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Lotte Melin

Robin Skoglund

Ordförande

Sekreterare

Planpriolista detaljplaner, 2020-03-15.
Prio och ev. datum Detaljplan

Detta har hänt

1

Del av Hasslaröd 2:120 och del
av Osby 193:1 (slutet på
Hasslarödsvägen)
(Bostäder)

Kettil

Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar.
Beslut om att skicka planprogram på samråd i SBN sammanträde 190417. Pågående träffar hemma
hos villaägarna - klart 26/6. Samråd planprogram under semesterperioden, inkom 9 augusti 2019.
Planprogrammet antagit 191023 av SBN.
Framtagande av detaljplan pågår.

2

Del av Castor 17, 13 och del av
Osby 194:1 (Naturbruk, öppna
området vid Ängsgårdens
förskola)

Kettil

Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11.
Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + Norra Skåne
180411. Ny drönarflygning 180509. Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog.
Fullmäktigeberedning. Skicka förslag till beslut om planuppdrag till SBN.
Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder.
Omfattas inte av strandskyddet. Planuppdrag SBN 190919. Beslut om samråd SBN 191121.
Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om granskning. Granskning 4-24 mars.

3

Skola, förskola och sporthall
Killeberg 1:1 M.fl. (väster om
idrottsplatsen)

Kettil

Uppstart. Undersökning av ytor, ägandeskap, markförutsättningar m.m.
Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området öster om idrottsplatsen.
Planuppdrag för Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40 tilldelat i SBN 190611.
Beslut om samråd SBN 191121. Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om
granskning. Granskning 4-24 mars.

4

Tandläkaren 1 (Briohuset)
(Bostäder)

Kettil

Komplettera gällande detaljplan med bostäder i hela eller delar av byggnaden.
Planuppdrag från SBNau 190502. Samråd 20190614 – 20190704. Länsstyrelsen menar att fastigheten
behöver utredas för buller och risk i förhållande till förslaget att bostäder ska inrättas. Komplettering
av riskutredningen. Beslut om granskning SBN 191121. Inkommen från granskning 191223.
I SBN 200219 för beslut om vidare gång för antagande. I KF 200427

5 Förarbete

Utvidgning av industriområde
NÖ (Industri) (Vid Vintervägen)

Kettil

Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023.
Planprogram påbörjat. Markundersökning för det nya planområdet genomförd 20-21 feb 2019.
Utreda möjligheterna att även innefatta den södra delen längs vägen 15, mellan Vintervägen och
Gamleby. Dagvattenutredning under framtagande av Tyréns parallellt med planarbetet.

6 Förarbete

Verkstaden 1 m.fl. (Hedbergs
verkstad, vid Coop) (Bostäder)

Kettil

Ansökan om planbesked inkom 190318. Möte internt för att utreda behov. Beslut om att påbörja
planarbetet taget via delegation 190610. Inväntar utredningsmaterial på fastigheterna från ägaren krav som ställdes i planbeskedet. Beslut om planavtal i SBN 200325.

7 Förarbete

Lönsboda 53:20 (Lönnegårdens Kettil
förskola)

Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar.
Diskuterades i plangruppen 181214. Planuppdrag från SBNau 190502.
Undersöka vad som kan byggas genom förhandsbesked, bygglov. Osbybostäder söker förhandsbesked.

8

Prästängen
(Bostäder)

Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014.
Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget
arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av
pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte
med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222.
Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.

Kettil

Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213.
Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Fått förnyat uppdrag!
Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Pausad.

(Ev.) kommande
planarbete
Förarbete

Sirius 3 (Naturbruksområdet-

Kettil

Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder. Eventuell
bostadsrättsförening för elevhemmen. Omfattar strandskyddet.

Kettil

Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra kommunal verksamhet eller bostäder.
Omfattar strandskyddet.

området vid elevbostäderna och
huvudbyggnaden)
Förarbete

Taurus 1 (Naturbruksområdet området vid Garvaregården)

Förarbete

Osby 192:59 (bakom kyrkan, vid
parkeringen)

Kettil

Osby pastorat har ansökte om planbesked för att kunna bygga en ny förvaltningsbyggnad på
fastigheten. Beslut om planavtal i SBN 200325.

Förarbete

Kyrkoherden 11 (mitt emot
kyrkan, vid Prästabacken)
(Förskola).

Kettil

Bevaka 181012. Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren.
Nytt möte med kyrkan 190319 angående att redovisa mer information om deras idén. Kyrkan har ett
skissförslag till hur planen kan ändras. Visades på SBN 190611. Kyrkan ska behandla vidare vad som
behöver göras. Kyrkan har beslutat att ansökan om planbesked ligger fast.

Förarbete

Chauffören 26 (driftens
placering)

Kettil

Sannolikt omvandla till bostäder när driften flyttar.

Förarbete

Fiskalen 11 (Esplanadgatan)

Kettil

Ansökan om planbesked inkom 191021. Lucktomt med önskan att bygga bostäder i 8 våningar.

Förarbete

Loshult 3:13 (Mitt emot
Fornahässlevägen 16 (bostäder)

Kettil

Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde.
Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur
kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte
genomfört, intresse finns. Värdering inkommen juni 2019. Förhandling fastighetsägare.
Mark ska köpas in från markägaren.

Kettil

Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.
Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ.

Kettil

Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019.
Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513.
Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på
Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.
Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923.
Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102.
På granskning nr 2 161104-161124.

Förarbete, utrednings- Ishallen
arbete påbörjat

Antagna planer
Påbörjad 2013-04
Antagen 180913
KF:s beslut upphävt
av MMD 190222.
Inget
prövningstillstånd
MÖD 190701.

Osby 181:5 Lars Dufwa (Kontor,
verksamheter, besöksanläggningar
vägrestaurang)

Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424.
Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.
Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.
Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU
sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för
vidare beslut om antagande. KS 180829. Antagen av KF 180903.
Inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 190701
Överklagad av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125.
KF:s beslut upphävt av MMD 190222. Inget prövningstillstånd MÖD 190701.
Antagen & upphävd

Kv. Ventilen (Handel)

AG Plan

Påbörjad 100407. Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen.
Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.

Lagakraftvunna
planer 2015-16-1718-19
Laga kraft 190417

Stortorget Lönsboda
(Bostäder, vård, kontor, centrum,
handel)

Kettil

Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder)
Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj i
Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509. Samråd
avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921.
Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127.
Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115.
Beslut om granskning 2 i SHBU 181115.
Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217.
Förslag om antagande och vidare gång SBN:s sammanträde 190220. I KS 190227. KF 190311.
Laga kraft 190417.

Laga kraft 160411

Gjutaren (BS i ca 4 vån).
(Bostäder, vård, centrum och
skola)

Kettil

Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med
Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF
160314. Laga kraft 2016-04-11.

Laga kraft 160427

Kv. Modisten
(Bostäder, centrum, handel)

AG Plan

Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16
mars till MÖD. Laga kraft 160427.

Laga kraft 170318

Bokhandlaren (Bostäder)

Kettil

(prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad
151021. Lst avslog överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD.
Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”.
Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.

Antagen 18-09-03
Laga kraft 181001.

Kv. Röret
(Bostäder)

Kettil

Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten.
En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process.
Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.
Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.
Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.
Inkommen från granskning 171221. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. Yttrande

skickat 180611. Skickas för vidare beslut om antagande SHBU 180625. KS 180829. KF 180903.
Laga kraft 181001.
Antagen 190909
Laga kraft 191009

Nettoområdet (vid väg 15)
(Handel, kontor,
verksamheter)

Kettil

Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare.
I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras
fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning.
Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180927 för beslut om granskning. Granskningsperiod
181030 – 181120. Vidare arbete efter granskningen. Beslut om granskning 2 SBN 190502.
Inkom 18/6-19. Antagen i KF 190909. Överklagandetidens utgång 191009. Laga kraft 191009.

Frisören 15 (bostäder)

Kettil

Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen.
Telefonsamtal med fastighetsägaren 190320. Fortfarande intresserad. Vissa frågor behöver utredas
först, b.la parkeringsplatser. Förslag till beslut SBN 190523. Träff bokad med fastighetsägaren 190620.
Fastighetsägaren meddelar 190701 att fastigheten är såld och planansökan inte länge aktuell.

Kettil

Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119.
Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509.

Kettil

Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat
i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte
151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet.
Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta.
Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314.
Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv
återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren!
Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i
visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409.
Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte
Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker
elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning
170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117.
Möte 180517. Godkänd av KF 180618 med revideringar. Ändringarna genomförda.

Avskrivna planer
Förarbete

2 (tidigare 3, påbörjad Del av Osby 193:1
2016-12-01)
(Vid Smittsgatan)

Översiktlig
planering m.m.
Påbörjad 2013-10
Godkänd av KF
180618

Centrumplan – vision 2030
(Framtidsutveckling av Osby
centrum till 2030)

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning
Lst=Länsstyrelsen i Skåne län
Trv=Trafikverket
MMD= Mark och miljödomstolen
MÖD=Mark och miljööverdomstolen
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
KS= kommunstyrelsen
KF= kommunfullmäktige
TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden
SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad
VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg
BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola
UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete
ON=Osby Näringsliv

Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen.
Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härefter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med
detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 veckor). Härefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg
är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om
antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT.
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2020-03-16
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Uppföljning av internkontroll för 2019
Dnr SBN/2020:5 040

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga uppföljningen av internkontrollen för 2019
till handlingarna.

Barnkonsekvensanalys
Uppföljningen av internkontroll för 2019 bedöms inte beröra barn och någon
barnkonsekvensanalys behövs därmed inte.
Sammanfattning av ärendet
Den genomförda internkontrollen ska varje år rapporteras till nämnden. Genomförda
kontroller och dess utfall framgår av dokumentet Internkontroll rapportering 2019 med
bilaga 1.
Beslutsunderlag
Internkontroll rapportering 2019
Bilaga 1 till internkontroll rapportering 2019

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

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

Intern kontroll rapportering 2019
Samhällsbyggnad exkl VA
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Intern kontroll 2019, rapportering av åtgärder från föregående år
Plan
Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapportering till

Klar

Besiktning
lekplatser

Säkerställa att
besiktning
genomförts på
samtliga lekplatser
utifrån framtagna
rutiner.

3

4

12

Chef tekniska
enheten

En gång

Fullständig
kontroll

Förvaltningschef

15 november

Funktions-kontroll
av badplatser

Säker-ställa att
funktionskontroll
genom-förts på
samtliga badplatser.

3

4

12

Chef tekniska
enheten

En gång

Fullständig
kontroll

Förvaltningschef

15 november

Hyresdebitering

Kontroll av
hyreskontrakt, att
rätt hyra debiteras

3

4

12

Chef tekniska
enheten

1 gång/år

Stickprov 5 avtal

Förvaltningschef

15 november

Inköp gällande
fastighet

Att gällande
inköpsrutiner följs
och att inköpen
följer villkoren i
ramavtalen.

3

4

12

Chef tekniska
enheten

1 gång/år

Stickprov 5
inköp

Förvaltningschef

15 november

Upphandling: byggentreprenad

Genomgång av
under året utförda
upphandlingar

3

4

12

Chef tekniska
enheten

1 gång/år

Stickprov 3
upphandlingar

Förvaltningschef

15 november

Avrop mot ramavtal
entreprenörer
gällande fastighet.

Alla avrop mot
ramavtalsentreprenörer skall
vara skriftliga och
dokumenteras.

3

4

12

Chef tekniska
enheten

1 gång/år

Stickprov 5
avrop

Förvaltningschef

15 november

Fakturering VAavgifter

Kontroll av
abonnentuppgifter i databasen
så de är
fullständiga och
korrekta

2

4

8

Administratör

1 gång/år

Stickprov

Förvaltningschef

15 november
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Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapportering till

Klar

Specialkost

Säkerställa att
rutinen är känd
och används

3

4

12

Kost- och
lokalvårdschef

2 gång/år

Kontroll
tillsammans med
ansvariga
kockar

Förvaltningschef

15 november

Beställningsrutiner

Säkerhetsställa att
avtal för upphandling följs

3

4

12

Kost- och
lokalvårdschef

2 gång/år

Kontroll
tillsammans med
ansvariga
kockar och
lokalvårdschef

Förvaltningschef

15 november

Vikarieanskaffning
samt övertidsuttag

Säkerställa att
rutinen är känd
och används

3

3

9

Kost- och
lokalvårdschef

2 gång/år

Kontroll
tillsammans med
ansvariga
kockar och
lokalvårdschef

Förvaltningschef

15 november

Kontant-hantering

Säkerställa att
insättningar av
kontanta medel
sker minst en
gång per månad

2

3

6

Kost- och
lokalvårdschef

2 gång/mån

Fullständig
kontroll

Förvaltningschef

15 november

Verkställighet av
beslut från
samhällsbyggnadsnämnden

Kontroll av att
nämndens beslut
verkställs

2

4

8

Förvaltningschef

3 gång/år

Fullständig
kontroll

Ordförande

15 november

Verkställighet av
beslut från
kommunfullmäktige

Kontroll av att
beslut som
kommunfullmäktig
e tagit verkställts

3

4

12

Administratör

2 gånger/år

Fullständig
kontroll

Förvaltningschef

15 november

Kontrollrapport
Kontrollmoment:
Enhet:

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Dokumenterad
processbeskrivning finns
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Kontrollmoment:
Processen fungerar enligt
processbeskrivningen
Kontroll utförd (datum):

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Kontrollansvarig:

Processen behöver utvecklas

Resultat:

Åtgärder:

Besiktning lekplatser
Kontrollmoment:

Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna rutiner.

Enhet:

Tekniska Enheten

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Besiktning lekplatser

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Ja

Kontroll utförd (datum):

April 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Nej

Kontrollansvarig:

Chef Tekniska Enheten

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Samtliga lekplatser kontrollerades enligt plan
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Kontrollmoment:

Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna rutiner.

Åtgärder:
De lekplatserna med anmärkningar har reparerats alternativt har lekutrustning bytts ut.

Funktionskontroll av badplatser
Intern kontrollpunkt:

Säkerställa att funktionskontroll genomförts på samtliga badplatser.

Enhet:

Tekniska enheten

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Avtal med Miljö & Bygg

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Ja

Övrigt
Kontroll utförd (datum):

Aug 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontrollansvarig:

Anders Edwall

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Samtliga badvattenprover tagna enligt rutin, samt extra prover vid okulära kontroller
Åtgärder:
Badplatser stängda och avrådan har getts, när prover återigen blev godkända öppnades badplatsen

Hyresdebitering
Kontrollmoment:

Kontroll av hyreskontrakt, att rätt hyra debiteras.

Samhällsbyggnad exkl VA, Intern kontroll rapportering 2019

6(14)

Kontrollmoment:

Kontroll av hyreskontrakt, att rätt hyra debiteras.

Enhet:

Tekniska Enheten

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Fakturasystem

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

-

Kontroll utförd (datum):

4 ggr per år

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontrollansvarig:

Chef Tekniska Enheten

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Kontrollerat samtliga externa hyresavtal att allting debiterats för 2019 enligt gällande avtal
Åtgärder:
Inga felaktigheter

Inköp gällande fastighet
Kontrollmoment:

Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen.

Enhet:

Tekniska Enheten

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Fakturasystem

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

-

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontroll utförd (datum):

Dec 2019
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Kontrollmoment:

Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen.

Kontrollansvarig:

Chef Tekniska Enheten

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Fem stickprov gjordes på fakturor, samtliga stämde gentemot ramavtalets villkor.
Åtgärder:
Kontroll skedde gentemot El, Bygg, VVS och Markentreprenad

Upphandling - byggentreprenad
Kontrollmoment:

Genomgång av under året utförda upphandlingar.

Enhet:

Tekniska Enheten

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Lex/fakturasystem

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

-

Kontroll utförd (datum):

Dec 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontrollansvarig:

Chef Tekniska Enheten

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Tre större upphandlingar har kontrollerats. Samtlig dokumentation finns inklusive fakturor och upphandlat pris
stämde med utfallet
Åtgärder:
Inga
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Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastighet
Kontrollmoment:

Alla avrop mot ramavtalsentreprenörer skall vara skriftliga och dokumenteras.

Enhet:

Tekniska Enheten

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Fakturasystem

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

-

Kontroll utförd (datum):

Dec 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontrollansvarig:

Chef Tekniska Enheten

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Fem stickprov har gjorts gällande avrop från ramavtal. Fakturor stämde inte gällande kontrollen av snöröjnings
avtalet. Pengar krävdes åter och återbetalades
Åtgärder:
Viktigheten gällande ansvar och kontroll av fakturor för gransknings, mottagnings och slutattestanterna har gåtts
igenom. Uppföljning kommer ske 2020.

Fakturering VA-avgifter
Kontrollmoment:

Kontroll av abonnentuppgifter i databasen så de är fullständiga och korrekta.

Enhet:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Kontrollerna sker kontinuerligt under året
då databasen används dagligen.

Dokumenterad
processbeskrivning finns
Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Kontroll utförd (datum):

Kontinuerligt under året

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Kontrollansvarig:

Mathias Karlsson

Processen behöver utvecklas
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Resultat:
Uppgifterna i abonnentdatabasen är fullständiga och korrekta
Åtgärder:

Specialkost
Kontrollmoment:

Säkerställa att rutinen är känd och används.

Enhet:

Kost

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Rutiner för specialkost

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Ja

Kontroll utförd (datum):

1 gång/mån

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Kontrollansvarig:

Driftchefer

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Rutinen har i stort fungerat tillfredsställande, det har dock funnits behov av vissa förtydligande
Åtgärder:
Anmälningsrutinerna kring tillbud har förtydligats, tidigare fanns endast rutiner när något inträffat.
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Beställningsrutiner
Kontrollmoment:

Säkerställa att avtal för upphandling följs.

Enhet:

Kost

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Beställning av livsmedel

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen
Kontroll utförd (datum):

Kontinuerligt varje månad

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontrollansvarig:

Driftchefer, Enhetschef

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Driftcheferna kontrollerar kontinuerligt hur kökens beställningarna görs. Kökens egna rutiner fungerar,
vårdavdelningarnas rutiner behöver att ses över, se anteckning
Åtgärder:
Införande av Matilda under våren 2020

Vikarieanskaffning samt övertidsuttag
Kontrollmoment:

Säkerställa att rutinen är känd och används.

Enhet:

Kost

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Vikarieanskaffning

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Ja
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Kontroll utförd (datum):

Varje månad i samband med ekonomisk
uppföljning

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Kontrollansvarig:

Driftchef/enhetschef

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Åtgärderna har givit ett positivt resultat.
Åtgärder:
Innan Vikarie tillsätts eller övertid beslutas ska Driftchef tillfrågas, utfallet jämfört med 2018 är följande:
Kostnaden för timvikarier har minskat med ca 21 %
Kostnaden för övertid har minskat med ca 38 %
Kostnaden för sjuklön har minskat med ca 45 %
Totalkostnaden har minskat med ca 30 %

Kontanthantering
Kontrollmoment:

Säkerställa att insättningar av kontanta medel sker minst en gång per månad.

Enhet:

Kost

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Kontanthantering

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Ja

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Nej

Processen behöver utvecklas

Ja

Kontroll utförd (datum):
Kontrollansvarig:

Driftchef

Resultat:
Rutinen fungerar inte på alla enheterna
Åtgärder:
Förtydligande av rutinerna samt dialog med ekonomiavdelningen
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Verkställighet av beslut från samhällsbyggnadsnämnden
Kontrollmoment:

Kontroll av att nämndens beslut verkställs.

Enhet:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Genomgång av samtliga beslut

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen
Kontroll utförd (datum):

2019-12-12

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontrollansvarig:

Mathias Karlsson

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Se bilaga 1
Åtgärder:
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Verkställighet av beslut från kommunfullmäktige
Kontrollmoment:

Kontroll av att beslut som kommunfullmäktige tagit verkställts.

