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13 Svar på medborgarförslag - Förbjud fyrverkeri och smällare vid högtidsfirande - Ulf
Nilsson
14 LSS-boende på Gjutaren 20

Lotte Melin

Robin Skoglund

Ordförande

Sekreterare

Planpriolista detaljplaner, 2019-11-19.
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 pågående.

2

Del av Castor 17 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.

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.

4

Hemgården (Skeingevägen 2)
(Bostäder)

Kettil

Intresse att bygga bostäder från privat aktör.
Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då.
Lämplig yta för LSS. Befintlig förskolebyggnad kommer rivas.

5

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.

6 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.
Arbete med planprogram. Utreda möjligheterna att även innefatta den södra delen längs vägen 15,
mellan Vintervägen och Gamleby.

7 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. Upprätta planavtal.

8 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.

9

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 (Området vid
elevbostäderna och
huvudbyggnaden)

Kettil

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

Förarbete

Taurus 1 (Området vid
Garvaregården)

Kettil

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

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.

5 (tidigare 7-8)
Påbörjad 2013

Biograftomten Lönsboda
(Kyrkhultsvägen 14)

Kettil

Osbybostäder inte intresserade 160322 p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för
västra delen av området enligt tjs 131126 när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och
centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också
byggas enligt planen nedanför Biograftomten. Knud informera om SABO-upphandling som är klar.
Värsåsvillan gjorde förslag som klarade bullerkraven. Bara SABO anslutna kan utnyttja
upphandlingen, alltså Osbybostäder.

(Bostäder)

Förarbete

Fiskalen 11

Kettil

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

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.

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.

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.

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

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

Kettil

Laga kraft 151217

GC-väg runt norra Osbysjön

Helena Holm Påbörjad 2011-03. Planen antagen av KF 140909. Laga kraft 151217.
Sweco, Kettil

Laga kraft 151112

Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder)

AG Plan

Påbörjad 2006-05. Antagen 141020 av KF. Vunnit laga kraft 151112. Arbete markanvisningstävling.

Laga kraft 151119

Kyrkoherden (Förskola)

Kettil

Påbörjad 2014-04 (prio 3). Samråd 15-04. Granskning 15-07. Antagen av KF 151026. Laga kraft
151119

Laga kraft 160302

Barnvagnen 1 (Bostäder)

Kettil

Påbörjad 2014-11. (prio 2). Samråd februari-mars 2015. Granskning 4-25 juni 2015. Bullerutredning
klar 151116. Godkänd för antagande SHBU 151217. Antagen KF 160208. Laga kraft 160302

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 170107

Del av kvarteret Sotaren (Entré

Kettil

Gällande detaljplan antogs 141020. Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till

kommuhus)

SHBU för beslut 160601 om att påbörja planarbete och beslut om samråd.
Samråd 160603-160623.
Beslut om granskning 160831.
Granskning 160902-160923.
Förslag till beslut om antagande, SHBU 161102.
I KS 161123. Antagen av KF 161212.
Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan.
Laga kraft 2017-01-07.

Laga kraft 161015

Tandläkaren 1
(Kontor, handel, centrum, skola
och vård)

Kettil

Möte om planpriolistan SHBU+ LU pres. 150505. Grundkarta beställd 150604. Uppdrag SHBU 201506-10. Till SHBU för beslut om samråd till inlämningen 150921. Möte SHBU pres.+TT pres+BoS
pres16 okt: [frågor om buller, minskade krav för skola, samråd med lst 12 nov]. beredningen 151204.
Beslut om utskick 151208 med tillägg ”S endast gymnasie- och vuxen-undervisning”. Samråd
tom160124 (Förlängt till 3 feb för TT-nämnden.). Riskanalys levererad av ÅF 160405. Granskning
160502 genomförd. Länsstyrelsen har ingen erinran. Beslut om antagande i SHBU 160601.
Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015.

Laga kraft 161015

Nya kyrkogården
(Förskola)

Kettil

Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec 2015.
Granskning klar160326. VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd 160315. Lst har ingen erinran.
Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark.
Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF.
Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015.

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.