Enhet:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Kontroll av att beslut som
kommunfullmäktige tagit verkställts

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen
Kontroll utförd (datum):

2019-12-12

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontrollansvarig:

Mathias Karlsson

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Två stycken beslut från kommunfullmäktige har inte verkställts av Samhällsbyggnadsnämnden under 2019.
Åtgärder:
Ärendena kommer att behandlas på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 februari respektive 25 mars
2020.
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Interkontroll verkställighet av nämnden beslut, Bilaga 1
Pågående:
2019-02-20, § 28 Exploatering Hasslaröd Syd.
2019-05-23, § 61 Samlokalisering drift och fastighet i maskinhallen på Naturbruk. Pågår.
Samt uppdrag till förvaltningschefen att undersöka möjligheten att utveckla området vid
Forsgatan för bostadsändamål. Finns med på planpriolistan.
2019-06-11, § 68 Planuppdrag för ny skola, förskola och idrottshall i Killeberg.
2019-06-11, § 70 Fastighetsförsäljning Holma 5:1.
2019-08-20, § 80 Badplats spegeldammen.
2019-08-20, § 82 Naturbruksområdets vidare hantering.
2019-09-19, § 94 Detaljplan för del av Castor 17.
2019-09-19, § 96 Beslut om lokalbanken
Uppdrag om försäljning av Adrians hus samt ytterligare två bostadstomter. Adrians hus är
sålt. Försäljningen av tomterna pågår.
Uppdrag om försäljning av Caraposka och Rydströmska.
Uppdrag om att söka rivningslov för Carabella. Rivningslov är sökt och beviljat. Rivning ska
börja.
2019-10-23, § 105 Namngivning av förskolor i Osby och Lönsboda, återremiss till
förvaltningen. Förvaltningen hade förslag till namn till mötet i februari 2020. Nämnden
beslutade att dra ur ärendet för att avvakta ändring av reglementena så att respektive
verksamhetsnämnd får rätt att sätta namn på sina verksamhetslokaler.
2019-11-21, § 115 Tidsplan för kostpolicyn fastställs. Projektet med att ta fram policyn
pågår.
2019-11-21, § 121 Utformning av torget i Osby. Beslut om uppdrag att påbörja
ombyggnationen.
2019-12-11, § 136 Införande av två rätter (ovolakto) i skolorna under 2020.

Verkställt:
2019-01-23 § 12 Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att skyndsamt
igångsätta arbetet med att våren 2019 ta fram ett reviderat förslag till ny delegationsordning
för kommunstyrelsen där den av kommunfullmäktige antagna motionen "Sätt
beloppsgränser i delegationsordningen" beaktas.
2019-01-23 § 13 Detaljplan för företagsetableringar öster om Lars Dufwa rastplats - yttrande
till mark- och miljödomstolen.
2019-01-23 § 14 Förslag till nämndplan 2019 "Det bör undersökas om kostnader för
ersättning och utbildning för förtroendevalda ska läggas till i tilläggsbudgeten , eller finnas i
ordinarie nämndplan. Detta uppdrag ges till samhällsbyggnadsförvaltningen och
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Verkställt.
2019-02-20, § 21 Höjning av VA-taxan.
2019-02-20, § 22 Skolutredningen - uppdrag från kommunstyrelsen.
2019-02-20, § 23 Markförsäljning - Lönsboda 54:23.
2019-02-20, § 24 Uppdrag till ordförande att genomföra markförsäljning och skriva
avsiktsförklaring med Brimer AB.
2019-02-20, § 25 Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
ta fram rutiner för samordning i projekt och uppföljning av investeringsprojekt och
informera nämnden om dem.
2019-02-20, § 26 Detaljplan Stortorget i Lönsboda.
2019-03-20, § 38 Lokalbanken
Förvaltningen uppdras att sammanfatta diskussionen till nästa nämndsmöte m.m. Verkställt.
Bunkern flyttas från lokalbanken.
Förvaltningschefen uppdras att kontakta övriga förvaltningar för att säkerhetsställa att ingen
förvaltning har behov av Villa Eken. Förvaltningen uppdras att sälja fastigheten Båtbyggaren
10.
2019-03-20, § 39 Nominera ledamot och ersättare till Rådet för personer med
funktionsvariationer. Verkställt, beslutet är översänt till ks.
2019-03-20, § 41 Markförsäljning för att möjliggöra byggnation av padelhall.
2019-03-20, § 42 Svar på motion om badplats vid Holms udde, beslutet är översänt till ks.
2019-04-17, § 48 Uppdrag till förvaltningen utifrån uppföljning och prognos efter mars 2019.
Verkställt.

2019-04-17, § 50 uppdrag till förvaltningen att skicka ut planprogram för Hasslaröd på
samråd under 2019.
2019-04-17, § 51 Isfrysning ishallen.
2019-05-23, § 59 Planuppdrag för fastigheten Tandläkaren 1,förslag till detaljplan är
översänt till ks och kf för beslut.
2019-06-11, § 69 Förslag till revidering av delegationsordningen.
2019-06-11, § 71 Beslut att skicka vidare skolutredningen till kommunstyrelsen. Verkställt,
översänt till ks.
2019-06-11, § 72 Fastighetsförsäljning Holmö.
2019-08-20, § 77 Detaljplan, del av Osby 194:1, Nettoområdet, översänt till ks och kf för
beslut.
2019-08-20, § 79 Svar på medborgarförslag - Discgolf på Prästängen.
2019-09-19, § 87 information om upphandling av skogsförvaltning, investeringsprojekt LEDlampor.
2019-09-19, § 95 Införande av parkeringsövervakning, överlämnat till ks och kf.
2019-09-19, § 96 Beslut om lokalbanken, försäljning av Adrians hus samt ytterligare två
bostadstomter. Adrians hus verkställt.
2019-09-19, § 96 Uppdrag om att söka rivningslov för Hemgården.
2019-09-19, § 97 Fastighetsförvärv, Korgmakaren 10.
2019-10-23, § 102 Beslutattestanter för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
2019-10-23, § 104 Planprogram Hasslaröd antas.
2019-10-23, § 107 Hyresavtal yrkesskolan.
2019-10-23, § 108 Tomter vid Adrians hus, beslut om försäljning.
2019-11-21, § 116 Ny detaljplan för del av Killeberg, beslut om att skicka ut detaljplanen på
samråd.
2019-11-21, § 117 Förslag till detaljplan för del av Castor 17 skickas ut på samråd under
2019.

2019-11-21, § 118 Förslag på detaljplan för Tandläkaren 1 skickas ut på granskning under
2019.
2019-11-21, § 119 Åtgärder enligt Arbetsmiljöverket underrättelse gällande brandstationen i
Osby, överlämnat till kommunfullmäktige efter beslut i nämnden.
2019-11-21, § 120 Gränsdragningslista tekniska enheten och verksamheterna, överlämnat
för beslut till ks och kf. Kf har fastställt gränsdragningslistan.
2019-11-21, § 123 Avfallstaxor Osby kommun 2020-01-01, översänt till ks och kf för beslut.
Beslut har också tagits i kf.
2019-12-11, § 129 LSS-Boende Gjutaren 20. Förvaltningschefen får i uppdrag att förhandla
fram en överenskommelse med Osbybostäder om ett avbrytande av projektet LSS-bostäder
på fastigheten Gjutaren 20 under förutsättning att ingen ekonomisk ersättning utbetalas.
2019-12-11, § 132 Indexuppräkning av Va-taxa.
2019-12-11, § 133 Tidsplan för Naturbruksområdet antas och beslutet anmäls till ks för
kännedom.
2019-12-11, § 134 Svar på återremiss – skolutredningen, översänt till ks och kf. Kf har tagit
beslut i frågan.
2019-12-11, § 135 Svar på medborgarförslag - "GC-väg" från Hjortronvägen till "GC-vägen"
under Tvärleden. Översänt till ks och kf för beslut.
2019-12-11, 137 Svar på medborgarförslag - Förbjuda fyrverkerier och smällare vid
högstidsfirande. Verkställt. Översänt till ks och kf för beslut.
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mathias.karlsson@osby.se

Digitaliseringsplan
Dnr SBN/2020:74 004

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa digitaliseringsplanen, daterad 2020-0316.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms inte beröra barn varvid barnkonsekvensanalys inte behövs.

Sammanfattning av ärendet
Digitaliseringsplanen syftar till att beskriva hur samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta
för att digitalisera med syfte att underlätta vardagen för invånarna och effektivisera
verksamheten.
Beslutsunderlag
Digitaliseringsplan, daterad 2020-03-16.

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson, Anders Edwall och Kim Olsen.

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

Digitaliseringsplan
Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag daterat 2020-03-16

Beslutsdatum: 2020-03-25

[Skriv här]

Framtagen av: Mathias Karlsson

1 Inledning
Digitaliseringsplanen syftar till att beskriva hur
samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för att digitalisera med syfte att
underlätta vardagen för invånarna och effektivisera verksamheten.

2 Plan för digitalisering
Område

Mål

Aktivitet

Klart Ansvar

Uppföljning

Kompetens

Uppnå
erforderlig
kompetensnivå

Kartläggning
av behovet
samt vilken
nivå vi har
idag.

2020- Respektive
12-31 chef

Delår

2020- CS
12-31

Delår

Krav vid
rekrytering
Utbildning
E-tjänster

Högre service
och
tillgänglighet

Omvärldsbevakning av
tillgängliga
tjänster.
Utreda om
Infracontroll
ska vara kvar.

Smartteknik

Effektivisering
och minskad
miljöbelastning

GPS-sändare
fordon/digitalkörjournal

Effektivisering
och
kostnadskontr
oll samt rätt
utnyttjande av
fordonen.

Beslutsdatum: 2020-03-25

202012-31

Test
smartteknik
inom
lokalvård i
kommunhuset

2020- CS
12-31

Införande av
nytt
passersystem

202212-31

Test,
samhällsbyggnads
fordon samt
bilpoolen.

2020- CS
12-31

Införande på
kommunens

202112-31
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Delår

Delår
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fordon exk
specialfordon.
Utreda
möjligheten
att koppla
GPS och
digitalkörjournal till
Incit.

202003-31

Digitala papperskorgar

Minskad
miljöbelastning

Planering, test
och inköp

2020- CT
06-01

Delår

Bredband till kommunala
fastigheter

Skapa en
uppkoppling
per fastighet

Kartläggning
och utredning
av behov.

2020- CS
06-01

Delår

Ta fram ett
nytt avtal med
leverantören.

202009-30

Digitalisera byggnadsritningar Effektivisering A-ritningar

2020- CT
12-31
202112-31

K-ritningar
Incit

Delår

Effektivisering Lägg in
och styrning
ritningar,
hyresavtal,
underhållspla
ner

2021- CT
12-31

Delår

Se över hur
felanmälning i 2020systemet
03-31
används.
Utbildning av
anläggningstekniker och
entreprenörer

202006-01

Införande av
2020systemet inom 12-31
gata/park.
Presentation
av
verksamhetsdata på
skärmen vid
projektytan
Beslutsdatum: 2020-03-25

[Skriv här]

202012-31

Framtagen av: Mathias Karlsson

Incit för entreprenörer

Kontroll

Felanmälning
ar direkt till
entreprenör
samt kvittens
på utförda
uppdrag

2021- CT
01-01

Delår

Mathilda

Effektivisering Menyerna
och
kopplas till
kostnadsbespa portionspris
ring
Vårdavdelnin
Effektivisering garna
beställer via
och
kostnadsbespa Mathilda
ring

2020- CS
06-01

Delår

Ersätta Städet

Följa med
utvecklingen
och säkerställa
att vi har ett
fungerande
program för
lokalvården

Hittat ett
system som
kan ersätta
Städet

2020- CS
12-31

Delår

GPS-sändare
fordon/digitalkörjournal

Effektivisering
och kostnadskontroll samt
rätt
utnyttjande av
fordonen.

Test,
samhällsbyggnads
fordon samt
bilpoolen.

2020- CS
12-31

Delår

Införande på
kommunens
fordon exk
specialfordon.

202112-31

CS
202006-01

Utreda
2020möjligheten
03-31
att koppla
GPSsändare/digita
lkörjournal till
Incit.
CT = Chef tekniska enheten
CS = Chef serviceenheten

Beslutsdatum: 2020-03-25

[Skriv här]

Framtagen av: Mathias Karlsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2020-03-17
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479528123
Anders.edwall@osby.se

Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion 18 feb
2020
Dnr SBN/2020:60

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna och anta yttrandet
som sitt egna och vidaresända till Arbetsmiljöverket

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet
Den 18 februari 2020 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion gällande arbetsmiljöarbetet i
maskinhallen nere på Naturbruk. Inspektionen föranleddes med anledningen av en
arbetsplatsolycka som skett i samband med ombyggnation av maskinhallen.
Arbetsmiljöverket ställde bland annat följande krav på Osby kommun;
1.1 Ni ska genomföra en utredning och inkomma med resultatet till
Arbetsmiljöverket. Om utredningen visar på brister där åtgärder krävs, ska ni
även inkomma med en handlingsplan för de åtgärderna.
Se 9 och 10 §§ AFS 2001:1.
2.1 a) Ni ska inventera de kemiska riskkällor som förekommer i
byggnadsarbetet, det innbär att ni även ska ta med era underentreprenörers
kemiska riskkällor. För de riskkällor som kräver en åtgärd för att ge ett fullgod
skydd mot ohälsa och olycksfall ska ni införa dem i arbetsmiljöplanen.
b) Ni ska även nedteckna ordnings- och skyddsregler där det ska framgå hur
arbetstagare ska skydda sig vid fall till lägre nivå, där nivåskillnaden är under
två meter.
c) Ni ska på lämpligt sätt informera era arbetstagare samt underentreprenörer
om ovan nämna åtgärder.

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
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d) Ni ska inkomma till Arbetsmiljöverket med dokumentation på svar a och b
samt beskriva hur ni har löst krav c
Se 14 och 48 §§ AFS 1999:3 samt 7 kap. 3 § AML.

Svaret på ovanstående punkter ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 31 mars
2020.
Finansiering
Ej aktuellt
Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket daterat 2020-02-19 dnr:2020/009361
Svar till Arbetsmiljöverket av Anders Edwall, Chef tekniska enheten daterat 2020-03-18

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
Chef Tekniska Enheten
Arbetsmiljöverket

FÖRANMÄLAN
Datum

Vår beteckning

Sid

2020-02-11

2020/009361

1 (2)

Avdelningen för inspektion

NATURBRUKSGYMNASIET

Henrik Skoglöf, 010-730 90 89
arbetsmiljoverket@av.se

283 80 OSBY

Föranmälan av inspektion
Vi kommer att göra en inspektion hos er på Marklundavägen 9 den 18 februari
2020 klockan 10:00 - 12:00. Inspektionen genomförs med anledning av en
allvarlig händelse som inträffat hos er.
Vilka ska vara med?
Vid inspektionen vill vi träffa arbetsgivare och skyddsombud. Det är för att vi
vill ställa frågor till både någon från arbetsgivaren och någon som representerar
arbetstagarna. Om det inte finns något lokalt skyddsombud så kalla fackets
regionala skyddsombud eller en annan representant för arbetstagarna.
Från oss kommer Henrik Skoglöf.
Vi kommer under inspektionen att berätta vad vi ser att ni gör på rätt sätt och
vad ni behöver förbättra. Om vi upptäcker brister i arbetsmiljön kommer vi att
ställa krav på er att åtgärda dem.
Varför kommer vi till er?
Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet. I vårt uppdrag ingår att inspektera
arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare följer arbetsmiljöreglerna så att
ingen arbetstagare blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet.
Sanktionsavgift om ni bryter mot vissa regler
Våra inspektioner kostar ingenting. Men bryter man mot vissa arbetsmiljöregler
kan man få betala en sanktionsavgift. Vilka reglerna är och hur stora avgifterna
kan vara ser ni på vår webbplats www.av.se.

Postadress: 112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se
Organisationsnummer: 202100.2148

FÖRANMÄLAN
Datum

2020-02-11

Vår beteckning

2020/009361

Förbered er inför inspektionen
Ni kan förbereda er genom att göra en självskattning av ert arbetsmiljöarbete.
Utifrån testet kan ni diskutera hur ni arbetar idag och hur ni kan förbättra
arbetsmiljöarbetet. Gör gärna testet tillsammans med skyddsombudet. Testet
finns på vår webbplats www.av.se.
Läs mer om inspektionen och reglerna
På vår webbplats kan ni läsa om hur våra inspektioner går till. Ni kan också läsa
mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och om de andra arbetsmiljöreglerna.
Där finns också flera webbutbildningar.

Om adressen till arbetsstället inte stämmer så hör av er till mig på
henrik.skoglof@av.se eller 010-730 90 89. Ni är också välkomna att höra av er till
mig om ni har frågor.
Med vänlig hälsning
Henrik Skoglöf
Arbetsmiljöinspektör

Sändlista epost
anders.edwall@osby.se
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2020-03-17
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479 528123
Anders.edwall@osby.se

Förskola Visseltofta, nya lokaler
Dnr SBN/2020:77

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta att flytta Trulsagårdens
förskola till Visseltofta med en placering söder om befintlig förskola.
Finansiering sker genom att 2 000 000 kr tas från projektet Visseltofta förskola och
1 500 000 kr tas från projektet grundskola Killeberg

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt för Samhällsbyggnad.

Sammanfattning av ärendet
Visseltofta skola är sliten och nedgången och kräver stora investeringar framöver för att
verksamheten ska få tillgång till ändamålsenliga lokaler. Totalt behöver Visseltofta skola
renoveras för mellan 6 150 000 – 7 250 000 kr. Med anledning av renoveringsbehovet har
samhällsbyggnad fått ett uppdrag av Barn- & utbildningsförvaltningen att finna en
lämplig lösning
Trulsagårdens förskola är i dagsläget tomställd då förskolan flyttat till hyrda moduler
placerade vid Killebergs skola. Platsen där Trulsagården står projekteras och förbereds för
ny skola och förskola i Killeberg.
Byggnaden är en träbyggnad byggd i fabrik och sammansatt av olika moduler vilket gör
den möjlig att flytta. Osby kommun äger byggnaden och den är möjlig att demontera och
sätta upp på ny plats.
Visseltofta förskola huserar i dag i källaren på Visseltofta skola, det bedrivs enbart
förskoleverksamhet i Visseltofta varpå driftkostnaden är tämligen hög då ett våningsplan i
dagsläget är tomställd.
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
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Finansiering
Den totala projektkostnaden bedöms till 3 500 000 kr där finansiering sker genom att
2 000 000 kr tas från projektet Visseltofta förskola och 1 500 000 kr tas från projektet
grundskola Killeberg.
Kostnadsspecifikation:
Demontering, återställning och transport
Markarbeten
Montering
Lekutrustning, avlopp, el, fiber, väg
Summa

1 500 000 kr
750 000 kr
500 000 kr
750 000 kr
3 500 000 kr

Beslutsunderlag
Ärende
Samhällsbyggnad har utrett följande alternativ för att komma fram till lämpligast åtgärd:
Alternativ 1, Renovering av Visseltofta skola
Problemområden:
-

Larm
Ventilation
Brandlarm /utrymningsvägar
Tillgänglighet
Allmänt underhåll ( ej krav från någon av de ovan).

Larm
150 000 kr
Skolan har idag inget fungerade inbrottslarm vilket behöver ordnas.
Ventilation
1 500 000 – 2 000 000 kr
Ventilationsystemet är undermåligt och uppfyller inte dagens lagkrav vilket innebär att
det måste byggas om fullständigt. Samtliga aggregat behöver bytas och kanaler samt
ventilationsdon bytas
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Brandlarm /utrymningsvägar 1 000 0000 – 1 600 000 kr
Brandlarm, utrymningsvägar och brandceller uppfyller idag inte de kraven som ställs.
Samhällsbyggnad har i dagsläget dispens, men den dagen någon form av renovering ska
ske måste detta åtgärdas. Det innebär, nya brandcellsindelningar, ventilationsspjäll,
brandlarm etc.
Tillgänglighet

1 200 000 kr

Precis som med brandlarmet behöver hela byggnaden tillgänglighetsanpassas vid det läge
att en större renovering ska ske. Det behöver inte göras något så länge samhällsbyggnad ej
renoverar. Det betyder att vi behöver bygga till ett externt trapphus med hiss. Förslagsvis
sätts det på baksidan. Hiss måste gå nere från källaren upp till högsta våningen
Allmänt underhåll

2 300 000 kr

Samtliga ytskikt behöver åtgärdas och bytas samtidigt som köket byggs om för en dräglig
arbetsmiljö för köket schablonen innebär att ca 2 300 000 kr behöver läggas på detta.
Total bedömd kostnad för renovering: 6,15 - 7,250 mnkr

Alternativ 2, Flytt av Trulsagårdens förskola till Visseltofta
Trulsgårdens förskola är tomställd och platsen kommer att användas för Killebergs nya
grundskola samt förskola. Det innebär att byggnaden måste bort. Alternativen är att riva,
sälja eller flytta. Alternativet med att riva går bort då byggnaden är i gott skick och
fortfarande inte avskriven. Alternativet med att flytta och fortsätta använda byggnaden
ligger i linje med Osby kommuns långsiktiga strategi och lämplig förskola att ersätta är
Visseltofta förskola. Vid det fallet att byggnaden ska fortsätta användas går alternativet att
sälja byggnaden bort.
Osby kommun äger synnerligen lite mark i Visseltofta, i princip äger Osby kommun
enbart den ena fotbollsplanen samt en större markyta runt befintliga skola.
Samhällsbyggnad har förhört sig bland allmänheten i Visseltofta om någon är intresserad
av att sälja mark för placering av nya förskola. Tyvärr visade sig försöken fruktlösa då
ingen återkommit med ett positivt besked vare sig från kyrkan, föräldraföreningen,
hembygdsföreningen eller allmänheten.
Med anledning av detta återstår ett förslag till placering vilket detaljplanen i dagsläget
medger. Placeringen ligger direkt söder om befintlig skola. Där en del av grusplanen samt
skogsbacken tas i anspråk.
Markförhållandena är goda och detaljplanen medger placering av en förskola. Ny väg in
till förskolan ansluter söder ifrån.
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Illustration över placering
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
genomfört en medborgardialog med föräldraföreningen i Visseltofta för att inhämta
synpunkter gällande förslaget att flytta förskolan till nya lokaler.
Medborgardialogen genomfördes under våren, sommar och höst 2019. Det har skett tre
träffar i förskolelokalerna i Visseltofta samt ett öppet hus på Trulsagården där lokalerna
gicks igenom.
Efter genomförd medborgardialog lämnade föräldraföreningen ett positivt utlåtande att de
önskar att byggnaden flyttas till föreslagen plats i Visseltofta och att Visseltofta förskola
framgent inryms i den nya byggnaden.

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
BUN
Chef Tekniska Enheten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2020-03-17
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528121
mathias.karlsson@osby.se

Renhållningsordning Osby kommun, beslut om utställning
Dnr SBN/2020:75 450

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa ut förslaget till ny renhållningsordning,
bestående av avfallsplan (med bilaga A-C) och renhållningsföreskrifter. Utställningstiden
är 2020-04-20 – 2020-05-18.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet om ny renhållningsordning bedöms beröra barn och barnkonsekvensanalys har
gjorts, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning, bestående av
en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde
år.
Förslaget till ny renhållningsordning har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från Osby och Östra Göinge kommuner samt ÖGRAB (Östra Göinge
renhållnings AB) Den nya renhållningsordningen föreslås gälla för perioden 2020- 2030.
Renhållningsordningens syfte är att:


Utgöra ett långsiktigt styrinstrument inom avfallsområdet



Ange mål och åtgärder för att minska avfall och öka återvinning



Minska miljöbelastningen från kommunens egna verksamheter



Utgöra informationskälla för allmänheten och andra som berörs

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
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Beslutsunderlag
Avfallsplan
Bilaga A till avfallsplanen, nulägesbeskrivning
Bilaga B till avfallsplanen, uppföljning av avfallsplan 2015 - 2018
Bilaga C till avfallsplanen, nedlagda deponier
Renhållningsföreskrifter
Barnkonsekvensanalys

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson
Miljö- och byggnämnden, Osby kommun
Östra Göinge kommun
ÖGRAB
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Barnkonsekvensanalys
Renhållningsordning Osby kommun (avfallsplan och föreskrifter)
Dnr SBN/2020:75 450

Vilka barn berör ärendet och hur?
Samtliga barn i kommunen berörs utifrån att hållbarhetsaspekten.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Barns erfarenheter har inte inhämtats i detta skedet. Förslaget till
renhållningsordning kommer dock att skickas till Barn- och
utbildningsnämnden m.fl. nämnder under utställningstiden.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Målen i avfallsplanen bedöms ligga i linje med det som är bäst för barn.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?
Målen i avfallsplanen bedöms ligga i linje med det som är bäst för barn.

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

Nej, motivera

Avfallsplan 2020–2030
Avfall som resurs för ett hållbart samhälle
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Inledning
Bakgrund

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla
en avfallsplan och de föreskrifter som gäller för hantering av avfall. Avfallsplanen riktar sig till politiker
och tjänstemän som arbetar med avfallsfrågor men
även till allmänheten, entreprenörer, företag, organisationer och studerande. Avfallsplanen ska vara vägledande i kommunens avfallsarbete och i frågor som
rör avfallshantering. Avfallsplanen ska bland annat
redovisa mål och åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet. Vägledande för planen är även
en strävan att stärka socioekonomiskt utsatta områden samt att harmoniera med Barnkonventionen.
2017 beslutade Naturvårdsverket om nya föreskrifter
(NFS 2017:2)för kommunala avfallsplaner. De nya föreskrifterna lägger större vikt vid avfallsförebyggande åtgärder och hanteringen av avfall. Avfallsplanen
ska ha ett tydligt definierat syfte.
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts av begreppet ”avfall som kommunen ansvarar för”. Detta för
att tydliggöra kommunens ansvar för det avfall som
uppkommer i kommunens egna verksamheter. Krav
på mål och åtgärder för att förebygga och begränsa
nedskräpning har tillkommit. Vidare läggs större vikt
vid samråd och samverkan i arbetet med avfallsplanen - inom kommunen såväl som med andra aktörer för att utveckla avfallsarbetet och kunna nå uppsatta
mål.
Denna avfallsplan är gemensam för Osby och Östra
Göinge kommuner. Kommunerna äger tillsammans
och till lika delar renhållningsbolaget Östra Göinge
Renhållnings AB (ÖGRAB). Renhållningsbolaget
svarar för insamling och behandling av avfallet.
ÖGRAB:s anläggning i Kattarp utgör administrativ
och operativ bas för renhållningsarbetet i kommunerna. ÖGRAB ska verka och samverka på marknaden för avfall och sluta avtal med andra aktörer om
omhändertagande av avfall. Regional samverkan
ska eftersträvas för att hitta rationella och effektiva
former för avfallshantering.
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Syfte

Syftet med denna avfallsplan är att långsiktigt styra
avfallshanteringen i Osby och Östra Göinge kommuner mot ett hållbart samhälle genom att ange mål
och strategier för att minska avfallet och bidra till
ökad återvinning. Planen ska vara ett styrdokument
för kommunens agerande inom avfallsområdet och
ska också utgöra en informationskälla och vägledning för allmänheten.
Avfallsplanen är framtagen i linje med EU:s avfallshierarki, vars prioritering innebär att vi i första hand
ska förebygga avfall, i andra hand förbereda det för
återanvändning och i tredje hand återvinna material.
I sista hand ska deponering väljas.
Planens syfte är att:
•

utgöra ett långsiktigt styrinstrument
inom avfallsområdet

•

ange mål och åtgärder för att minska avfall
och öka återvinning

•

minska miljöbelastningen från kommunens
egna verksamheter

•

utgöra informationskälla för allmänheten
och andra som berörs
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Avfallsplanens framtagande

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan och föreskrifter om hantering av avfall påbörjades i september månad 2019. Arbetet har bedrivits i projektform
i samverkan mellan Osby och Östra Göinge kommuner och ÖGRAB. Arbetet har i hög grad utgått ifrån
tidigare avfallsplan och föreskrifter. Förändringar och
tillägg har gjorts bland annat utifrån Naturvårdsverkets nya föreskrifter.

Styrgrupp

Projektets arbetsgrupp har med utgångspunkt från
analys av tidigare plan och förmågan att uppfylla
dess mål under arbetets gång bollat idéer och förslag
med nyckelpersoner i kommunala förvaltningarna,
kommunala bolag och externa organisationer. Detta
samråd har lagt en grund för formulering av förslag
till vision och mål för den nya avfallsplanen. Förslagen har förankrats i dialog med projektets styrgrupp
och referensgrupper. Samråd med allmänheten har
till största del skett genom remiss- och utställningsförfarande.

Kenneth Liedman, projektledare
Malin Mattsson, miljöinspektör Osby kommun
Rasmus Åhs, miljöinspektör Osby kommun
Anders Edwall, teknisk chef Osby kommun
Andrea Raivander, miljöchef Östra Göinge kommun
Jonas Juhlin, miljöinspektör Östra Göinge kommun
Henrik Arvidsson, mark- och exploateringschef
Östra Göinge kommun
Madeleine Broddén, jurist Östra Göinge kommun
Per Erlandsson, Vd ÖGRAB
Kim Siöland, ansvarig insamlingsentreprenad/kundtjänst ÖGRAB

Avfallsplanen gäller för perioden 2020-2029
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Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef
Osby kommun
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef
Östra Göinge kommun
Per Erlandsson, Vd, Ögrab

Projektgrupp

Referensgrupp

Osby kommun
Presidium samhällsbyggnadsnämnd
Presidium miljö- och byggnämnd
Förvaltningsledningsgrupp
Östra Göinge kommun
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Förvaltningsledningsgrupp

Samråd och utställning

Under arbetet med avfallsplanen har samråd och
förankring skett genom utbyte av tankar och idéer
med tjänstemän i olika verksamheter. Samråd har
genomförts med följande personer:
Mathias Karlsson, samhällbyggnadschef
Osby kommun
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef
Östra Göinge kommun
Daniel Oredsson, upphandlingschef Osby och
Östra Göinge kommun
Helena Ståhl, chef hälsa och välfärd Osby kommun
Kim Olsen, kostchef Osby kommun
Eva Andersson, skolchef Osby kommun
Agne Andersson, kommunekolog Osby kommun
Kent Lundén, VD Osbybostäder
Per Fremark, VD Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Tomas Wijk, fastighetschef Östra Göinge kommun
Jenny Skagerholm, kostchef Östra Göinge kommun
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef
Östra Göinge kommun
Ulla Wram, skolchef Östra Göinge kommun
Henrik Loveby, VD Göingehem
Anders Gunnarsson, ansvarig Fritidsbanken
Östra Göinge

Inkomna yttranden och synpunkter har besvarats
och beaktats i det slutliga förslag till ny renhållningsordning som förelagts kommunfullmäktige i Osby
och Östra Göinge kommuner för beslut.

Föregående avfallsplan

Avfallsplan 2015-2018 hade följande vision: ”I Osby
och Östra Göinge är avfall som sorteras på rätt sätt
en resurs som kan återanvändas eller återvinnas.”
Tre huvudsakliga inriktningar identifierades som
viktiga att kontinuerligt arbete med:
•

Öka kunskapen om förutsättningar för
avfallshantering hos kommuninvånare och
verksamhetsutövare

•

Utveckla insamlingssystem som är
ändamålsenliga och lättförståeliga

•

Skapa acceptans för att miljönytta har högre
prioritet än enskilda särintressen

Planen hade tre målområden:
•
•
•

Förebygg uppkomst av avfall
Ta tillvara avfallet som resurs
Sörj för säker hantering av farligt avfall.

Ett förslag till avfallsplan och föreskrifter har varit
utställt för allmänhetens information och yttrande
under tiden 2020-04-20-2020-05-26. Utställningen kungjordes i Allt om Göinge xx mars 2020. Information om utställningen har också lämnats på
kommunernas och ÖGRAB:s hemsidor. Förslag till
avfallsplan och föreskrifter har funnits tillgängliga
via hemsidor och kommunala bibliotek under utställningstiden.
Berörda myndigheter, nämnder, föreningar, företag
och kommunala bolag har genom remissförfarande
getts möjligheter att lämna synpunkter på förslagen.
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Mål och aktiviteter
Avfallstrappan utgör grunden för avfallsarbetet. Vår
målsättning är hög och samtidigt ganska självklar.
Våra kommuner ska bidra till att uppfylla nationella,
regionala och lokala mål inom avfallsområdet och
ska rankas bland de bästa i landet avseende avfallshantering. En nyckel till framgång är att genomsyra
kommunernas agerande och arbete med ett miljötänkt som kan utgöra förebild för dess invånare.
Alla måste dra sitt strå till stacken! Därför är information och kunskapsspridning om förutsättningar
för ett framtida hållbart samhälle avgörande för
att resultat ska nås. I slutändan är resultatet i hög
grad beroende av den enskilda kommuninvånarens
hantering av sitt eget avfall. Det måste vara lätt att
göra rätt!

Vår vision

Vår ambition är att sakta men säkert arbeta oss
uppåt på avfallstrappans steg. Vi ska bli bättre på
att förebygga att avfall uppstår genom att ställa om
till smartare konsumtion. Vi ska öka möjligheterna
att återanvända och återvinna genom att utveckla
våra system. För att främja en cirkulär ekonomi med
återanvändning av material och produkter måste vi
också vara duktiga på att avskilja det avfall som inte
hör hemma i ett cirkulärt system. Farligt avfall ska
sorteras ut och tas om hand på ett säkert sätt.
Materialåtervinning är en viktig komponent i det klimatsmarta samhället. Men, det är också av avgörande betydelse att det finns en efterfrågan på produkter av återvunnet material. Här kan kommunerna vara
ett föredöme och en drivkraft.
Vår vision ska utgöra en ledstjärna för det långsiktiga
arbetet mot en hållbar avfallshantering.
Vår vision för planperioden 2020-2029:

Avfall som resurs för ett hållbart samhälle.
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AVFALLSHIERARKIN
avfallstrappan

MINIMERING

LOPPIS

ÅTERBRUK
MATERIALÅTERVINNING
ENERGIUTVINNING
DEPONERING

Mål för avfallshantering
Avfallsplanen ska enligt avfallsförordningen bland
annat innehålla mål och åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet. Målen ska också styra
mot återbruk och ökad återvinning. Avfallsplanen
innehåller fyra övergripande målområden som täcker
in dessa syften.
Avfallsplanens fyra övergripande målområden:
•
•
•
•

Förebygg uppkomst av avfall
Ta tillvara avfallet som resurs
Minska nedskräpningen
Utgå från invånarnas behov

De fyra övergripande målområdena har brutits ned
till mer detaljerade delmål och åtgärder med syfte att
bidra till att målen uppnås. Avfallsplanen ska följas
upp och aktualiseras minst vart fjärde år. I samband
med sådan uppföljning kan delmål och åtgärder komma att revideras med hänsyn till uppnådda resultat.

Mål och aktiviteter

Målområde 1: Förebygg uppkomsten av avfall
För att kliva upp på avfallstrappans översta steg
krävs att vi lyckas med att förebygga uppkomst av
avfall. Den största miljönyttan uppstår om en produkt aldrig tillverkas. Vårt perspektiv inom målområdet är att sträva mot ett hållbart samhälle med en
cirkulär ekonomi, där material används om och om
igen.

Vi ska påverka attityder och mönster mot smartare
konsumtionsval och se till att olika produkter och
varor återbrukas i den mån det är möjligt. I livsmedelskedjan kan resursslöseri motverkas genom att
minska på matsvinnet.

Delmål 1 - Mängden insamlat hushållsavfall, exkl slam och trädgårdsavfall, ska minska med 5 procent, d v s 20 kg per
invånare till år 2025. (2018 var avfallsmängden 396 kg per invånare.)
Åtgärd

Ansvar

Upprätta en kommunikationsplan och genomför kommunikationsinsatser för att
skapa ökad medvetenhet, påverka attityder och beteenden i linje med kretsloppstänkande och en cirkulär ekonomi.

ÖGRAB och resp
samhällsbyggnadsavd

Besök och informera årligen minst 95 procent av alla klasser i grundskolans årskurser F-6 om avfallshantering enligt framtaget lektionspaket. Stärk elever i deras roll
som budbärare till sina föräldrar.

ÖGRAB

Genomför årliga studiebesök på avfallsanläggningen i Kattarp för grundskolans
årskurs 3.

ÖGRAB

Utveckla ett lektionspaket och utred möjligheter att utöka informationen i grundskolan till årskurs 7-9 till år 2024.

ÖGRAB

Utveckla ett lektionspaket och genomför årlig information i SFI-undervisningen.

ÖGRAB

Uppföljning

Genomför mätning av total mängd hushållsavfall som kommunen ansvarar för
minst en gång per år.
Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Delmål 2 - Verka för att minska avfallsmängden i kommunala verksamheter.
Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Ta fram metod för att mäta avfallsmängden i kommunala verksamheter. Kvantifiera
senast under 2021 ett rimligt mål för minskning av avfallet under planperioden

ÖGRAB och resp
samhällsbyggnadsavd

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).
Genomför årliga mätningar av matsvinnet.

Kartlägg faktorer som påverkar matsvinnet. Minska matsvinnet i kommunala verksamheter som serverar måltider. Utveckla pedagogisk modell för dialog om matsvinn
och resultat av mätningar.

Respektive måltidsverksamhet

Alla kommunala fastighetsanknutna verksamheter ska senast år 2024 ha tillgång till
fullständig källsortering av avfall enligt renhållningsförordningen.

Fastighetsenhet
och ÖGRAB

Alla kommunala verksamhetsområden (ÖG) resp förvaltningsområden (Osby) ska
senast under 2021 redovisa hur de arbetar med minimering av avfall.

Förvaltningsledning

Utrangerade möbler och inventarier i kommunala verksamheter ska exponeras för
återbruk – internt och/eller externt.

Fastighetsenhet

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Delmål 3 - Verka för att minska avfallsmängden i övriga verksamheter.
Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Ta upp avfallshantering vid tillsynsbesök i verksamheter. Kontrollera att arbete med
avfallsfrågor finns i egenkontrollprogram.

Miljöenhet

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).
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MålMål
ochoch
prioriteringar
aktiviteter

Målområde 2: Ta tillvara avfallet som resurs
Återbruk och återvinning motsvarar det näst högsta och det tredje högsta steget på avfallstrappan.
Genom att återanvända och återvinna varor och
material kan vi också bidra till att begränsa klimatpåverkan. Det bör finnas en stor potential i att
utveckla lokala system för återbruk i samverkan med
till exempel ideella organisationer.
Materialåtervinning gör att mängden jungfruligt material i produktionen kan minskas såväl som energi

åtgången. Detta målområde berör i hög grad även
det avfall som kallas för ”producentansvarsmaterial”, till exempel förpackningar, tidningar och el-artiklar. Vårt sätt att hantera matavfallet är också av
stor betydelse. En hög andel av hushållen i Osby och
Östra Göinge har hemkomposterat sitt matavfall. För
att bättre ta tillvara det som en resurs ska vi sträva
efter att använda matavfallet till produktion av biogas och biogödsel.

Delmål 1 - Andel hushållsavfall (inkl trädgårdsavfall men exkl slam) som samlas in för materialåtervinning inkl biologisk
behandling ska utgöra 60 procent år 2025.
Åtgärd

Ansvar

Mät andelen hushållsavfall som går till återvinning och biologisk behandling.

ÖGRAB

Utred möjlighet att skapa återbrukscentraler för återanvändning av konsumentprodukter och inventarier. Utveckla samverkan med ideella organisationer.

ÖGRAB

Fördjupa samverkan med hyresvärdar för att utveckla sorteringssystem och förbättra
utsortering av sopor i flerfamiljshus.

ÖGRAB

Medverka till utveckling av konceptet ”Fritidsbanken” för utlåning av fritidsartiklar
och leksaker.

ÖGRAB och Arbetsmarknadsenheten

Erbjud insamling av kläder och textilier i tätorterna genom samverkan med etablerade insamlingsorganisationer.

ÖGRAB och resp
samhällsbyggnadsavd

Uppföljning

Rapporteras i årlig uppföljning av
avfallsplanen till kommunstyrelsen
(ÖG) resp samhällsbyggnadsnämnd
(Osby).

Delmål 2 - Andelen matavfall som sorteras ut ska vara minst 90 procent år 2025. Allt insamlat matavfall ska gå till
produktion av biogas och biogödsel.
Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Påverka/utmana för bättre sortering av matavfall.

ÖGRAB

Genomför mätning av insamlat matavfall minst 1 gång per år.

Säkerställ att rätt hantering av matavfall sker i verksamheter som restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i samband med livsmedelstillsyn.

Miljöenhet och
ÖGRAB

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG)
resp samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Delmål 3 - Öka användning av produkter av återvunnet material och förebygg uppkomst av avfall och i kommunala
verksamheter.
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Åtgärd

Ansvar

Anställ en ”hållbarhetsspecialist” inom upphandlingsverksamheten under år 2020
med syfte att utveckla och främja hållbarhetsperspektivet i inköp och upphandlingar.

Upphandlingshet

Öka användning av produkter av återvunnet material i kommunala verksamheter för
att främja efterfrågan på återvunnet material.

Förvaltningsledning

Uppföljning
Följ upp antal upphandlingar med krav
på återvunnet material.
Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG)
resp samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Mål och aktiviteter

Målområde 3: Minska nedskräpning
En del av avfallsplanens syfte är att verka i riktning
mot ett hållbart samhälle. Det inbegriper i högsta
grad även det offentliga rummet - våra tätorter och
naturen. Nedskräpning och dumpning av avfall är ett
växande problem med både miljömässiga, sociala
och ekonomiska konsekvenser. Nedskräpning medför negativa effekter för handel, turism, företagande
och friluftsliv. Skräp som hamnar i naturen skadar
både tamboskap och vilda djur. Vi ska påverka attityder och beteenden för att förebygga nedskräpning

och dumping i både urban miljö och i naturen. Målet
är rena och snygga kommuner där invånare kan känna sig trygga.