Laga kraft 170524
Planuppdrag 160831

Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder,

Kettil

”Tekniska baracken”. Tjänsteskrivelse till SHBU 160831 för beslut om att påbörja planarbete.
Planarbete påbörjat.
Beslut om samråd SHBU:s sammanträde 160928.
Ute på samråd 161012-161102.
Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde 161130.
Granskning 161208-170119. Till SHBU sammanträde 170209 för beslut om granskning 2.
Ute på granskning nr 2 170210-170302. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde
20170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Antagen, inväntar överklagantidens utgång
170524. Laga kraft 170524.

Laga kraft 170708

Rönnebacken (GC-väg)

Kettil

Beslut att fortsätta ärendet sammanträde 170119. Dock ändra planens omfattning och dragningen av
GC-vägen. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170209.
Ute på samråd 170210-170302. Förslag till beslut om granskning SHBU:s sammanträde 20170314.
Ute på granskning 170317-170406. Skickad vidare för antagande SHBU 170509, KS 170524, KF
170612. Laga kraft 170708.

Laga kraft 170819

Del av Lönsboda 44:1. Norr om
Örkened

Kettil

Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU 171130. Förslag till beslut om samråd SHBU 180123.
Samråd 180126-180215. Till SHBU för beslut om granskning 180320. Ute på granskning 180405180425. Skickas till SHBU för vidare gång om antagande sammanträde 180517. KF 180618
Överklaganstidens utgång 180718. Laga kraft 180719.

centrum och handel).

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.

Laga kraft 160915

Jägaren (Bostäder)

Kettil

(prio 3). Påbörjad 14-04. Samråd 15-07. Granskning 15-10. Godkänd SHBU 151217. Antagen KF
160208. Överklagad 160303. Lst behandlar överklagandet. Lst avslår överklagandet 160608. MMD
avslår överklagandet 160824. Senast överklagad 14:e sep till MÖD. Inga vidare överklagan till MÖD.
Laga kraft 160915.

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

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)

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.
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.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2019-11-25
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mathias Karlsson
0479528121
Mathias.karlsson@osby.se

Nämndsplaner för 2020
Dnr SBN/ 2019:326

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens
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Ledning
Lotte Melin, Ordförande
Mathias Karlsson, Förvaltningschef

Antal årsarbetare
115,60 årsarbetare

Verksamhetsbeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har som ledstjärna för sin verksamhet antagit devisen ”Vi underlättar din
vardag idag och i morgon!”
Nämnden arbetar utifrån devisen för en attraktiv och hållbar boendekommun genom god
samhällsplanering, skötsel av kommunens byggnader och mark samt service i form av kost- och
lokalvård.

PLANERING OCH ADMINISTRATION
Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschefen och enhetscheferna för tekniska enheten
och kost- och lokalvårdsenheten.
En planeringsgrupp under förvaltningschefen arbetar med samhällsplaneringsfrågor som översiktlig
planering, detaljplanering, miljöstrategi och kommunekologi.
Enheten ansvarar för den övergripande administrationen och är huvudman samt beställare för de
kommunala bolagen SBVT och ÖGRAB.

TEKNISKA ENHETEN
Tekniska enheten ansvarar för kommunens fastigheter, mark- och exploatering, gata, park samt
fastighetsskötsel.
Tekniska enheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler till kommunens
verksamheter. Enheten är en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och
serviceanda effektivt förvaltar kommunens befintliga fastighetsbestånd. Tekniska enheten ansvarar
även för projektering, nyproduktion och ombyggnation utifrån behov som uppstår ute i
verksamheterna. I uppdraget ingår likaså köp och försäljning av mark samt exploateringsärenden.
Mark- och exploatering ansvarar även för att upprätta och underhålla kommunens grundkarta samt
utför inmätningar och utsättningar.
Tekniska enheten ser vidare till att den kommunala utemiljön är attraktiv och säker att vistas i. I
uppdraget ingår att anlägga, sköta och utveckla kommunens utemiljö; torg, parker, skogar,
fritidsområden, vandringsleder, badplatser, lekplatser, gator, gång- och cykelvägar.