Delmål - Öka kommuninvånares engagemang för minskad nedskräpning. Synliggör effekter av nedskräpning.
Åtgärd

Ansvar

Inför ”skräpmätning” i offentliga miljöer under år 2021 enligt metod av Håll Sverige
Rent för att kunna kvantifiera mål för minskad nedskräpning.

Resp samhällsbyggnadsavd

Utveckla arbetet med Skräpplockardagarna. Engagera grundskolor och SFI.

Resp samhällsbyggnadsavd

Integrera frågor om nedskräpning i lektionspaket för åk 7-9 samt SFI.

ÖGRAB

Uppföljning

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG)
resp samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

11

Mål och aktiviteter

Målområde 4: Avfallshantering ska utgå ifrån kundens behov
En förutsättning för att nå goda resultat inom avfallshanteringen är att de system och tjänster som
erbjuds ger god service och motsvarar hushållens
och andra avfallslämnares behov. System och tjänster måste vara funktionella och lätta att förstå. Därtill
måste miljönytta och ekonomisk rationalitet vägas in
och balansera med kundnyttan. Det är en utmaning
att utveckla sådan tjänster – att avfallshanteringen
ska utgå ifrån kundens behov inom ramen för vad

som är bra för miljön och vad som är ekonomiskt
möjligt - att skapa acceptans för att miljönyttan har
högre prioritet än enskilda abonnenters behov och
särintressen. Även här är kommunikation och information en grundläggande byggsten.

Delmål - Minst 85 procent av kunderna ska uppleva att de får god service och en väl fungerande avfallshantering som
motsvarar deras behov.
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Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Erbjud alla hushåll fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar.

ÖGRAB

Ge alla abonnenter tillgång till återvinningscentraler och insamling av grovavfall.

ÖGRAB

Gör enkätundersökning för att följa
upp kundnöjdhet och skapa grund för
förbättringar.

Erbjud företag och verksamheter tjänster inom avfallshantering som ett komplement till
andra aktörer.

ÖGRAB

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG)
resp samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Styrmedel
Styrmedel är de verktyg som kommunen kan använda för att sprida kunskap om avfallsplanens mål och
visioner samt för att påverka attityder och beteenden
så att de harmonierar med och bidrar till uppfyllanden av miljömålen. Det är viktigt att styrmedlen
samordnas så att de verkar i samma riktning. ”Nudging” är ett begrepp som används för att beskriva
ett sätt att påverka människors beteenden. Nudging
kan översättas med ”en liten knuff i rätt riktning”.
Det kan till exempel handla om att göra det lätt att
följa regler och att agera på ett miljöriktigt sätt. Våra
styrmedel ska helst ge en liten knuff mot ett hållbart
samhälle.
Styrmedlen för att nå avfallsplanens mål är i första
hand följande:
•
•
•
•
•
•
•

Information - kommunikation
Insamlingssystem och sorteringsanvisningar
Renhållningstaxa – avgifter
Lokala föreskrifter om avfallshantering
Fysisk planering och utformning
Tillsyn
Upphandling

Insamlingssystem och sorteringsanvisningar

Systemen för insamling av avfall är jämte sorteringsanvisningar i sig ett aktivt styrmedel som påverkar
resultatet av avfallsarbetet. Insamlingssystemen
måste vara ändamålsenliga och lätta att förstå och
så långt som möjligt anpassade efter olika hushålls
och verksamheters behov. Vår filosofi är att sortering av avfall ska ske så nära källan som möjligt för
att främja en ökad miljömedvetenhet. Därför ska
insamlingssystemet bygga på grindhämtning av
sorterade avfallsfraktioner. Införande av så kallat
Fyrfackssystem under år 2017 har lett till goda resultat genom högre utsorteringsgrad och renare fraktioner. Abonnenter i småhus är överlag mycket nöjda
med systemet. En utmaning under den kommande
planperioden är att utveckla insamlings- och sorteringssystemet för flerfamiljshus, så att motsvarande
utsortering och resultat kan nås för dessa hushåll.

Det krävs ett effektivt och kontinuerligt informationsoch kommunikationsarbete för att öka kunskapen
om avfallshantering och miljöarbete som en grund
för ett förändrat beteende, som i sin tur kan leda
till bättre hushållning med resurserna. Utan en hög
medvetenhet, ambition och kunskap hos kommunens medarbetare, allmänheten och verksamhetsutövare kan högt satta miljömål inte nås. En gemensam syn och delad uppfattning om nyttan med ett
strukturerat avfallsarbete är en förutsättning för att
nå goda resultat.

För att ge bra förutsättningar för ökat återbruk och
materialåtervinning av hushållens avfall behövs
återvinningsanläggningar för avfall. Tidigare erfarenheter i Osby och Östra Göinge är att obemannade
återvinningsstationer leder till mycket dåliga insamlingsresultat. Paralleller kan dras med gamla ”soptippar” där allt möjligt och omöjligt dumpades i en salig
röra. De ledde till mycket omfattande nedskräpning
och orena fraktioner utan egentligt marknadsvärde.
Återvinningsanläggningar i Osby och Östra Göinge
ska därför vara bemannade (återvinningscentraler)
och ska ta emot både hushållsavfall och producentansvarsmaterial. Obemannade ”singelstationer”
för en till två fraktioner bör inte heller tillåtas, med
undantag för textilinsamlingsbehållare, som kan ställas upp på kommunal mark av företag/organisation
som tecknat markupplåtningsavtal med respektive
kommun.

En särskild kommunikationsplan ska utgöra grund
för det fortsatta arbetet med att sprida kunskap och
medvetenhet om avfallshantering i riktning mot ett
hållbart samhälle. Information om renhållningsarbetet ska anpassas efter olika målgruppers behov. Det
är viktigt att utveckla information och kommunikation så det är lätt för alla invånare att förstå. Det är
också viktigt att följa upp effekterna av informationsinsatser genom till exempel enkätundersökningar
och andra mätningar som visar effekter och om ord
leder till handling.

I renhållningsbolagets sorteringsanvisningar finns
detaljerade anvisningar om sortering och omhändertagande av olika avfallsslag samt om uppsamlingskärlen och dess funktioner. Sorteringsanvisningarna
omfattar också information om insamling och hantering av avfallsfraktioner som inte omfattas av det
kommunala renhållningsansvaret som till exempel
förpackningar, tidningar, elavfall och läkemedel.
ÖGRAB à jour-håller och reviderar på kommunernas
uppdrag kontinuerligt sorteringsanvisningarna vid
behov.

Information och kommunikation
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Styrmedel

Renhållningstaxa – avgifter

Avfallstaxan kan användas miljöstyrande för att stimulera till minskad belastning på miljön från avfall
och uppmuntra till ökad återvinning. Miljöbalken ger
kommunen utrymme att ta ut avgifter på ett sådant
sätt att återanvändning, återvinning eller annan
miljöanpassad avfallshantering stimuleras. Taxan
är också ett medel att styra avfallshanteringen mot
bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetare. Kommunerna ska använda taxan för att premiera en mer
miljöanpassad avfallshantering.
Renhållningstaxan är uppdelad i fasta avgifter bestående av grund- respektive miljöavgift samt en rörlig
del utgörande hämtnings- och behandlingsavgift,
vilken varierar utifrån ingående avfallsfraktioner
och avfallsvolymer. En fastighet kan bestå av flera
hushåll/lägenheter. De fasta avgifterna tas ut för varje hushåll/lägenhet. För flerbostadshus på samma
fastighet tas dock endast en grundavgift ut, medan
miljöavgift utgår per lägenhet.

Lokala föreskrifter om avfallshantering

De lokala föreskrifterna är kommunens verktyg för att
styra och utveckla avfallshanteringen. De innehåller
information om kommunens och fastighetsägarnas
ansvar för avfallshantering, definitioner av olika
begrepp, förutsättningar för uppställning, hämtning,
transport av hushållsavfall samt undantag och dispenser från föreskrifterna. I Osby har miljö- och byggnämnden och i Östra Göinge tillsyn- och tillståndsnämnden ansvar för beslut om tillsyn samt dispenser
och undantag utifrån de lokala föreskrifterna.

Fysisk planering

Samhällets fysiska planering är en faktor som är av
stor betydelse för avfallshanteringen. Det måste ges
plats för anläggningar, lokaler och transporter för avfall i detaljplaner och vid exploatering av nya områden. En god estetisk utformning av anläggningar för
avfallshantering är också viktig för att höja status för
avfallshantering och påverka människors beteenden.
Närhet och god tillgänglighet är viktig, särskilt för
rörelsehindrade och de som inte har tillgång till bil.
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Tillsyn

Tillsynen av avfallsanläggningar är uppdelat mellan
kommun och länsstyrelse. Tillsynsmyndigheter ställer krav på åtgärder och egenkontroll vid tillståndsgivning och tillsyn. Tillsynen ger också vägledning
för att främja en hållbar utveckling. Tillsyn är ett
effektivt styrmedel för påverkan av företag och verksamheter.

Upphandling

Upphandling kan utgöra ett styrmedel genom att
ställa krav på avfallsminimerande åtgärder vid
upphandling av varor, tjänster och entreprenader.
Kommunerna kan till exempel bidra till ökad efterfrågan på återvunnet material vid upphandling av varor.
Genom hållbarhetskrav kan upphandlingar bidra till
skapande av cirkulära system och hållbara konsumtionsmönster.

Uppföljning av avfallsplanen
Avfallsplanen ska bland annat utgöra ett långsiktigt
styrinstrument inom avfallsområdet. Det kräver att
avfallsplanen hålls levande och att dess mål och
åtgärder regelbundet följs upp, återrapporteras och
kommuniceras med alla berörda – det vill säga politiker, kommunala medarbetare, kommuninvånare,
företag och organisationer.

En mera övergripande översyn av avfallsplanen ska
göras minst vart fjärde år i enlighet med Avfallsförordningen (2011:927). Översynen ska samordnas
och göras gemensamt av kommunerna och ÖGRAB.
Eventuella förändringar i avfallsplanen ska beslutas
av kommunfullmäktige och rapporteras till länsstyrelsen.

Hur åtgärder inom planens olika målområden ska
följas upp anges specifikt inom respektive målområde. Uppföljning och analys kan leda till revideringar
som löpande förs in i verksamhetsplaneringen. En
årlig uppföljning av avfallsplanens mål och aktiviteter ska sammanställas och lämnas till samhällsbyggnadsnämnden i Osby och kommunstyrelsen i Östra
Göinge av respektive samhällsbyggnadsavdelning
under kalenderårets första kvartal från och med år
2022.
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Miljökonsekvensbedömning
En kommun som upprättar eller ändrar en plan som
krävs i lag eller annan författning ska enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kapitlet 5§ undersöka om genomförandet av planen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Avfallsplanen för 2020–2030 omfattar inga nya
avfallsanläggningar, inga väsentliga förändringar av
befintliga avfallsanläggningar eller andra tillståndspliktiga verksamheter. Avfallsplanen anger inte
förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter
eller vidta sådana åtgärder som anges i Miljöbedömningsförordning (2017:966) 6§ eller i dess bilaga.
De mål och åtgärder som planen beskriver syftar till
att främja en hållbar utveckling med positiva miljöeffekter utan risker för människors hälsa och miljön.
Inriktningen för de mål som finns angivna i avfalls-
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planen är att förebygga uppkomsten av avfall och
att ta tillvara det avfall som trots allt uppstår som
en resurs. Avfallsplanens inriktning handlar i hög
grad om att genom information och dialog påverka
och förändra attityder och beteendemönster för att
förebygga uppkomst av avfall och att öka mängden
avfall till återanvändning och återvinning. Det är ett
långsiktigt arbete som ska leda till positiv miljöpåverkan. Planen i sig har ingen betydande negativ
miljöpåverkan.
Osby och Östra Göinge kommuners samlade bedömning är mot bakgrund av ovanstående att avfallsplanen för 2020-2030 inte medför någon betydande
miljöpåverkan, varför någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas.

Ekonomiska konsekvenser
Princip för avfallsplanens genomförande är att
kostnader preciseras i årliga verksamhetsplaner och
budgetar för de kommunala förvaltningarna och för
renhållningsbolaget. De ekonomiska konsekvenserna bedöms därför enbart övergripande i avfallsplanen. En ambition är att utveckling av system
och metoder sammantaget ska leda till effektivare
avfallshantering. Om den totala mängden avfall per
person minskar och det avfall som uppstår sorteras bättre och i högre grad kan återvinnas, kan det
långsiktig ge en positiv påverkan på kostnader och
ekonomi för både utförare och kunder. Initialt kan
utveckling av återbruksverksamhet dock medföra
vissa kostnader för anläggningar och system.

Initialt kommer genomförande av avfallsplanen
också att kräva en viss omfördelning av befintliga
kommunala resurser till arbetet med avfallsfrågor.
Planens åtgärder och aktiviteter utgörs till stor del av
olika informationsinsatser. I första hand ska redan
befintliga informationsvägar och publikationer inom
kommunernas och renhållningsbolagets verksamheter användas. Resurser måste tas i anspråk för informationsarbetet. En del aktiviteter kräver resurser för
utredning. Vidare måste uppföljning av avfallsplanen
prioriteras, vilket i sin tur ställer krav på ett förtydligande av roll- och ansvarsfördelning för avfallsfrågor
i förvaltningsorganisationerna.

Insamling och behandling av hushållsavfall finansieras med avgifter enligt avfallstaxan. Kommunfullmäktige beslutar om taxans avgifter och fördelning.
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Organisation
I Osby kommun fullgör samhällsbyggnadsnämnden och i Östra Göinge kommun kommunstyrelsen
uppgifter som avser det lagstadgade kommunala
avfalls- och renhållningsansvaret. Avfallshanteringen i de båda kommunerna utförs av ÖGRAB, som
är ett helägt kommunalt renhållningsbolag, till lika
delar ägt av de båda kommunerna. ÖGRAB svarar
för ledning, administration och kundtjänst i egen
regi. Renhållningsbolaget har sin hemvist i Kattarp i
Östra Göinge. Där finns utöver byggnader för administration och personalutrymmen en anläggning för
mottagning, sortering och omlastning av avfall samt
en återvinningscentral för abonnenter och kunder.
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Ansvaret för avfalls- och renhållningsfrågor i den
kommunala förvaltningen ligger i Osby kommun
under samhällbyggnadsförvaltningen och i Östra
Göinge kommun under verksamhetsområde samhällsutveckling.

Framtida avfallshantering och
avfallsflöden
Under planperioden förutses inga omvälvande
förändringar av mängder eller slag av avfall. Utvecklingen av framtida avfallsflöden bedöms följa
samhällsutvecklingen i Sverige i stort de senaste
åren med till exempel en minskad mängd tidningspapper som en följd av att digitala medier tar större
marknadsandelar och en större mängd pappers- och
plastförpackningar som delvis beror på den ökande
distanshandeln.
Mängden totalt matavfall förväntas öka i takt med
ökad befolkning och ambitioner i minskad mängd
matavfall bör uttryckas som mängd per capita. I
första hand bör matavfall behandlas genom rötning
så att såväl energi- som näringsinnehåll tas tillvara. Kapacitet för rötning av matavfall bedöms som
tillräcklig i regionen.
Mängd avfall för energiåtervinning bedöms kunna
minska med ökad utsortering av förpackningar och
annat material. Kapacitet för energiåtervinning av
avfall bedöms som tillräcklig i regionen.
Mängd avfall för deponering har minskat kraftigt och
förväntas fortsätta minska. Fortsatt och utvecklad
fastighetsnära sortering och insamling bedöms vara
en nyckelförutsättning för ett fortsatt bra utfall.
Kapaciteten för deponi bedöms vara tillräcklig i
regionen.
Den största osäkerheten bedöms ligga i hur det från
2021 förändrade regelverket avseende producentansvar för förpackningar kommer att påverka avfallssektorn. Kvalitetspåverkan på sorterade fraktioner, ekonomi, serviceutbud och därmed kundnöjdhet
behöver bevakas.

Hushållsavfall

Ett fortsatt sammanhållet system för insamling av
matavfall, förpackningar med mera genom fastighetsnära sortering och insamling drar ekonomisk
nytta av gjorda investeringar i så väl infrastruktur
som kundbeteende. Nuvarande system med insamling vid enfamiljsbostäder i 4-fackbehållare bibehålls
och nuvarande system med fastighetsnära insamling
i hyresbostäder bibehålls. En förutsättning är att
upplägget med tillståndspliktiga insamlingssystem
för producentansvar (TIS) blir funktionsdugligt i samverkan med kommunerna. Nuvarande system med
återvinningscentraler bibehålls och några återvinningsstationer etableras inte.

Verksamhetsavfall

Hushållsliknande avfall från verksamheter faller
inom kommunernas ansvarsområde, medan annat verksamhetsspecifikt avfall kan avhämtas och
hanteras av även andra aktörer med tillstånd. Fler
verksamheter har potential att källsortera sitt avfall
och detta bör tas med som en punkt vid myndighetstillsyn av verksamheterna.
Verksamhetsavfall ska behandlas enligt avfallshierarkin. Balansen mellan efterfrågan och utbud på
återvunna produkter och material behöver förskjutas
till att öka efterfrågan på återvunnet material genom
till exempel kravställning i såväl offentlig som privat
upphandling.

Avfallsanläggningar

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas behov
av några ytterligare avfallsbehandlingsanläggningar
inom området under den närmsta 10-årsperioden.

Slam från enskilda avlopp

Framtida mottagning av behandling av slam är knutet
till den större frågan om hur VA-anläggningarna
inklusive reningsverk i kommunerna ska utvecklas
inom respektive kommun eller genom samverkan
med andra. Denna fråga behandlas inte i denna
avfallsplan.

Bilagor
(separata dokument)
A.
B.
C.

Nulägesbeskrivning
Uppföljning avfallsplan 2015-018
Nedlagda deponier - under bearbetning
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Foto: ÖGRAB, Östra Göinge kommun, Osby kommun.

www.osby.se

www.ostragoinge.se
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Avfallsplan 2020-2029

Bilaga A
Nulägesbeskrivning
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Två landsbygdskommuner i
nordöstra Skåne
Osby och Östra Göinge är två landsbygdskommuner i
nordöstra Skåne med stora naturvärden. Landskapet
övergår sakta från ett öppet och ganska slätt jordbrukslandskap till ett mera kuperat blandskogsområde med allt större inslag av barrskog ju länge norrut
man färdas genom kommunerna. Kommunerna har
likartade strukturer med mindre tätorter och en
omfattande bebyggelse av permanentbostäder och
fritidshus på landsbygden.

Osby kommun

Osby kommun gränsar i norr mot Småland och i
öster mot Blekinge. Kommunen har en landareal av
579 km2, vilket innebär att Osby är Skånes till ytan
tredje största kommun. I kommunen ﬁnns ett stort
antal sjöar och vattendrag och 75 procent av ytan
utgörs av skogsmark. Kommunen genomkorsas av
två järnvägar: Södra Stambanan samt banan Älmhult
– Olofström. Den sistnämnda traﬁkeras endast med
godståg. Riksväg 19/23 löper genom kommunen i
nordsydlig riktning strax öster om Osby tätort.
Mer än 500 aktiva småföretag på drygt 13 250 invånare gör Osby till en av landets mest företagstäta
kommuner. Företagsandan går långt tillbaka i tiden
där nästan varje familjeled har en företagare. Osby
har stora logistiska fördelar med sin strategiska placering vid södra stambanan såväl som den nybyggda
tvärleden och riksväg 23. De goda kommunikationerna ger företagen ett brett utbud av duktig personal.
Pendlingen förenklas genom den utökade lokaltågtrafiken. Hela området förutspås en stark tillväxt i
takt med IKEA:s pågående expansion.
Osby kommun hade vid årsskiftet 2018/2019 13.267
invånare fördelade på 6.068 hushåll. Osby är den dominerande centralorten med 7.741 invånare. Övriga
tätorter är Lönsboda och Killeberg. Befolkningen har
ökat med 543 invånare under åren 2010-2018. Befolkningsökningen beror i hög grad på ökad invandring.
Antalet utrikes födda personer har under samma period ökat med 856 personer. Andelen utrikes födda
personer var cirka 17 procent 2018-12-31.
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Östra Göinge kommun

Östra Göinge värnar om en attraktiv småskalighet,
en närhet och en trygghet i de små byarnas gemenskap. Samhällsplaneringen ska ytterligare förstärka
och utveckla dessa värden. Boendet är fördelat på
många byar av olika storlek. De två största - Broby
och Knislinge - har vardera cirka 3.000 invånare.
Byarna har många kvaliteter och ger goda förutsättningar till attraktiva boendemiljöer med närhet till
ett varierat utbud av arbetstillfällen och olika mer
specialiserade servicefunktioner i kringliggande
kommuner och städer.
Östra Göinge räknades under många år till kategorin
varuproducerande kommuner. Men under senare år
har det skett en omvandling av kommunens branschstruktur. Sedan 2007/2008 har andelen sysselsatta i
tillverkningsindustrin i kommunen minskat från cirka
40 till drygt 20 procent. Totalt har cirka 800 arbetstillfällen försvunnit. Men trots att antalet arbetstillfällen minskat har arbetslösheten i kommunen inte
ökat i samma omfattning. En viktig förklaring är att
en stor del av den yrkesverksamma befolkningen
pendlar till arbete i kringliggande kommuner. Särskilt
arbetsmarknaden i Kristianstad är viktig för kommuninvånarnas försörjning, cirka 1.400 pendlar dagligen
till arbete i Kristianstads kommun.
Östra Göinge kommun hade vid årsskiftet 2018/2019
14.915 invånare fördelade på 6.499 hushåll. Befolkningen har ökat med 1.325 invånare under åren 20102018. Befolkningsökningen beror i hög grad på ökad
invandring. Antalet utrikes födda personer har under
samma period ökat med 1.838 personer. Andelen utrikes födda personer var cirka 20 procent 2018-12-31.

Statistikuppgifter befolkning-näringsgren
Befolkning 2018-12-31

Antal hushull efter hushållstyp och boendeform 2018

Östra Göinge kommun
Ort

Osby kommun
Antal

Ort

Broby

3 255

Osby

Glimåkra

1 569

Killeberg

Hanaskog

1 467

Lönsboda

Antal

Hushållstyp/boendeform

Östra Göinge

Osby

7 741

Småhus, äganderätt

4 219

3 730

627

Småhus, bostadsrätt

47

301

184

135

68

286

1 498

1 335

2 013

Småhus, hyresrätt

Hjärsås

208

Flerbostadshus, bostadsrätt

Immeln

299

Flerbostadshus, hyresrätt

Knislinge

3 282

Specialbostad

122

115

Sibbhult

1 496

Övrigt boende

101

52

Boende utanför tätort

3 339

260

114

6 499

6 068

Hela kommunen

14 915

Boende utanför tätort

2 886

Uppgift saknas

Hela kommunen

13 267

Samtliga boendeformer

Östra Göinge kommun
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske

2017

2018

Osby kommun
2017

2018

273

258

222

233

1017

1032

940

943

Byggverksamhet

463

455

342

325

Handel

340

319

799

771

Transport och magasinering

312

231

111

119

Hotell- och restaurangverksamhet

71

77

62

66

Information och kommunikation

10

9

19

16

Finans- och försäkringsverksamhet

20

21

23

20

Fastighetsverksamhet

56

54

88

62

Företagstjänster

196

202

205

221

Offentlig förvaltning och försvar

184

203

134

159

Utbildning

667

710

656

630

Vård och omsorg; sociala tjänster

876

849

803

798

Kulturella och personliga tjänster m.m.

219

211

183

183

Okänd verksamhet

62

113

91

80

Alla näringsgrenar

4766

4744

4678

4626

Tillverkning och utvinning, energi o miljö
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Avfallsmängder
Total insamlingsvolym under 2018 var ca 13 800 ton,
inklusive verksamhetavfall från företag. Redovisningen nedan omfattar ej verksamhetsavfall, som 2018
uppgick till ca 1 500 ton. Avfallsmängderna har från
2015 till 2018 ökat med totalt 405 ton, vilket innebär
en minskning per innevånare med 3,4 ton då antalet
År
Enhet: Ton

År

innevånare har ökat med 1 126 personer. Hushållsavfall har ökat med 1,4 kg/inv och producentansvar har
minskat med 4,6 kg/inv.

Inv 27 056

Inv 28 182

Förändring

Förändring

Förändring

2015

2018

2015

2015

2015/2018

2015/2018

2015/2018

Antal ton

Antal ton

kg/inv

kg/inv

Antal ton

%

kg/inv

Brännbart

3 266

2 909

120,7

103,2

-357

-10,9

-17,5

Matavfall

1 460

1 831

54,0

65,0

371

25,4

11,0

253

98

9,4

3,5

-155

-61,3

-5,9

Träavfall

1 506

1 926

55,7

68,3

420

27,9

12,7

Trädgård

1 415

1 569

52,3

55,7

154

10,9

3,4

608

664

22,5

23,6

56

9,2

1,1

87

134

3,2

4,8

47

54,0

1,5

Farligt avfall

245

222

9,1

7,9

-23

-9,6

-1,2

Grovavfall

174

76

6,4

2,7

-98

-56,3

-3,7

9 014

9 429

333

335

415

4,6

1,4

Inv 27 056

Inv 28 182

Förändring

Förändring

Hushållsavfall

Deponi/PVC

Skrot
Gips

Totalt hushåll

Enhet: Ton

Förändring

2015

2018

2015

2015

2015/2018

2015/2018

2015/2018

Antal ton

Antal ton

kg/inv

kg/inv

Antal ton

%

kg/inv

1 081

865

40,0

30,7

-216

-20,0

-9,3

Well

160

165

5,9

5,9

5

3,1

-0,1

Pappersfp

298

369

11,0

13,1

71

23,8

2,1

Plastfp

287

433

10,6

15,4

146

50,9

4,8

Glasfp

540

523

20,0

18,6

-17

-3,1

-1,4

Metallfp

102

111

3,8

3,9

9

8,8

0,2

Elavfall

375

364

13,9

12,9

-11

-2,9

-0,9

Bärbara batterier

8,42

11,7

0,3

0,4

3

39,0

0,1

Bilbatterier

18,3

18,9

0,7

0,7

1

3,3

0,0

11 884

12 289

439

436

405

3,4

-3,2

Producentansvar
Tidningar

Totalt prod.ansv.

Tabell (egen källa).
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Nedanstående diagram/tabell visar en jämförelse mellan hela Sverige och Osby & Östra Göinge kommuner.

Energiåtervinning, här ingår restavfall (tidigare benämnt kärl- och säckavfall), grovavfall, trädgårdsavfall samt impregnerat trä till förbränning. Volymerna
har minskat som en följd av att bl a möjligheten till
sortering till materialåtervinning har förbättrats. Det
finns fortfarande potential att sortera ut mer till materialåtervinning. Volymen per person ligger på 69%
av medelvärdet för Sverige.
Materialåtervinning, här ingår förpackningar och
tidningar, elavfall, batterier, metallavfall, wellpapp
samt däck, utsorterat gips, planglas, plast, textilavfall och övrigt grovavfall insamlat ämnat för materialåtervinning. Volymerna har minskat under planperioden och det finns potential att öka volymerna genom
att mer material sorteras ut från restavfall som går
till energiåtervinning. Volymen per person ligger 14%
över medelvärdet för Sverige.

Biologisk återvinning, här ingår matavfall till central
biologisk behandling (rötning vid samrötning, rötning
vid reningsverk och kompostering). Insamlat matavfall rötas till produktion av biometan och biogödsel
vilket ger ett bra resursutnyttjande. Volym insamlat matavfall är nästan dubbel så högt per person
jämfört med medelvärdet för Sverige. Potentialen för
att ytterligare öka mängd matavfall per person är begränsat och här bör fokus vara att hålla bra kvalitet
på insamlat matavfall och att minska matsvinnet i
tidigare led.
Deponering, här ingår grovavfall till deponi. Genom
tidigare åtgärder har volymen per person minskat
kraftigt och ligger idag på 30% av medelvärdet för
Sverige.

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN | 7
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN | 7

Avfallsanläggningar
I kommunal verksamhet Inom Osby och Östra Göinge
kommun finns en central avfallsanläggning som är
belägen i Kattarp mellan Broby och Osby nära väg
23. Verksamheten utgörs av drift av återvinningscentral, omlastningsplats för brännbart avfall med
neddelning av större brännbart avfall, depå för deponirest från hushåll och verksamhet samt organiskt
hushållsavfall. Farligt avfall insamlas och tas emot

på anläggningens återvinningscentral (ÅVC) för mellanlagring innan vidaretransport. Deponin är stängd
sedan 2004.
Inom området finns sex återvinningscentraler och
inga återvinningsstationer. Återvinningscentralerna
finns i Killeberg, Lönsboda, Osby, Sibbhult, Kattarp
och Knislinge.

Insamlingssystem
Nuvarande insamlingssystem är uppbyggt av fastighetsnära sortering och insamling som tillsammans
med återvinningscentraler utgör en helhet för avfall
från hushållen.

Slam
Den kommunala VA-verksamheten i Osby och Östra
Göinge kommun drivs av Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). SBVT ägs gemensamt av Osby,
Östra Göinge, Olofström och Bromölla kommuner.
SBVT arbetar för att kvalitetssäkra slam i de kommunala ledningsnäten genom att minska påverkan på
slammet från olika verksamheter. Det avloppsslam
som uppstår som en restprodukt i de kommunala
reningsverken transporteras vidare till anläggningar
för förädling till gödningsmedel och jordförbättringsmedel för att kunna återföras i kretsloppet.
Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) administrerar
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och sköter tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar. Normalt hämtas slam från enskilda
avloppsanläggningar minst en gång per år. Slammet
lämnas på avloppsreningsverken i Hasslaröd (Osby
kommun) och Broby (Östra Göinge kommun), där
det finns särskilda anläggningar för mottagning av
externt slam. Principen för denna hantering är att
SBVT ska ha full kostnadstäckning från ÖGRAB för
sin hantering av slam från enskilda anläggningar, då
denna kostnad inte får belasta VA-kollektivet.

Avfall utanför kommunalt ansvar
Del av avfall som faller utanför det kommunala
ansvaret hanteras av ÖGRAB som ett komplement till
de kommersiella aktörer som finns på marknaden.
Några av de kommersiella aktörer som är verksamma
inom avfallsområdet är t ex Suez, Ragnsells, Malmberg miljöhantering, Ohlssons, Stena Recycling, Stålbolaget, Timsfors Bil & traktortjänst, Flexilast m fl.
Under 2015 till 2018 har verksamhetsavfall till

ÖGRAB ökat från 915 till 1 546 ton. Ökningen domineras av trädgårdsavfall och träavfall.
Någon översikt av totala mängder verksamhetsavfall
inom området föreligger ej.

Återbruk av produkter
Verksamhet avseende återbruk av produkter, främst
konsumentprodukter, utförs av en mängd olika
aktörer och även i samverkan. Några av de aktörer
som är verksamma inom återbruksområdet är till
exempel: Canville Secondhand, Röda Korset, Osby
förmedlingscentral, Edemas Loppis och Retrobutik,
Fillipos Second hand, Ambo Återvinning – daglig
verksamhet, Garagehuset, AlltMöjligt Verkstaden,
Föreningen Tuff, Second Hand Hörnan, ÖGRAB m fl.
Flera idrottsföreningar driver också loppisverksamheter. Även aktivister via annonser i dagspress och
nätet, till exempel Blocket bedöms ha en betydande
omfattning.

ÖGRAB startade upp en återbruksverksamhet i mindre skala 2015. Mängd produkter lämnat till återbruk
från ÖGRAB’s ÅVC har ökat med 35% från 0,30 till
0,41 kg/inv.
Någon total bild av återbruksverksamhetens omfattning i form av mängder eller ekonomisk volym
föreligger inte.
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Avfallsplan 2015-2018
Avfallsplan 2015-2018 hade följande vision: ”I Osby och Östra Göinge är avfall som sorteras på rätt sätt en
resurs som kan återanvändas eller återvinnas.” Tre huvudsakliga inriktningar identifierades som viktiga att
kontinuerligt arbete med:
•

Öka kunskapen om förutsättningar för avfalls
hantering hos kommuninvånare och verksam		
hetsutövare

•

Utveckla insamlingssystem som är
ändamålsenliga och lättförståeliga

•

Skapa acceptans för att miljönytta har högre 		
prioritet än enskilda särintressen

Planen hade tre målområden:
•
•
•

Förebygg uppkomst av avfall
Ta tillvara avfallet som resurs
Sörj för säker hantering av farligt avfall.

Inom varje målområde angavs ett antal
inriktningsmål.

4

Uppföljning
En övergripande bedömning är att flera av målen i
avfallsplan 2015-2018 har uppnåtts. Införande av
4-fackssystem för insamling av hushållsavfall har
bidragit till förbättrad sortering och en ökad miljömedvetenhet hos abonnenter som ur ett generellt
perspektiv också lett till förbättrad avfallshantering.

Målområde 1
– Förebygg uppkomst av avfall
Inriktningsmål: Medborgarna bidrar till en bättre
miljö genom medveten konsumtion och hushållning
med resurser, vilket påverkar marknaden och leder
till en minskad avfallsmängd.
Övergripande bedömning: Medborgarna bidrar genom en mängd olika aktiviteter där t ex 93% uppger
att de källsorterar och pantar.
Resultatmål
1. Minska mängden avfall med 20% per
abonnent till 2019.
Statistik avfallsmängder 2015-2018:
Insamlad mängd hushållsavfall (deponi,
brännbart, grovavfall) har minskat med 25%
från 104 till 78 kg/inv.
Bedömning: Resultatmålet uppnått.
2. Medborgarens medvetenhet om hur den 		
egna konsumtionen påverkar miljön ska öka
Enkätundersökning 2017 visade att 73% 		
instämmer i att den privata konsumtionen 		
påverkar kommunens avfallsmängd.
3. Andelen medborgare som uppger att de 		
utnyttjar återbruk ska öka
Enkätundersökning 2017 visade att 52% 		
lagar och reparerar, 40% byter och ger bort 		
samt att 33% köper och säljer begagnat.

Målområde 2
– Ta tillvara avfallet som en resurs
Inriktningsmål: Medborgaren sorterar avfallet rätt så
att det kan återvinnas enligt marknadens förutsättningar och leda till en miljömässigt hållbar utveckling.
Övergripande bedömning: Sorteringen uppvisar över-

lag ett bra resultat med god kvalitet på fraktioner för
återvinning. Insamlad mängd osorterat grovavfall
från hushåll som klassas som deponi har minskat
dramatiskt.
Resultatmål
1. Andelen rätt sorterat avfall ska öka till 100%
Plockanalyser 2014 (Matavfall, Brännbart, 		
Deponi) och 2018 (Matavfall, Restavfall)
Matavfall 2014 Flerfamiljshus 90%, 2018 		
91%, 2014 Villor 95% 2018 98%.
Brännbart 2014 Flerfamiljshus 51%, Villor 		
tätort 40%, Villor landsbygd 36%
Deponi 2014 Flerfamiljshus 43%, Villor tätort 		
58%, Villor landsbygd 68%
Restavfall 2018 Flerfamiljshus 43% Villor 50%
Bedömning: För matavfall har en liten 			
förbättring skett. Avseende övriga fraktioner 		
är det svårt att dra några tydliga slutsatser, 		
men en förbättring bedöms ha skett.
Målet 100% rätt sorterat avfall är ej uppnått.
2. Mängden ej återvinningsbart avfall ska
minska med 10%
Statistik avfallsmängder 2015-2018:
Insamlad mängd grovavfall från hushåll till 		
deponi har minskat med 76% från 7,3 till 1,7 		
kg/inv.
Bedömning: Resultatmålet uppnått.

Målområde 3
– Sörj för säker hantering av farligt
avfall
Inriktningsmål: Medborgaren bidrar till ett säkert och
miljömässigt bra omhändertagande genom att lämna
material som klassas som farligt avfall på anvisad
plats och i enlighet med gällande regler.
Övergripande bedömning: Mottagningen av farligt
avfall bedöms fungera väl med en god medvetenhet
hos de flesta medborgare.
Resultatmål
1. Öka mängden omhändertaget farligt avfall 		
med 10 %
Statistik avfallsmängder 2015-2018:
Mängden farligt avfall exkl asbest och tryck		
impregnerat trä men inklusive vattenbaserad
färg har minskat med 9% från 3,0 till 2,7 kg/inv.
Bedömning: Målet är inte uppnått.
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Inledning
Inom Osby och Östra Göinge kommun finns ett antal
gamla avfallsupplag nedan redogörs för dessa kommunvis samt vilka inventeringar, provtagningar och
riskbedömningar som genomförts.
Upplagen har bedömts och indelats i grupper/riskklasser enligt Naturvårdsverkets rekommendation
enligt följande:

Grupp 1

Mycket stor risk

Efterbehandling eller andra
skyddsåtgärder behövs

Grupp 2

Stor risk

Skyddsåtgärder kan
behövas

Grupp 3

Måttlig risk

Upplag där relativt enkla
åtgärder behövs

Grupp 4

Låg risk

Åtgärder bedöms inte som
nödvändiga

Osby kommun
Under första delen av 80-talet genomfördes en
översiktlig inventering av Osby kommuns gamla
avfallsupplag. I Osby kommun finns det 7 avfallsupplag som kan betraktas som avslutade. Genomförd
inventering och undersökning har kompletterats med
senare utförda vattenprovtagningar. Syftet med provtagningarna var att ge en bättre bild över vilka risker
de gamla avfallsupplagen i kommunen ger upphov
till för närboendes hälsa och omgivande miljö samt
att fungera som ett underlag för att undanröja eventuella risker. Utifrån de nya provtagningarna har det
sedan gjort en omprövning av de gamla klassificeringarna.

Material till undersökningen erhölls ursprungligen
från länsstyrelsens avfallsinventering 1972-1973,
vars huvudsyfte var att sammanställa uppgifter om
kommunala avfallsanläggningar i drift samt från
dåvarande hälsovårdsnämndens industriinventering
från 1973 och kartering av äldre avfallsupplag från
1984. Utöver detta material har miljö- och byggförvaltningen gjort besök på samtliga tippar, och vid
några platser även tagit vattenprov på lakvattnet.
Till inventeringen har också fogats resultat av länsstyrelsens bedömningar enligt metodik för inventering av förorenade områden (MIFO-metodiken).

Inventerade avfallsupplag
Osby kommun
Visseltoftatippen, Visseltofta 3:62
Visseltoftatippen är en mindre bytipp, som tidigare
har betjänat ca 200 personer. Deponin är belägen i
anslutning till en mosse. I huvudsak ska endast hushållsavfall ha lagts på tippen. Av industriinventering
från mitten på 1970-talet kan man utläsa att ingen
tippning av industriavfall eller miljöfarligt avfall har
förekommit på deponin. Verksamheten pågick mellan
1920-1975. Tippen har återställts. Vid inspektionen
kunde inga synliga spår från den nedlagda deponin
konstateras. På ett område nordost om tippen finns
en nyare granplantering. Utdikning har gjorts mellan
planteringen och den gamla tippen. Lakvattenläckage har ej konstaterats från tippen. Osby kommun gör
bedömningen att Visseltoftatippen tillhör grupp 4.
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Killebergstippen, Lilla Stockhult 1:44
(tidigare Karhult 1:30)
Killebergstippen ligger 1 km söder om Killeberg, intill
riksväg 23. Tippen är placerad på sankmark med
omgivande isälvsavlagringar. Närmaste bebyggelse
ligger cirka 50 m från tippen. På Killebergstippen har
det deponerats hushålls- och trädgårdsavfall från
omkring 500 invånare. Deponeringsverksamheten
pågick fram till 1975. Området har täckts med grus och
jord och slänterna har blivit utjämnade. Lakvatten från
tippen har ej konstaterats i området. Tillfartsvägen är
avstängd och skyltar om tippning förbjuden har satts
upp. Osby kommun gör bedömningen att Killebergstippen tillhör grupp 4.

Lönsbodatippen, Lönsboda 1:348

Vattenprover

Inom Lönsboda Gjuteris fabriksområde har gjuterisand och slagg deponerats och mellanlagrats, före
transport till avfallsanläggningen i Kattarp. Verksamheten upphörde under 1992. Deponiområdet ligger
inom skyddszonen för Lönsboda grundvattentäkt,
som togs i bruk under 1992. Vattentäkten försörjer
större delen av Lönsboda tätort med vatten. Resultatet av vattenanalyser har inte visat på någon påverkan från deponin. Osby kommun gör bedömningen
att industritippen tillhör grupp 4.