KOST- OCH LOKALVÅRDSENHETEN
Kost- och lokalvårdsenheten utgör kommunens samlade resurser för kost inom skola och omsorg.
Enheten ansvarar också för lokalvården inom huvuddelen av kommunens fastighetsbestånd. Enheten
är liksom tekniska enheten en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och
serviceanda effektivt vårdar kommunens lokaler och producerar mat till kommunens verksamheter.
Kosten arbetar med att laga och servera mat till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och
äldreomsorg inom kommunen. På kostenheten tillagar, transporterar och serverar cirka 2500 portioner
mat varje dag. Menyn är omväxlande och planeras utifrån olika målgruppers behov och
förutsättningar.
Lokalvården arbetar med att vårda kommunens lokaler. Målsättningen är att miljöanpassa lokalvården
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och endast använda metoder och produkter som är skonsamma för både personal och miljö.

Årets verksamhet
Fokus för samhällsbyggnad är att underlätta vardagen för invånare, företag och kommunens egna
verksamheter.
Årets verksamhet beskrivs utifrån kommunfullmäktiges målområden och samhällsbyggnadsnämndens
mål kopplade till dessa:
Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering (Attraktiv och
hållbar boende kommun)
Beslut som fattas ska vara väl genomtänkta och konsekvenserna av större beslut ska beskrivas utifrån
ekonomi, miljö och sociala parametrar. I den sociala parametern ingår beskrivning utifrån
barnkonventionen. Den miljömässiga hållbarheten är inte minst viktig och förvaltningen arbetar med
det via energieffektiviseringsprojekt inom fastighetsområdet, projekt om fossilbränslefria transporter
och åtgärder för minskat matsvinn.
Efterfrågan på småhustomter i Osby tätort och i kommunens norra delar har ökat de senast åren.
Detaljplaner för småhus prioriteras under året då det i dagsläget finns relativt gott om planerad mark
för flerbostadshus i centrumlägen. Detaljplanering för småhus utifrån fullmäktigeberedningen för
naturbruksområdet pågår. Småhustomter planeras även i Hasslaröd. För att möta behovet av
tomtmark för verksamheter sker detaljplanering av mark i nordöstra industriområdet och längs väg 15.
För kommunens egna verksamheter sker detaljplanering för att möjliggöra byggnation av ny
grundskola, förskola och idrottshall i Killeberg. Beroende på politiskt beslut kan även ny detaljplan
behöva tas fram för nytt äldreboende i Lönsboda.
Hållbarhetsfrågorna är viktiga och ska genomsyra alla beslut och åtgärder.
Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt (Utveckling och
tillväxt)
Samhällsbyggnads verksamhet påverkar många människors vardag och det är därför viktigt att
åtgärder av olika slag kommuniceras i god tid innan de genomförs. Huvudkanalen för
kommunikationen är kommunens hemsida men även andra kanaler kommer att användas t ex
tidningen Allt om Osby och Instagram.
Utifrån de antagna nämndmålen fortsätter arbete under året med att utveckla förvaltningens service
med fokus på att tänka och göra nytt i stort som smått.
Finns överallt - verksamhet i kommunens alla delar utifrån demografi (Trygghet hela livet)
När detaljplaner är klara är det viktigt att iordningställa den planlagda marken till tomter, så att den är
klar för byggnation av bostäder respektive verksamheter. Tomtmark för verksamheter kommer t ex att
iordningställas utifrån den antagna detaljplanen intill Nettoområdet i Osby samt i intill Nyttebodavägen
i Lönsboda.
Arbetet med att planera, projektera och genomföra projekten utifrån kommunens investeringsbudget
fortsätter under året med bland annat projektering av nytt äldreboende och grundskola i Lönsboda,
grundskola, förskola och idrottshall i Killeberg samt ishall i Osby tätort. Vidare kommer Ekelund
byggas om till korttidsboende för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Byggnationerna av förskolorna i Lönsboda och Osby blir klara under året och byggnation av LSS
boende på tomten där tidigare Hemgårdens förskola låg beräknas starta under året.
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Mål
Vision
Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är:
"På spåret och naturligt nära"

Målområden
Attraktiv och hållbar boendekommun

Beskrivning
Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning
Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun.
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Beskrivning
Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Nämndsmål
Nämndmål:
Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering.
Indikatorer

Mål

Antal beslut som föregåtts av en konsekvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, sociala och ekonomiska
aspekter)

5

Antal kg serveringssvinn

5 000

Nämndmål:
Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt.
Indikatorer

Mål

Antal tillfällen som invånarna har informerats via hemsidan innan åtgärder som berör dem påbörjas.