Vattenprover har även tagits 2000-10-10 från en
representativ punkt nedströms Marklundatippen, där
ytvatten från det tidigare deponiområdet uppsamlas
och avleds vidare i riktning mot Drivån. 2001-04-24
togs ett vattenprov i ett dike nedströms Lönsbodatippen.

Marklundatippen, Osby 180:1
(tidigare Marklunda 180:1)
Söder om Marklunda i utkanten av Osby har stora
mängder avfall av de flesta typer deponerats från
ca 7000 invånare. Slamtömningar har skett i en
grop mitt på deponin. Deponin var i bruk mellan
1950-1975. Området har återställts och är till stor del
skogbevuxet. Avskärmande diken finns i områdets
södra och västra delar med en uppsamlingsdamm
för lakvatten i skärningspunkten. Lakvatten bör inte
vidaretransporteras i diken, som står i förbindelse
med Drivån. Vattenprov som har tagits i dike som
står i förbindelse med Drivån samt i det avskärmande diket visar inte på någon påverkan från deponin.
Ytterligare utredning bedöms inte vara nödvändig.
Osby kommun gör bedömningen att Marklundatippen tillhör grupp 3.

Osbytippen, Barnvagnen 1
Under 1950-talet och ca 10 år framåt tog man i anspråk ett granbevuxet kärrområde strax söder om
idrottsplatsen för sophantering. Området är idag bebyggt av ishallen och Klöverhallen. Även Klövervägen
går delvis fram över den gamla deponin.
Osbytippen har tilldelats riskklass 3 av länsstyrelsen
efter en MIFO fas 2-utredning (markundersökning).
Vid byggnation på området krävs emellertid en geoteknisk utredning, en fördjupad riskbedömning samt
lämpliga avhjälpandeåtgärder.

Analyser har utförts med avseende på följande parametrar: biokemisk syreförbrukning (BOD7), kemisk
syreförbrukning (COD-CR), totalfosfor, totalkväve,
pH, klorid, arsenik, bly, kadmium, koppar, krom,
nickel, zink och kvicksilver. Halterna för samtliga
analyserade parametrar var låga, oftast under detektionsgränsen. Vattenflödet vid provtagningarna var
lågt till måttligt. Den kompletterande översiktliga
ytvattenundersökningen vid Marklundatippen och
Lönsbodatippen har inte bedömts föranleda några
ytterligare undersökningar.

1992-11-19

CODCR
mg/l

Kond

pH

BOD 7

Kväve

Fosfor

Västermyr
1:1

150

20

3,7

<3

2,0

0,17

Lönsboda
1:324

110

106

7,2

<3

5,0

0,096

Marklunda
180:1

110

28

6,4

<3

6,1

0,029

Barnvagnen 1

51

21

6,7

<3

1,8

0,039

1992-12-14

CODCR
mg/l

Kond

pH

BOD 7

Kväve

Fosfor

Lönsboda,
uppströms

87

13,4

4,7

<3

2,1

0,050

Lönsboda,
nedströms

90

124

7,6

<3

5,4

0,083

Marklunda

57

30,1

7,1

<3

0,79

0,039
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Östra Göinge kommun
I Östra Göinge genomfördes 1984 en inventering
av gamla avfallsupplag, totalt 20 stycken. År 2005
gjordes på 13 av dessa en kontroll avseende vattenprov (ett på var och en av de utvalda) syftet med
undersökningarna var att karakterisera lakvattnet
samt utvärdera och bedöma lakvattnets föroreningsnivå vid respektive deponi. I rapporten 2005 påpekas att förhållandena kring en deponi kan variera

betydligt beroende på årstid, grundvattennivå och
avrinning/nederbörd. Resultaten kan också påverkas
av störningar i marken vid provtagning på grund av
den tekniska utrustningen och provtagningen. Därav
blir ett vattenprov ej tillräckligt för att riskbedöma
de olika avfallsupplagen utan en induktion på status
just vid det provtillfället.

Inventerade avfallsupplag
Östra Göinge kommun
(Ordförklaring till förkortningar: vt=vattentäkt, gv=grundvatten, ytv=ytvatten )

1. Tipp Kattarp,
fastighet Kattarp 9:1, 10:1
Användare: Kommun och allmänhet
Deponeringstid: 1975-2004
Typ av avfall: Hushåll - Industri
Markanvändning - hydrologi: Pågående avfallshantering, återvinningsstation, moränmark, ej vt, ej gv
2012: Länsstyrelsen överlämnade tillsynsansvaret
till kommunen 2011 eftersom tillståndsplikten för
anläggningen upphört. Deponin är sluttäckt och på
anläggningen bedrivs nu mellanlagring och bearbetning av avfall. Egenkontrollen innehåller olika rutiner
för provtagning av lakvatten med mera

2. Tipp Hemlinge,
fastighet Kilinge 7:3
Deponeringstid: ca 1961-1975
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll – Industri
Markanvändning - hydrologi: Ridhus -ridbana, moränmark, ej vt, ej gv.
Glimån tangerar deponiområdets östra sida. Latrindeponering har förekommit. Området disponeras sedan
1984 som ridbana. Vid den tidpunkten användes
tippen fortfarande som sidotipp för otjänliga schaktmassor med enstaka inslag av ”byggskräp”.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.
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3. Tipp Armaturen,
fastighet: Glimåkra 4:4
(Nu Glimåkra 4:178 och Skölden 7)
Deponeringstid ca 1955- 1961
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall. Hushåll – Industri
Markanvändning – hydrologi: moränmark, ej vt, ej gv
Vattenförande dike i tippkant. Latrindeponering har
förekommit. Fram till 90-talet användes marken delvis som ridbana, hästhage. I dagsläget finns industribyggnader på området.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara
tydligt förorenat av deponin.

4. Tipp Rektangeln,
fastighet: Kv. Montören
Deponeringstid: ca 1950-1960
Användare: kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll – Industri
Markanvändning - hydrologi: grus, ej vt, ej gv, ej ytv,
Tippmassorna har urschaktats och forslats till annan
tipp, Tipp Hemlinge. I dagsläget villa bebyggelse.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

5. Tipp Norup,
fastighet: Hjärsåslilla 4:91 och 4:125

8. Tipp Grips backe,
fastighet Hjärsås 32:1 (nu Hjärsås 4:8)

Deponeringstid: före 1940 till ca 1965

Deponeringstid: ca 1950 till 1974

Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall. Hushåll-Industri
Markanvändning - hydrologi: utfyllda sankmarkshålor

Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall. Hushåll – Industri, Miljöfarligt avfall i
form av läderavfall och reningsverksslam
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, ej vt, ej gv, ej ytv

1984: Tippen är mycket väl övertäckt med jord. Numera föreligger ingen urlakningsrisk vid högvatten
i ån, såvida ej erosion eller markbrott uppstår, men
tippen har gått ända fram till Helge Å. I nuläget används marken som betesmark.
2005: Prov på lakvatten togs och bedöms vara tydligt
påverkat av deponin.

6. Tipp Hanaskogstippen, fastighet:
Hanaskog 1:1 – 12:1 (samfälld mark)
Deponeringstid: avslutad ca 1975
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll-Industri
Markanvändnng - hydrologi: kalkbrott, ej vt, ej ytv,
ej gv
1984: Tippen används fortfarande som schaktmassetipp samt smygtippning av skräp. Förhållandena kan
anses tillfredställande eftersom markbeskaffenheten
utgörs av tätt material (kalkbrott).
2005: Prov på lakvatten togs och bedöms vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

7. Tipp Tarkett,
fastighet: Hanaskog 1:1-12:1
( samfälld mark)
Deponerings tid: före 1950 ej avslutad 1984
Användare: Tarkett
Typ av avfall: Industri
Markanvändning - hydrologi: kalkbrott, ej vt, ej gv,
ej, ytv

1984. I tippkanten kan man fortfarande se sopor,
men i stort sett är tippen täckt.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

9. Tipp Toarp, fastighet Hjärsås 3:16
(nu Hjärsås 3:78)
Deponeringstid: 1960 talet
Användare: Kommunen och allmänhet
Typ av avfall: Hushållsavfall
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse, ej vt,
ej gv
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

10. Tipp Ekmans,
fastighet: Värestorp 2:50
Deponeringstid: ca 1950 till 1960
Användare. Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushållsavfall
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, ej vt, ej gv, ej ytv
1984: Ev. kan någon uppstädning eller täckning behöva utföras för att skydda djurfötter.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

1984: Enligt uppgift(och vad man kan se) utgörs tippmassorna av träavfall och emballage från Tarketts
trägolvstilverkning (laminater). Förhållandena kan
anses tillfredsställande eftersom markbeskaffenheten utgörs av tätt material(kalkbrott)
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11. Tipp Sydväst reningsverket,
fastighet: Simmastorp 1:1 (nu
Angseröd 1:3)

14. Tipp Broby soptipp
(Hässleholmsvägen),
fastighet: Broby 7:4 (nu Broby 59:1)

Deponeringstid: ca 1945 till 1955

Deponeringstid: ca 1950 till 1975

Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll – Industri
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, vt, ej gv, ej ytv

Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll - Industri, Avfall från plastfabrik (brändes), avfall från Östanå pappersfabrik
Markanvändning - hydrologi: Motorkrossbana,
morän, ej vt, ytv?, gv?

1984: Tippen som utgörs av ett lågområde i anslutning till och strax söder om Sibbhultsån, kan vid ett
extremt högvatten delvis översvämmas.
2005: Lakvattenprov togs och bedömdes som ej eller
obetydligt förorenat av deponin.

12. Tipp Broestorp Sibbhultsdeponin,
fastighet: Broestorp 1:23
Deponeringstid: ca 1955 till 1975
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll - Industri, reningsverksslam,
gjuterisand
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, ej vt, ytv, gv?
1984: Länsstyrelsens beslut 83 02 07. Deponering av
gjuterisand
2018 blev deponin sluttäckt. Det beslutades om
provtagningsprogram och tillsynen överlämnades till
Östra Göinge kommun.

13. Tipp SAAB,
fastighet: Sibbhult 1:138
(nu Färe 3, ev. Sibbhult 1:101)
Deponeringstid: ca 1957 till 2000
Användare: Saab-Scania
Typ av avfall: Industri, gjuterisand + slagg
Markanvändning – hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, ej vt men intill, ej ytv
1984: Området avvattnas av en liten bäck där prover
regelbundet tas för kontroll av bl.a. fenol. Vid genomgång av området uppmärksammades även avrinning
genom kärrmark norrut, mot brandstationen.

8

1984: Tippen har de senaste åren endast fungerat
som schaktmassetipp. Massorna har använts för bl.
a bullervall då tippområdet numera används som
motocrossbana.
2005: prov togs på lakvatten och bedömdes vara
troligen ej eller obetydligt förorenat av deponin.

15. Tipp Angeldorfsgatan,
fastighet: Slöjdaren 13, 10, 9
Deponeringstid: före 1960 till ca 1975
Användare: Kommunen
Typ av avfall:
Markanvändning - hydrologi: Bebyggelse, grov
morän, ej vt, ytv? gv?
1984: Tippen har mest bestått av utfyllnadsmassor,
sten, skräp och skrot.

16. Tipp Gatukontorets förråd,
fastighet: Broby 60:1
Deponeringstid: från ca 1964 till 1975
Användare: Kommunen
Typ av avfall: Sopor, kadaver, byggavfall med mera.
Markanvändning - hydrologi: Bebyggelse, ytv ? gv?
Göl, vt intill
1984: Tippningen har bland annat syftat till att fylla
ut en ”tarm av Helge å” (göl). Huvudsakligen har tippats schaktmassor, rivningsmaterial och trädgårdsavfall. Ny bebyggelse bostäder 2019.
Provtagning och schaktsanering genomförd 2016.

17. Tipp: Soptipp, lut- och slamdammar
Broby ind., fastighet: Broby 5:177

20. Tipp Sö Bruket,
fastighet: Möllarp 1:10

Deponeringstid: från slutet av 50 talet till ca 1980
Användare: Pappersbruket
Typ av avfall: Industri
Markanvändning - hydrologi: Industriområde, morän,
ej vt, gv? ytv?

Deponeringstid: från ca 1950 till ca 1970
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall:
Markanvändning – hydrologi: Industriområde,
morän, ej vt , ej gv, ej ytv

1984: Länsstyrelsens utredning pågår.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara
tydligt förorenat av deponin.

1984: Tippningen har bestått av trädgårds- och hushållsavfall samt latringropar. Strax innanför gränsen
till bruket finns även en slamdeponeringsgrop för
fibersediment från sedimenteringsbassäng. Slammet
gick sedan till Kattarp.

18. Tipp Kalvahagen,
fastighet: Häggeryda 6:1
Deponeringstid: avslutad ca 1945
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushållsavfall
Markanvändning - hydrologi: Ej bebyggelse, morän,
ej vt, ej gv, ej ytv
2005: Prov togs på lakvatten och bedömdes vara
troligen ej eller obetydligt förorenat av deponin.

19. Tipp Boalts soptipp,
fastighet: Boalt 3:2
Deponeringstid: avslutad ca 1960
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll - Industri
Markanvändning - hydrologi: Ej bebyggelse, morän,
ej vt , ej gv, ej ytv
1984: Tippen är väl övertäckt och överväxt.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt förorenat av deponin. Höga halter av
koppar och TOC noterades.

Förteckning över avfallsupplag
Östra Göinge kommun
Ort

Tippbenämning

Bedömning

Glimåkra

Tipp Hemlinge

4

Glimåkra

Tipp Armaturen

4

Glimåkra

Tipp Rektangeln

4

Glimåkra

Tipp Kalvahagen

4

Knislinge

Norupstippen

4

Hanaskog

Hanaskogstippen

4

Hanaskog

Tipp Tarkett

4

Hjärsås

Tipp Gripps Backe

4

Hjärsås

Tipp Toarp

4

Immeln

Tipp Ekmans

4

Sibbhult

Tipp ”Sydväst reningsverket”

4

Sibbhult

Tipp Broestorp

4

Sibbhult

Tipp SAAB-SCANIA

4

Broby

Broby Soptipp

4

Broby

Tipp Angelsdorftgatan

4

Broby

Tipp Gatukontorets förråd

4

Broby

F.d Brobyindustriers (deponering)

4

Boalt

Boalts soptipp

4

Östanå

Tipp sydost pappersbruket

4

Östanå

Tipp Kattarp

4

9

www.osby.se
www.ostragoinge.se

10

Föreskrifter om avfallshantering för XX kommun
(Antagna av Kommunfullmäktige i Osby kommun 2020-xx-xx att gälla från 2020-10-01.)

Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ MB och §§ 74-75, avfallsförordningen (2011:927) meddelar
kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Östra Göinge kommun.

Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som här anges:
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer
från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall 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. Med grovavfall avses 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 hushållsavfall och omfattas ej av det kommunala
renhållningsansvaret.
4. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som normalt läggs i kärl, inklusive
matavfall, förpackningar och tidningar, men exklusive trädgårdsavfall. I begreppet inkluderas även
liknande avfall som lämnas i andra insamlingssystem, t.ex. i underjordsbehållare.
5. Med brännbart avfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som
kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
6. 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. I termen matavfall 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. Med deponi avses föremål av porslin, keramik, glas och metall, exempelvis tallrikar, krukor,
dricksglas, bestick.
8. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om producentansvar för
elutrustning och som har blivit avfall.
9. 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. 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. Med permanentbostad menas den bostad där någon är eller skall anses vara folkbokförd enligt
folkbokföringslagen (1991:481).
12. Med annan bostad menas en fastighet där ingen person är folkbokförd enligt folkbokföringslagen
(1991:481).
13. 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. 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. 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. 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.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap.
miljöbalken och avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av
hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 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 hushållen om de insamlingssystem för förpackningar, returpapper och
elavfall 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. Fastighetsinnehavaren är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga abonnemang
enligt kommunens avfallstaxa.
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.

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-, renoveringsoch rivningsarbeten på fastigheten)
Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar
Matavfall
Grovavfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar
Trädgårdsavfall
Latrin
Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar
Fett från fettavskiljare
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 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 tidningar.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall
10 § 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.

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.
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 tidningar 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.
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 av renhållaren.
16 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare. Missköts rengöringen,
och om rättelse inte sker efter uppmaning, rengörs behållaren av renhållaren på
fastighetsinnehavarens bekostnad. Behållare skall vara tillgängliga och ges service i form av
återkommande underhåll och tillsyn 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.
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.
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 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.

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:
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.

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.

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 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 beslutande nämnd för enskilda avloppsanläggningar och leverantörens anvisningar ska
följas.

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 tidningar, som inte lämnas i fyrfackskärl, i enfackade kärl eller annan behållare
avsedda för sådant sorterat avfall inom eller nära fastigheten, får lämnas vid plats som renhållaren
informerar om.
Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som
kommunen har avtal med.

Åtgärder om vid utebliven tömning och då föreskrift inte följs
26 § 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 föreskrifter om avfallshantering inte följs,
exempelvis vid överfull eller för tung behållare. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare hämtas antingen vid nästa ordinarie
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning 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.

Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet
27 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska på
begäran av beslutande nämnd 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 beslutande nämnd lämna de uppgifter i
fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag
för kommunens renhållningsordning.

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 i 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 beslutande
nämnd översända kopia till renhållaren.

Eget omhändertagande av 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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Fekalier ska komposteras under minst 6 månader innan spridningen
Kompost och lagring av urin ska vara tät och skadedjurssäker.
Komposten ska placeras minst 20 meter från vattentäkt och ytvatten.
Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november.
Spridning får inte ske inom 6 meter från ytvatten och inom 25 meter från vattentäkt.
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 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, tidningar
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 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.
1

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.

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 efter
uppehåll i hämtning av slam.
Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till beslutande nämnd.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt två (2) år per ansökningstillfälle.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-10-01.
Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering
antagna av kommunfullmäktige i 2018-01-01, att gälla.

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 beslut.
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Samhällsbyggnads investeringar 2021
Dnr SBN/2020:79 041

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden att vidaresända följande äskande
om förändring i beslutad investeringsbudget för 2021 till budgetberedningen.
Nya investeringar:
 Ny väg i Hasslaröd mellan Hässleholmsvägen och Mossvägen

17,5 mnkr

 Dagvattenåtgärder i Nordöstra industriområdet

utreds

 Gator i Nordöstra industriområdet

utreds

 Utbyggnad av fiber i vita fläckar

3 mnkr

 Ny brandstation

54 mnkr

 Reinvesteringar (kompenentredovisning) utökning från 7 mnkr

21,3 mnkr

Barnkonsekvensanalys
Ej Aktuellt

Sammanfattning av ärendet
Flertalet nya behov har uppstått för investeringsbudgeten 2021 på samhällsbyggnad, varpå
äskande till budgetberedningen för 2021 behöver skickas in. Övriga investeringar för
2021 ligger kvar.
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Ny väg i Hasslaröd mellan Hässleholmsvägen och Mossvägen
Då fastigheterna i det nya Hasslarödsområdet är inköpta är det första steget för att kunna
utveckla marken för bostadsförsäljning att en väg byggs. Vägen är planerad att byggas
enligt det gamla förslaget på sträckning av rv23. Totalkostnad för hela sträckan bedöms
till 17 500 000 kr
Dagvattenåtgärder i Nordöstra industriområdet
Planprocessen pågår för att skapa mer industrimark och utöka nordöstra industriområdet.
När detaljplanerna är klara behövs dagvattenåtgärder i området för att kunna genomföra
detaljplanen. Kostnaderna utreds just nu och beräknas bli klara den 31 maj 2020.
Gator i Nordöstra industriområdet
Planprocessen pågår för att skapa mer industrimark och utöka nordöstra industriområdet.
När detaljplanerna är klara behövs vägar byggas i området för att kunna genomföra
detaljplanen. Kostnaderna utreds just nu och beräknas bli klara den 31 maj 2020.
Utbyggnad av fiber i vita fläckar
Fiberutbyggnaden behöver kompletteras där det i dagsläget saknas fiber.
Investeringskostnaden bedöms till ca 3 000 000kr
Ny brandstation
En ny brandstation behöver byggas och investeringskostnaden bedöms till ca 54 000 000
kr
Reinvesteringar (kompenentredovisning)
Underhållsskulden beräknas uppgå till ca 250 000 000 kr i dagsläget och ett
fastighetsbestånd i den storlek som Osby kommun har innebär att reinvesteringar i
fastigheterna behöver ske med ca 21 300 000 kr per år. I dagsläget är det avsatt 7 000 000
kr vilket innebär att underhållsskulden hela tiden växer. En reinvestering är en besparing
på driftkostnaderna.
Finansiering
Beslutas i budgetberedningen

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
SBN
Budgetberedningen (KS)
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Nytt LSS-boende Hemgården, Osby
Dnr SBN/2020:78 293

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ta fram handlingar för
att handla upp ett nytt LSS-boende samt att påbörja upphandlingen.
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet
Då LSS-boende på fastigheten Gjutaren har avbrutits behövs det snarast upphandlas och
byggas ett nytt boende. Boendet är tänkt att placeras på tomten där Hemgårdens förskola i
Osby tidigare låg.
Upphandlingen kommer bland annat att utgå från kriterierna som är framtagna för ett
LSS-boende av Hälsa- och välfärdsförvaltningen.
Övergripligt beskriver det bland annat att det redan finns färdiga konceptlösningar där
design av boenden redan är framtagna av diverse företag och upphandling kommer att ske
utifrån en total entreprenad då tiden är knapp.
Risken för vite för hälsa- och välfärdsnämnden är överhängande och ett boende beräknas
bli klart med upphandling på ca 18 månader och beräknas kosta ca 17 000 000 kr
Val av entreprenör samt finansiering av projektet sker när upphandling är färdig då
politiken fritt kan välja att genomföra projektet alternativt avbryta eller förändra.
Finansiering
Ej aktuellt
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1. Detta program
Hälsa- och välfärdsförvaltningen har upprättat ett lokal- och
funktionsprogram för bostad med särskild service i form av gruppbostad
eller servicebostad enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Programmet gäller vid nybyggnation och ombyggnation av lokaler. I
programmet är grundläggande kvalitetskrav fastställda som säkerställer
egenskaper hos lokalerna som är viktiga för verksamheten. Målsättningen är
att planera lokalerna för en långsiktig hållbar lösning.
Vid nybyggnation och ombyggnation förutsätter lokal- och
funktionsprogrammet att de lagar och rekommendationer som finns följs. I
ombyggnadsfallet tillkommer ytterligare avvägningar. Befintlig stomme och
installationsstruktur m.m. blir styrande och kan leda till att vissa
inskränkningar i förhållande till programmet blir nödvändiga. En
rekommendation är att tidigt samråda med t.ex. IVO (inspektion för vård och
omsorg) om det är tveksamt ifall samhällskraven uppfylls.
Vid varje nybyggnad och ombyggnad ska de delar i lokal- och
funktionsprogrammet som är aktuella följa programmet.

2. Målgrupp
2.1 Förutsättningar

För att kunna uppföra grupp-och servicebostäder är det av stor vikt att förstå
vem det är man bygger för och vilka behov dessa kan ha. Personer med
funktionsnedsättning som behöver mycket stöd under stora delar av dygnet,
och mer eller mindre ständig tillsyn av personal kan beviljas beslut om
bostad med särskild service i form av gruppbostad eller servicebostad enligt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Den största målgruppen i gruppbostad är personer med utvecklingsstörning
och autism. Utvecklingsstörning eller autism ger kognitiva svårigheter i olika
tankeprocesser t.ex. logik, planering och att tolka sinnesintryck. Många av
dem har även rörelsehinder, syn- och hörselnedsättning. Det som är
signifikant för människor med funktionsnedsättningar mer än något annat är
att de är mera känsliga för miljöfaktorer än andra. Aktuell forskning ger
belägg för att ju större funktionsnedsättning desto mer anpassad bör miljön
vara. Detta gäller såväl pedagogiska metoder och fysiska ramar.
2.2 Perception

Många av de människor som bor i en LSS-bostad har en annorlunda och
avvikande perceptionsförmåga. Det innebär att en kan vara överkänslig för
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ljus och ljud, underkänslig för temperatur och en kan ha svårt att sortera
sinnesintryck. Ljudkänslighet kan skapa stora problem och vara
stressframkallande. En dålig ljudmiljö kan leda till utåtagerande beteende
som leder till en dålig boende-och arbetsmiljö. LSS-bostäder ska därför ha
en god ljudisolering. När man utformar LSS-bostäder är det synnerligen
viktigt att förhålla sig till dessa sinnesmässiga avvikelser för att boendet ska
kunna möta målgruppens behov över tid. Den byggteknik som väljs ska vara
gynnande för att motverka problem som hör ihop med avvikande
perceptionsförmåga.
2.3 Trygghet

Vid problemskapande beteende är känslan av trygghet helt central. Det är
stressande att inte känna sig trygg och människor kan agera våldsamt om de
inte känner sig trygga. Vid utformning av LSS-bostäder är det viktigt att
skapa trygghet för målgruppen men också för personalen som ska arbeta i
bostaden. Om personalen har en grundkänsla av trygghet är risken mindre att
bli utsatt för våld än andra som är otrygga i samma situation. Det beror på att
en otrygg personal utstrålar sin otrygghet och på så sätt påverkar andra att bli
otrygga.
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3. Generellt om byggnaden
3.1 Byggnaden

Den fysiska utformningen behöver stödja de boendes möjlighet till att delta
in olika typer av aktiviteter och social samvaro både inne och ute. Det måste
också finnas möjlighet för den som vill dra sig undan för att kunna vara med
sig själv för stillhet och reflektion.
Boendet ska bestå av den enskildes lägenhet samt gemensamma delar där
hyresgästerna kan delta i olika aktiviteter, umgås och äta tillsammans. I
första hand är boendet en bostad för den som bor där och bostaden ska
fungera för omsorg i livets olika skeende. Boendet är också en arbetsplats
och det är viktigt att arbetsmiljön är god för de anställda och
arbetsmiljölagens krav ska uppfyllas.
3.2 Utökad tillgänglighet

En grupp- och servicebostad kan inte utformas enbart utifrån kraven enligt
BBR. Med tanke på att målgruppens behov kan förändras över tid och att
behovet av hjälpmedel är vanligt ska alla bostäder utformas med utökad
tillgänglighet. Den fysiska miljön ska möjliggöra att hyresgästen ska kunna
få hjälp av två personal.
Vissa människor med kognitiva funktionsvariationer kan agera med
utåtagerande beteende och våld för att skapa avstånd. Genom en välplanerad
och genomtänkt utformning kan utåtagerande beteende undvikas och risken
för att brukare eller personal utsätts för våld minska. Utformningen ska
därför bygga på forskning och professionell kunskap från bl a psykologer
och beteendevetare så att den är såväl fysisk tillgänglighet och skapar en
förhöjd trygghet.
3.3 Säker planlösning

Rummen ska utformas utan så kallade återvändsgränder för att skapa trygga
boendemiljöer för hyresgäster och personal. Det betyder att det alltid ska
finnas en möjlighet för hyresgäster och för personal att backa undan och
lämna en hotande situation. Detta kan uppnås genom att varje utrymme har
två in- och utgångar. Det är trygghetsskapande att veta att det finns en
alternativ väg ut.
Nischer i korridorer ska undvikas eftersom det kan skapa en känsla av
oförutsägbarhet när en inte vet vad som döljs i nischen. Detta kan skapa en
otrygghetskänsla som i sin tur kan leda till utåtagerande beteende.
Trånga utrymmen där hyresgästen behöver assistens kan också orsaka en
fara för personsäkerheten. Vissa utrymmen, som hall, kök och badrum, har
en förhöjd risk för att vara otrygghetskapande och därmed kan risksituationer
lättare uppstå.
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Hallen ska därför vara väl tilltagen eftersom påklädningssituationen kan leda
till våldssituationer om utrymmet är för trångt.
Köket ska vara öppet i båda ändar för att undvika att personal eller hyresgäst
blir trängd i ett rum där det finns knivar och tunga föremål.
Badrum ska utformas med utökad tillgänglighet samt två in- och utgångar
eftersom det är det utrymme där det sker mest våld mot personal.
3.4 Förutsägbara miljöer

För att skapa en känsla av kontroll och trygghet ska en sträva efter att forma
förutsägbara miljöer. Personer med kognitiva funktionsvariationer kan lätt
känna sig otrygga om de inte vet vad de har att förvänta sig. Lägenhetsdörrar
ska därför inte placeras mitt emot varandra, eller mitt emot andra
oförutsägbara miljöer.
3.5 Kognitiv tillgänglighet

Miljön ska ha en god kognitiv tillgänglighet och det ska vara lätt att orientera
sig i byggnaden om man har en funktionsvariation eller om man är ny i
miljön. Miljön ska följa följande fem huvudregler:
a.
b.
c.
d.
e.

Alla nyttofunktioner ska vara identifierade
Tydliga skyltar eller rörlig media med instruktiva videoklipp
Tydlig grafik med adekvata kontraster
Inkluderande bild-och talsspråk
Skyltar ska ha synlig placering, med kontinuitet över längre distanser

En miljö med alltför mycket intryck kan leda till stress för individer med
kognitiva avvikelser. Genom att minska fysiska stressfaktorer minskas
problemskapande beteende.
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4. Grundläggande krav för nybyggnation av LSSboende
4.1 Gruppbostaden innehåll

En gruppbostad ska generellt sett innehålla följande utrymmen:
-

6 fullvärdiga lägenheter om minst 43 kvm
Gemensamhetsutrymme kök och allrum, uteplats
Personalutrymme om minst 43 kvm
Tvättstuga/klädvårdsrum
Förråd

4.2 Passivhus

Med hänsyn till Agenda 2030, kommunfullmäktiges mål om attraktiv och
hållbar boendekommun, nämndens miljömål och kravet på särskilt god
komfort inomhus ska en LSS-bostad byggas i form av energieffektivt
passivhus. Certifiering ska vara enligt IPH. Till anbud bifogas preliminär
PHPP beräkning för att säkerställa certifiering.
4.3 Ljudklass B med akustiktest

LSS-bostaden ska uppfylla krav på ljudklass B. Till anbud ska bifogas
akustisk rapport som tydliggör dimensionering av:
-

Fasad

-

Bottenplatta

-

Fönster

-

Golv

-

Dörrar

-

Lägenhetsavskiljande väggar

-

Tak

-

Undertak

-

Installationer

-

Tvättrum

-

Stomljud

Kontrollmätningar enligt BBR 26, SS 25267:2007, SS 26268:2015 ska
genomföras för att verifiera att byggnaden klarar ställda ljudkrav.
Följande parametrar ska kontrolleras:
-

Luftljudsisolering

-

Stegljudsisolering
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4.4 Sprinkler

Komplett slutet sprinklersystem ska ingå i anbudet vilket innebär att
anbudsgivare inte kan räkna med att koppla sprinklersystem på kommunalt
VA. Erforderlig mängd vatten ska därför inrymmas i egna tankar.
Sprinklerrör och sprinklerhuvud ska vara dolda.

4.5 Utökad tillgänglighet

Sakkunnig tillgänglighetsexpert ska bifoga utlåtande till anbud som påvisar
att utökad tillgänglighet kan uppfyllas. Beställare ska erhålla godkänt
utlåtande vid färdigställd byggnad från sakkunnig tillgänglighetsexpert att
byggnaden uppfyller utökad tillgänglighet.

4.6 Kognitiv tillgänglighet

Det ska vara lätt att orientera sig i miljön. Miljön ska inge ett lugnt intryck
och vara sanerad från intrycksstörande faktorer. Utformningen ska bygga på
aktuell forskning om kognitiv tillgänglighet.

4.7 Dagvatten

Allt dagvatten ska infiltreras inom fastigheten.
4.8 Inomhusklimat

Leverantör ska säkerställa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
temperatur inomhus, med riktlinjer för inomhusklimat för känsliga grupper
uppfyllas, enligt FoHMFS 2014:17.
4.9 Färgsättning

Färgsättningen inomhus bör vara i en naturmättad palett utan mönster, dova
nyanser är att föredra. Färgsättningen ska vara tydlig med kontraster för att
framhäva det som är viktigt vilket bidrar till trygghet och säkerhet.
Kontrastmarkeringar ska finnas vid entréer, i badrum vid dusch, handfat och
toalett. Kontraster i golv ska undvikas.
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Material

Val av material ska grunda sig på tillgänglig kunskap om miljöpåverkan och
funktion för verksamheterna. Matta material ska användas i kakel och
bänkskivor. Inga repetitiva mönster ska användas.
Materia/ ytskikt ska lätt gå att byta ut/reparera eller åtgärda vid åverkan.
Väggarna ska generellt vara målad och i badrum ska stora kaklade ytor
undvikas.
4.11

Belysning

Belysningens utformning ger effekt inte bara på det rent visuella, utan även
på trivsel och hälsa. Vackra, funktionella och välplacerade ljuskällor ger
rättvisa åt färger, former och inredning. Belysningen skall samtidigt fylla
funktionella, estetiska, ekonomiska och energimässiga krav. Belysningen i
såväl lägenheter, gemensamhetslokaler och verksamhetslokaler ska ge en väl
balanserad fördelning mellan allmänljus och riktat ljus samt belysa det som
är viktigt.
All belysning ska utföras med LED-armatur. Det ska finnas takbelysning för
att utjämna dagsljuset liksom särskild permanent och rörelsestyrd
nattbelysning i de delar som har verksamhet dygnet runt.
I samvaroutrymmen och lägenheter ska allmänbelysningen vara dimbar.
I personalutrymmen ska belysning utformas i enlighet med gällande råd och
anvisningar från Arbetsmiljöverket.
Belysningen runt fastigheten ska vara utformad så att personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga kan orientera sig och tryggt vistas utomhus.
4.12

Lägenhetsutformning

Bostaden ska vara utformad efter gällande lagstiftning och myndighetskrav.
Bostaden ska vara så hemlik som möjligt och hänsyn ska tagas till att
bostaden är avsedd fören person som har stöd av en eller två personal.
Bostaden får inte ha institutionell prägel. Det ska vara möjligt att leva ett
självständigt liv, laga mat och annat praktiskt i bostaden.
-

Lägenheten ska vara minst 44 kvm

-

Lägenheten ska ha utökad tillgänglighet i samtliga utrymmen

-

Lägenheten ska utformas med ett rakt, fullvärdigt kök

-

Lägenheten ska ha två ingångar till badrummet

-

Boendelägenhet skall ha två ingångar. En från korridor, samt en
utifrån.

-

Lägenheten ska utformas med hemlik miljö och dölja kravställda
installationer som sprinkler

-

Lägenhetsdörrar som vetter mot korridor ska inte placeras mitt emot
varandra

-

Boendelägenheten skall utformas på ett sådant sätt att hyresgäst och
personal inte kan bli tränga i ett utrymme
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-

Takhöjd ska vara minst 2,6 meter

-

Takkonstruktionen bör klara installation av personliftar

4.13

Uteplats

Lägenheter i markplan ska ha egen uteplats. Alla entréer sak kunna användas
av rörelsehindrade. Trösklar ska vara lätta att köra över. Entré utifrån ska
vara alternativ till ingång till lägenhet. Uteplats ska vara utformad så att den
inte inkräktar på närmaste granne.
Utemiljön ska vara lättframkomlig och tillgänglighetsanpassad. Gångytor
ska vara asfalterade eller ha liknande underlag.
Gemensam uteplats ska finnas i anslutning till gemensamhetsutrymme. Det
ska finnas plats för 10 stolar med vändradie för ev rullstol. Den
gemensamma uteplatsen får inte inkräkta på grannar.
Uteplatser ska utrustas med belysning och eluttag.
4.14

Förråd

Varje lägenhet ska ha tillgång till ett mindre lägenhetsförråd. Det ska
placeras i anslutning till lägenhet alternativt i angränsande byggnad.
4.15

Gemensamma utrymmen

Allrum och kök bör placeras så att det går att avskärma från övriga huset
med exempelvis dörrpartier. Gemensamt allrum ska inte ligga i direkt
anslutning till huvudentré. Allrum och kök ska vara tillräckligt stort så att
samtliga hyresgäster och personal kan umgås samtidigt. Köket ska vara ett
fullvärdigt kök.
4.16

Korridorer

Korridorerna ska vara breda nog för att två personer ska kunna mötas utan
hinder. Korridorens mått bör ej understiga 2,3 meter i bredd. Det ska inte
finnas några nischer i korridorerna. Takhöjd i korridor ska vara minst 2,4
meter.
4.17

Klädvårdsrum/ tvättstuga

Klädvårdsrum/Tvättstuga ska byggas så att den är uppdelad i en ren sida och
en smutsig sida vid hantering av tvätt. Den ska kunna nås utan att passera
allrum. Utrymmet ska vara rymlig och tillgänglighetsanpassad. Två in-och
utgångar ska finnas. Tvättmaskiner och torktumlare ska vara lätthanterliga,
vara självdoserande och ha en stor tydlig startknapp
4.18

Personalutrymme

Personalrum ska kunna nås utifrån alternativt i nära anslutning till
huvudentré. Det ska finnas ett rum för personal att vistas i vid rast och
måltid. Rummet ska utformas med en del anpassad för lugnt arbete med
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sekretess och en annan som möjliggör arbetsplatsmöten med hela
personalgruppen.
Kontoret ska utformas och placera med hänsyn till sekretess och en integritet
mot övriga personalutrymmen och gemensamma utrymmen.
Jourrum för vaken eller sovande natt samt vila ska finnas. Jourrum ska
uppfylla ljudklass B. Omklädningsrum och toalett med dusch ska finnas i
anslutning till jourrum.
Personalutrymme ska vara minst 44 kvm.
4.19

Angöringsplats/ entré

Entrén ska kunna användas av person med nedsatt funktionsförmåga. Det
ska finnas plats för transporter och färdtjänst att kunna angöra till entré. Det
bör finnas möjlighet att rengöra rullstol och rullator i anslutning till entrén.
Entrén ska vara klimatskyddad så att man kan vänta på bil och ändå bli sedd.
Entrén får inte ha några nivåskillnader. Trösklar ska vara lätta att köra över.
Alla entrédörrar ska utrustas med dörrautomatik. Entrédörr ska låsas
elektroniskt med tag och gärna med SITHS-kort för personal. Låssystemet
bör överensstämma med det låssystem som används i Osby kommun.

4.20

Digital teknik

Miljön ska stödja välfärdsteknik och vara förberett för olika digitala
lösningar.
Fiber och wifi ska finnas i hela byggnaden.
Kommunens nätverk ska kopplas in i personalutrymme. Utrymmen avsedda
för kontorsarbetsplatser förses med minst ett dubbeluttag för nätverk per
arbetsplats. TV-uttag ska finnas i gemensamma utrymmen.
4.21

Brandskydd

Byggnaden ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir
tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan
uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att
hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller
påfrestningar. Boverkets byggregler BBR gällande brandskydd ska gälla.
Bostad med särskild service och servicelägenheter inom LSS tillhör
verksamhetsklass 5 B. Hänsyn måste även tas till LSO (Lagen om skydd mot
olyckor). Gränsdragningslistor för hyresvärden/ hyresgästens ansvar ska
finnas.
Brand och utrymningslarm ska finnas. Raka utrymningstrappor för att
underlätta utrymning av personer som inte själva kan medverka. Där behov
kan finnas skall installeras magnetuppställning eller fri-sving dörrstängare på
dörrar i brandcellsgräns. Nödutgång ska utrustas med ljud- och ljussignal.
Sprinkler ska installeras. Rören ska vara inbyggda och sprinklerhuvudena
täckta.
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Vid ombyggnad och förändring av verksamheten i lokalerna måste
brandskyddet ses över eftersom olika verksamheter har olika krav. Nytt
bygglov kan behöva sökas.

4.22

Säkerhet och larm

Säkerheten ska utformas så att den boende varje tid på dygnet ska kunna
erhålla de tjänster som krävs för att den boende ska kunna klara sin tillvaro
och känna sig trygg.
Då det gäller trygghetslarm, personlarm och passagesystem bör man vid
varje nytt projekt ta hänsyn till att teknikutvecklingen går snabbt framåt med
kombinationer av olika system. Man ska försäkra sig om att man är väl
uppdaterad i dessa frågor så att en optimal lösning kan väljas. Viktigt att alla
system fungerar rationellt för personalen och de boende. Systemen bör vara
väl genomtänkta ur säkerhetsaspekter.
Bostaden ska vara förberett för olika trådlösa larmsystem.
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5. Regelverk och vägledande riktlinjer
-

Byggregler som gäller för bostad med särskild service för vissa
funktionshindrade enligt Boverkets byggregler (BBR) med en utökad
tillgänglighet enligt svensk standard, SS 91 42 21:2006 ska följas.

-

Plan och bygglagen

-

Arbetsmiljölagen

-

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

-

Hälso och sjukvårdslagen (HSL)

-

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10)

-

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

-

Myndigheten för delaktighet och tillgänglighet (MFD)

-

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
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2020-03-17
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479528123
Anders.edwall@osby.se

Svar på skrivelse Mecanical Construction AB
Dnr SBN/2020:40

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad föreslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att anta
svaret som sitt egna och uppdra åt kommunstyrelsen ordförande att underteckna
skrivelsen.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt för Samhällsbyggnad.