10

Antal genomförda förbättringar.

100

Antal genomförda förbättringar av större omfattning.

5

Nämndmål:
Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin.
Indikatorer
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Indikatorer

Mål

Antal byggklara småhustomter i Osby.

10

Antal byggklara småhustomter i Lönsboda.

5

Antal byggklara småhustomter i Killeberg.

5

Antal byggklara småhustomter i Loshult.

5

Antal byggklara småhustomter i Hökön.

3

Antal byggklara småhustomter i Visseltofta.

5

Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Osby.

30 000

Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Lönsboda.

10 000

Nyckeltal och statistik
Ekonomi
Driftredovisning
Tkr

Budget 2019

Budget 2020

Intäkter

70 626

75 289

Personalkostnader

53 099

52 270

Lokalkostnader

47 370

58 725

Övriga kostnader

24 040

21 980

Summa kostnader

124 509

132 975

Nettobudgetram

-53 883

-57 686

Kapitalkostnader

13 239

13 239

-67 122

-70 925

5 064

5 348

207 514

156 275

Budget 2019

Budget 2020

Intäkter

2 308

1 600

Personalkostnader

3 687

2 268

Driftnetto

Kostnad/invånare (kr)
Investeringar

varav Planering och Administration
Tkr

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Nettobudgetram
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-201

1 336
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Kapitalkostnader

762

762

-2 017

-2 829

152

213

1 784

0

Budget 2019

Budget 2020

Intäkter

64 888

70 879

Personalkostnader

14 480

14 268

Lokalkostnader

47 220

58 610

Övriga kostnader

14 071

10 556

Summa kostnader

75 771

83 434

Nettobudgetram

-10 883

-12 555

Kapitalkostnader

12 437

12 437

-23 320

-24 992

1 753

1 884

204 850

155 675

Driftnetto

Kostnad/invånare (kr)
Investeringar

varav Tekniska enheten
Tkr

Driftnetto

Kostnad/invånare (kr)
Investeringar

Kostnader för fastigheter som ligger i lokalbanken kommer redovisas på en egen verksamhetskod.

varav Kost
Tkr
Intäkter

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Budget 2019

Budget 2020

3 245

2 550

18 787

18 991

49

32

9 388

9 320

28 224

28 343

Nettobudgetram

-24 979

-25 793

Kapitalkostnader

0

0

-24 979

-25 793

1 884

1 945

480

500

Summa kostnader

Driftnetto

Kostnad/invånare (kr)
Investeringar
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varav Lokalvård
Tkr

Budget 2019

Budget 2020

185

260

16 144

16 743

25

21

782

767

16 951

17 531

Nettobudgetram

-16 766

-17 271

Kapitalkostnader

39

39

-16 805

-17 310

1 268

1 305

400

100

Budget 2019

Budget 2020

01100 Kontorsvaktmästare

579

585

01400 Personalcafeteria

917

515

1 817

1 394

-2 450

0

05310 Samhällsbyggnadsnämnden

695

0

05320 Mark och exploatering

412

458

05330 GS-Personal

2 334

2 961

05331 Driftsadministration

1 020

372

05340 Förvaltningslokaler

848

580

05341 Förskolelokaler

2 094

2 309

05342 Grundskolelokaler

6 111

6 135

05344 Utbildning o arbete, loka

1 945

1 775

628

447

Intäkter

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Driftnetto

Kostnad/invånare (kr)
Investeringar

Internbudget per verksamhet 5 positioner
Internbudget per verksamhet
Verksamhet (4-5 pos vht, belopp
tkr)

05100 Övergrip Vo Samhällsbyggn
05199 Neddragn KSSB

05345 Samhällsbyggnad, lokaler
05346 Kultur o fritid, lokaler
05347 Vård o omsorg, lokaler
05348 Hyresfastigheter, lägenhe
05349 Städadministration
05350 Fordon
05390 Energirådgivning
05441 Skräbeåns vattenråd
07020 Planverksamhet
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386

2 405

2 800

42

42

1 722

2 211

280

1 670

0

0

20

20

838

322
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Verksamhet (4-5 pos vht, belopp
tkr)