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse inkom till kommunstyrelsen från Mechanical Construction AB 2020-01-23
där kommunstyrelsen begärt Samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig.
Samhällsbyggnad yttrar sig i form av förslag till svar på skrivelsen
Beslutsunderlag
Svar på skrivelsen daterad 2020-03-18 av Anders Edwall, Chef tekniska enheten

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Chef Tekniska Enheten

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se
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Att:

Mecanical Construction AB
Gunnänga 2016
283 91 Osby
Att: Tomas Sjöberg

Svar på skrivelse ”Förvärv av kommunal industrimark
inom Osby Industripark”
Bakgrund
I samband med genomförande av utökning av industrispåret samt byggnation av
terminalyta i nord-östra industriområdet bjöd Trafik- och Gatuingenjören in berörda
fastighetsägare till ett möte.
Mecanical Construction AB (”Mecanical”) hade en representant på mötet Stefan Sjöberg.
Under mötet diskuterades om det fanns något servitut på nämnde väg inne på
kommunens fastighet. Samtliga deltagare meddelades att det förelåg inget servitut på
kommunens mark.
Stefan framförde på mötet problematiken med att Mecanical inte kan köra in lastbilar
vintertid från den ordinarie tillfartsvägen. Osby kommun meddelade att tillfartsväg kommer
att hållas öppet under och efter projekttiden.
Senare under våren kontaktas Osby kommun av Mecanical där intresse visas för att köpa
mark inom industriparken. Osby kommun träffar Mecanical ert kontor samt tar och gör ett
platsbesök. Mecanical framför att marken som de vill köpa är på området där tillfartsvägen
tidigare gick.
Osby kommun meddelar på plats att den marken inte är aktuell att säljas till någon
intressent som inte avser att använda terminalytan alternativt spåranläggningen.
Mecanical erbjöds istället en tomt som ligger vid den avstyckade tomten.
Under hösten 2018 skrevs en överenskommelse gällande tillgänglighet av väg, där även
kurvan breddades så att fordon ska kunna ta sig runt och vidare ut via terminalytan.
Under våren 2019 såldes mark med en yta av ca 6 800 kvm till Mechanical samt en option
på att få köpa ytterligare mark norr om denna yta då en detaljplan vunnit laga kraft.

2

Kommunicering
Osby kommun avser att inte ompröva sitt beslut då det i dagsläget inte föreligger några
förändrade förutsättningar. Ytan som Mechnical vill förvärva är vigd för verksamheter som
redan vid etablering avser att använda sig av spåranläggningen.
Osby kommun vill även med detta bemöta påståendet att Mecanical skulle ha blivit lovad
någon annan mark, då detta ej har skett. Osby kommun anser inte heller att det föreligger
några hinder att påbörja byggnationen på marken som Mecanical har köpt. Kälsvedsvägen
som ska vara infart till fastigheten finns på plats samt vatten och avlopp är redo för
inkoppling. Gällande höjden som Mecanical avser att placera byggnaden samt markhöjden
sker via en tillståndsprövning där sökande själv föreslår höjd i bygglovsprocessen.
Gällande att avstyckning ej skett, så är det köparens ansvar att ansöka om
lantmäteriförrättning detta beror bland annat på att originalhandlingen av köpebrevet ska
medsändas vid ansökan. Detta original är i Mechanicals ägo.

Med vänlig hälsning
2020-XX-XX, Osby
____________________
Niklas Larsson, Kommunstyrelsens Ordförande
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2020-03-04
Samällsbyggnadsförvaltningen
Tomislav Kljucevic
0479- 528 395
Tomislav.kljucevic@osby.se

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Visseltofta mot
Kräbbleboda
Dnr SBN/2019:266 510
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
• Besluta att avslå förslaget
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag, inkommen 2019-06-19, föreslår Margaret Engdahl att en cykelväg
mellan Visseltofta och avfarten mot Kräbbleboda vid Svenstorp öster om Osby skulle
skapa ökad lätthet och säkerhet för personer som vill cykla i väst-östlig riktning.
Den föreslagna cykelvägens längd uppgår till 12,9 km vilket motsvarar en kostnad på 51,6
miljoner kr ± 25%. Eventuellt kan kommunen beviljas ett statligt bidrag som uppgår till
maximalt 50% av totalkostnaden.
Antar vi att cyklandet genom/förbi Osby får ske på lokalgator och befintliga GC-vägar
samt sista delen till Visseltofta (från Kärsbränna 1061) får ske på enskild väg blir sträckan
7,1 km. Totalkostnaden uppgår då till 28,4 mkr ± 25%. Efter ett eventuellt beviljat statligt
bidrag skulle Osby kommuns del bli 14,2 mkr ± 25%.
Motsvarande projekt planeras/utförs som kostnadseffektivast i samband med
nybyggnation eller omfattande ombyggnation av vägen. Delen rv 15 väster om Osby är
relativt sett nybyggd (2011). Delen rv 15 öster om Osby behöver byggas om i framtiden
och då finns möjlighet att lyfta denna fråga på nytt.
Nyttjandet av GC-vägen bedöms utgöra endast bråkdel i jämförelse med GC-vägar som
uppförs inom våra tätorter. GC-vägar och säkra passager till skolbarn har exempelvis
högre prioritet och det kvarstår många åtgärder inom detta område.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Medborgarförslag – Cykelväg mellan Visseltofta mot Kräbbleboda”,
inkommen den 19 juni 2019, från Margaret Engdahl.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress /Eget_Förvaltning/
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post
samhallsbyggnad@osby.se
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PlusGiro 11 16 61-5
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Mathias Karlsson

Tomislav Kljucevic

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Trafik- och gatuingenjör

Beslutet skickas till
Margaret Engdahl
Samhällsbyggnad

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress /Eget_Förvaltning/
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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2020-03-03
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Planavtal Verkstaden 1, Skogvaktaren 2 och Osby 192:57
Dnr SBN/2019:126 214
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Godkänna planavtalet.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på barn i detta läge.
Dock innebär en ny detaljplanen som tillåter bostadsändamål en påverkan för barn, varför
en barnkonsekvensanalys tas fram i samband med detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet
Ett planbesked har lämnats av kommunen gällande de aktuella fastigheterna.
Detta planbesked innebär att en kompletterande miljöteknisk undersökning ska göras av
de aktuella fastigheterna. Även en undersökning av inomhusluften och en radonmätning
av industribyggnaden på Verkstaden 1 behövs. Planbeskedet innebär också att ett
planavtal ska upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren innan planarbetet kan
påbörjas. Planavtalet reglerar ansvar och kostnader för planarbetet.

De aktuella fastigheterna markerade.
Beslutsunderlag
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Planavtal för Verkstaden 1, Skogsvaktaren 2 och Osby 192:57.

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Förvaltningschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Mathias Karlsson
Samhällsbyggnad
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2020-03-04
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Begäran om planbesked för del av Osby 192:59
Dnr SBN/2019:320 214
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Godkänna planavtalet varefter positivt planbesked lämnas när avtalet är signerat av båda
parter.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan för barn.
Ändring av detaljplan på del av den rubricerade fastigheten innebär att en parkeringsplats
med två mindre gräsytor runt parkeringen planläggs. Gräsytorna används på grund av sitt
läge inte till någon lek, rekreation eller dylikt som kan påverka barn.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har lämnats in av Osby pastorat gällande rubricerad fastighet.
Anledningen till Osby pastorats ansökan om planbesked är att pastoratet önskar uppföra
en ny förvaltningsbyggnad. Nuvarande förvaltningsbyggnad med upplag för verktyg,
kontor med mera, är undermålig och kan inte byggas ut. Pastoratet äger den aktuella
marken men gällande stadsplan anger begravningsändamål. Därmed behöver en ny
detaljplan tas fram för att en förvaltningsbyggnad ska kunna uppföras.
Ett planavtal behöver även signeras av båda parter innan ett positivt planbesked kan
lämnas. Planavtalet reglerar ansvar och kostnader för planarbetet.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Det aktuella området för planändring markerat i kartan.
Beslutsunderlag
Planavtal för del av Osby 192:59.

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Mathias Karlsson
Samhällsbyggnad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-03-18
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Policy markanvisning
Dnr SBN/2020:76 253

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnad föreslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta den reviderade markanvisningspolicyn.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet
Osby kommuns markanvisningspolicy behöver uppdateras då Osby kommun numera
markbereder flertalet av fastigheterna som går ut till försäljning. Det gäller både
småhustomter och industrimark. Krav och önskemål gällande byggklara tomter har ökat
vilket innebär att valmöjligheten att köpa antingen råmark eller byggklar mark behöver
införas.
Att bereda mark för industri alternativt småhustomter är kostsamt och därmed införs
differentierade priser beroende på om marken är beredd eller inte.
Priserna framöver kommer att följa index som tidigare, men byggklar mark kommer att
prissättas för småhustomter med 250 kr per kvm och industrimark 60 kr per kvm.
Finansiering
Beslutsunderlag
Policy för markanvisning daterad 2020-03-18 av Anders Edwall, Chef tekniska enheten

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se
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Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
KS
Chef Tekniska Enheten

Policy för markanvisning
Policy

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunfullmäktige
Anders Edwall, Fastighetschef
2018-09-122020-03-18

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Giltighetstid

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

2018-09-122020-03-18
Fastighetschef
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1 Bakgrund
Med anledning av Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar från 2014 är en kommun skyldig att anta en policy/riktlinje
om markanvisningar. Då Osby kommun säljer mark för bebyggelse av
exempelvis bostäder, handel och industri är det av vikt att en gällande
policy/riktlinje finns på plats för allmänheten att ta del av.

2 Syfte
Syftet med dokumentet är att fastställa ett likartat sätt att behandla de
försäljningar av mark- och vattenområden samt fastigheter som rör
kommunen och de kommunala bolagen.

3 Definitioner
Delegation
Uttrycket delegation innebär kommunens beslutsordning d.v.s. vem som har
rätt att fatta beslut på nämndens vägnar.
Kompletteringsmark
Då en fastigsägare vill komplettera sin tomt genom att köpa till ett
markområde av mindre omfattning eller att en ny detaljplan medger köp, ska
en planmässig bedömning först göras.
Exploatör
Vanligen en byggherre eller fastighetsägare som ansvarar för att utveckla
(exploatera) mark eller fastighet.

4 Allmänt om försäljning
När kommunen planerar att sälja detaljplanelagd mark ska försäljning endast
ske med stöd av gällande planbestämmelser. Försäljning av icke
detaljplanelagd mark ska föregås av en prövning för vilket ändamål marken
kan användas. Vid behov kan försäljning ske av upphandlad registrerad
mäklare.
Försäljning av mark kan ske genom Direktanvisning, Markanvisningstävling
eller Markanvisning genom anbud.

4.1 Direktanvisning
Vid en direktanvisning väljer kommunen en exploatör att teckna avtal med,
utan att genomföra ett anbudsförfarande. Marken bjuds då aldrig ut på den
öppna marknaden. Direktanvisning rekommenderas i de fall kommunen äger
mark som anses vara lämplig för en viss intressent, till exempel när en viss
exploatörs idéer och förutsättningar inte bedöms återfinnas hos en annan
exploatör. Motivet till att direktanvisning genomförs ska redovisas i
samband med att beslutet om direktanvisning tas. En oberoende värdering av
området görs varefter den utvalda exploatören får förtur att förhandla med
kommunen om att förvärva marken. Eftersom försäljning av mark ska ske till
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marknadspris måste den oberoende värderingen ligga till grund för
markpriset. Om en exploatör är intresserad av en direktanvisning ska en
skriftlig ansökan skickas till Kommunen.
Ansökan ska innehålla en kortare redogörelse över ändamålet med
exploateringen och byggnadsverkens karaktär och ungefärliga utsträckning.
En karta över det aktuella markområdet ska också bifogas. Bedöms en
direktanvisning inte lämplig sparar kommunen förslaget i två år. Om marken
ska säljas inom denna tid, bjuds exploatören in att delta i ett
anbudsförfarande.
Direktanvisning används även enligt enkelt förfarande vid försäljning av
kommunala småhustomter.

4.2 Markanvisningstävling
Kommunen, i egenskap av markägare, kan utlysa en markanvisningstävling.
När detta sker annonseras det alltid öppet via kommunens hemsida där sista
datum för inlämning av anbud även anges. Ett skriftligt program upprättas av
kommunen där de kriterier som gäller för tävlingen redovisas. Kriterierna
och prioriteringen av dem kan variera beroende på område och situation. I
programmet framgår även vilken ambitionsnivå som kommunen förväntar
sig av anbuden. men vid en markanvisningstävling krävs överlag ett mer
genomarbetat förslag än då markanvisning sker via anbud. Exploatörer får
sedan inkomma med anbud och utformningsförslag som utvärderas av
kommunen utifrån de uppställda kriterierna. Utvärdering och val av
exploatör görs av en jury bestående av representanter från berörd
förvaltning. Den vinnande exploatören får därefter under en bestämd tid
ensam förhandla om marken med kommunen.

4.3 Markanvisning genom anbud
Markanvisning genom anbud innebär ett öppet och offentligt
tillvägagångssätt för överlåtelse av mark, exempelvis genom ett
auktionsförfarande. Kommunen upprättar ett förfrågningsunderlag där
området som ska säljas och dess förutsättningar beskrivs. I
förfrågningsunderlaget anges också vilka kriterier som används för val av
exploatör. De kan till exempel vara pris, utformning och andra specifika
krav. Exploatörer får sedan inkomma med enklare förslag bestående av
skisser, en kortare beskrivning av förslaget, eventuella referenser samt dess
uppfyllande av de uppsatta kriterierna. Kommunen utvärderar alla inkomna
anbud och antar det som bäst uppfyller kriterierna. Ett bindande
markanvisningsavtal tecknas med den exploatör som kommunen valt.

Datum

Policy för markanvisning

5 Allmänt om tomter och mark
Osby kommun tillhandahåller olika typer av mark, de typer som finns är
Småhustomter, Kompletteringsmark, Mark för flerbostadshus eller
korttidsboende av olika slag, Industrimark för ändamålet handel och andra
verksamheter och bebyggda fastigheter samt byggnader på ofri grund.
5.1
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Råmark och byggklar mark

Råmark
Tomter och mark som säljs utan att markberedande åtgärder har gjorts.
Byggklar mark
Tomter och mark som säljs där markberedande åtgärder har gjorts
exempelvis schaktning, avbaning och utfyllnad.

5.2 Småhustomter
Ett av kommunens mål vad gäller dess framtida utveckling är att ta fram fler
bostäder, bland annat i form av tomter för villabebyggelse. Tomterna ska
prissättas till marknadsanpassade priser och fördelas i första hand i
turordning till dem som registrerat sig i kommunens tomtkö samt i andra
hand säljas på öppna marknaden.
Försäljning sker enligt delegation.

5.3 Kompletteringsmark
Då en fastighetsägare vill komplettera sin tomt genom att köpa till ett
markområde av mindre omfattning eller att en ny detaljplan medger köp,
sker först en planmässig bedömning. Om önskemålet inte strider mot
gällande plan och även i övrigt kan anses möjlig att genomföra, sker
prissättning av marken enligt gällande kvadratmeterprislista. Beloppen
ändras när taxeringsvärdena justeras.
Försäljning sker enligt delegation.

5.4 Mark för flerbostadshus eller korttidsboende av
olika slag
När det gäller försäljning av mark för flerbostadshus eller korttidsboende av
olika slag är grundprincipen att marken säljes till marknadsmässigt pris.
Försäljning sker enligt delegation.

5.5 Industrimark för ändamålet handel och andra
verksamheter
Då kommunen säljer industrimark inom detaljplan ska försäljning ske enligt
delegation. Grundprincipen är att industrimark inom plan säljs till
marknadsmässigt pris.
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5.6 Kommunens egna bebyggda fastigheter och
byggnader på ofri grund
Då kommunen säljer industrimark inom detaljplan ska försäljning ske enligt
delegation. Grundprincipen är att industrimark inom plan säljs till
marknadsmässigt pris.

6 Allmänt om prissättning
Målet med prissättningen av mark är att efter en period av sju år uppnå
skatteverkets värdering enligt taxeringsvärde för de olika marktyperna
industrimark, tomtmark och byggrätter.
För småhustomter med detaljplaner antagna efter 1 januari 2019 tillkommer
en exploateringsavgift som ersätter den tidigare gatuavgiften.
Exploateringsavgiften för 2019, är 250 215kr / kvm och även denna avgift
rabatteras för att efter sju år ökas till den faktiska kostnaden.
Exploateringsavgiften för industrimark är 60 kr per kvm
Det innebär att exploateringsavgiften kommer att vara enligt nedanstående:
2019: 75 kr / kvm
2020: 100 kr / kvm
2021: 125 kr / kvm
…
2026: 250 215 kr / kvm
Exploateringsavgiften kan komma att förändras beroende på inflationen.
Taxeringsvärdena används som riktlinje för det faktiska marknadsvärdet vid
varje givet tillfälle.
Belägenhetsfaktorn är baserad enligt skatteverkets tabell nedan där en
bedömning med avstånd till sjö:
Klass 1, - 75 m med egen strand

3,5

Klass 2, - 75 m utan egen strand

2,0

Klass 3, 76 - 150 m

1,1

Klass 4, 151 m -

1,0

Markpris beräknas enligt:
Taxeringsvärde / kvm * Belägenhetsfaktor = Markpris / kvm
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Ex Osby tätort med belägenhetsfaktor (kr)
35 x 1,0 = 35 kr /kvm
Gällande taxeringsvärde 2018
Småhus
Osby tätort:
35 kr / kvm
Övrigt:
15 kr / kvm

Industrimark
Osby tätort:
Övrigt:

70 kr / kvm
50 kr / kvm

Byggrätter
Osby tätort:
Övrigt:

750 kr / BTA
650 kr / BTA

Gatuavgift

65 000 kr

6.1 Prissättning småhustomter
Råmark
Småhustomt (detaljplan antagen före 1 januari 2019)
Beräkningsformel:
Markpris + gatuavgift = Tomtpris / kvm
Ex Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på 1 000
kvm.
(35 * 1 000) + 65 000 = 100 000 SEK
Småhustomt (detaljplan antagen efter 1 januari 2019)
Beräkningsformel:
Markpris + exploateringsavgift = Tomtpris / kvm
Exempel Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på
1 000 kvm.
(35 * 1 000) + (75 * 1 000) = 110 000 SEK
Tomtpriset är inklusive moms.
Byggklara tomter
Småhustomt (samtliga detaljplaner)
Beräkningsformel:
Markpris + exploateringsavgift (full) = Tomtpris / kvm
Ex Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på 1 000
kvm.
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(35 * 1000) + ( 215 * 1 000) = 250 000 SEK
Tomtpriset är inklusive moms.

6.2 Prissättning industrimark för ändamålet handel
och andra verksamheter
För industrimark kommer markpriset att under en period av nio år att ökas
för att uppnå marknadsmässigt pris enligt taxeringsvärdet. Det innebär att
priset höjs med 10 % för varje år med start 2019 tills att taxeringsvärdet
uppnåtts.
Index år 1: 20 %
Index år 2: 30 %
Index år 3: 40 %
…
Index år 9: 100 %
Nuvarande markpris:
Osby tätort: 10 kr / kvm
Övrigt:
5 kr / kvm

Råmark
Beräkningsformel:
Markpris * Index = Tomtpris
Exempel Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på
10 000 kvm.
(70 * 0,2) * 10 000 = 140 000 SEK
Tomtpriset är exklusive moms.
Byggklar mark
Beräkningsformel:
Exploateringsavgift= Tomtpris
Exempel Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på
10 000 kvm.
60 * 10 000 = 600 000 SEK
Tomtpriset är exklusive moms.
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6.3 Prissättning av byggrätter
Priset för byggrätter är enligt taxeringsvärdet för byggrätter. Byggrätter
beräknas i bruttoarea (BTA).
Bruttoarea (BTA)
Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de
omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat
mellanvåning (entresol). I bruttoarean inräknas exempelvis inte öppningar i
bjälklaget. Om bruttoarean uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter
funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande
väggen. För byggnader med en "avvikande" arkitektur finns det fler regler
för hur man räknar ut BTA.
Bruttoarean används i många sammanhang, exempelvis vid
planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar.
Exempel Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en BTA 600 kvm.
750 * 600 = 450 000 SEK

7 Undantag från reglerna
Om synnerliga skäl föreligger kan kommunstyrelsen pröva undantag från
dessa bestämmelser.