Budget 2019

Budget 2020

1 935

1 607

-4 160

530

0

0

-4

-396

-469

-461

08414 Gymnasielokaler

0

-611

08415 Samhällsbyggn. lokaler

0

2 139

08416 Kultur o Frit lokaler

0

-114

-71

-1 415

08418 Hyresfastigh. lägenheter

-602

-931

08419 Lokalbank

-614

-241

0

0

506

135

-439

-220

535

486

1 181

1 327

08913 Kök Klintgården

361

436

08914 Kök Ängsgården

391

479

08915 Kök Solklinten

498

554

08920 Kök Lönnegården

1 097

823

08930 Kök Hasslarödsskolan

2 431

2 386

08931 Kök Parkskolan

1 632

1 538

08932 Kök Klockarskogsskolan

1 382

1 732

08935 Kök Örkenedsskolan

1 985

2 563

08936 Kök Killebergsskolan

1 348

1 284

08937 Kök Visseltoftaskolan

520

490

2 902

2 215

390

1 162

08950 Kök Rönnebacken

5 118

5 167

08951 Kök Bergfast

2 729

2 858

0

0

-283

-650

5

10

23110 Exploateringsfastigheter

310

310

30200 Fastighetskontor

713

413

32100 Gator o vägar

1 384

1 350

32120 Vinterväghållning

1 395

1 549

32130 Industrispår NO

300

100

32150 Jenvägen

235

215

1 650

1 750

33710 Bidrag till ensk vägar

570

570

36200 Lokal trafikförsörjning

20

20

07040 GIS-verksamhet
08410 Förvaltningslokaler
08411 Förskola lokaler
08412 Grundskola lokaler
08413 Hyresfastigh. lokaler

08417 Vård o Oms. lokaler

08600 Gemensam kontorsservice
08810 Förråd
08901 Central admin kök
08910 Kök Gamlebygården
08911 Kök Hasslegården

08940 Kök Ekebo
08941 Kök Naturbruk

16110 Torghandel
21110 Skogar
21310 Torslehult 1:7

32410 Offentlig belysning
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Verksamhet (4-5 pos vht, belopp
tkr)

Budget 2019

Budget 2020

0

0

36240 Seniorresor

180

150

39210 Trafiksäkerh.främj åtg

150

110

41100 Parker o fritidsområden

3 397

954

41130 Vattenfontän, Osbysjön

80

60

56130 Renhållning & åtg. skadeg

390

90

83800 Hållbar utveckling

155

181

83810 Hola Lake Immeln

0

0

83820 Fossilbränslefri kommun

0

0

53 883

57 686

36210 Tåguppehåll Killeberg

Investeringsbudget
Projekt
nr

Projektnamn

0804

Gatubelysning

0810

2020 (tkr)

2021 (tkr)

2022 (tkr)

3 500

200

200

Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder

300

300

300

0801

Fastighetsbildning

150

150

150

0802

Nya planområden (Planområden)

6 000

4 000

4 000

xxxx

Genomförande av bef planområden

6 000

4 000

4 000

0803

Centrumåtgärder

500

500

500

xxxx

Centrumåtgärder, visionsdokumentet

2 000

0809

Trafiksäkerhet Lönsboda skola och centrum

1 000

xxxx

GC-väg Rönnebacken och förskola

1 000

xxxx

Förstudie GC-väg Näset -Hasslaröd inkl broar

0815

Naturbruksområdets utveckling

5 000

7 750

xxxx

Köp av fastigheter

2 000

2 000

0831

Lekplatser

600

600

0832

Julbelysning

250

250

250

0833

Arbets-fordon

1 000

1 000

1 000

0835

Asfaltering

10 000

10 000

10 000

0890

Maskiner lokalvård

100

100

xxxx

Pumpstationer

350

300

40 500

31 150

Åter KS

750

Totalt

2 000

22 400

Kommentarer investeringsbudget
Investeringsbudget, Fastighet
Projekt
nr

Projektnamn

2020 (tkr)

2021 (tkr)

2022 (tkr)

150

150

150

Åter KS

Övergripande fastigheter
1626

Säkerhet riskinventering
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Projekt
nr

Projektnamn

2020 (tkr)

2021 (tkr)

2022 (tkr)

1627

Säkerhet elsäkerhet

150

150

150

1701

Genomförande av energiprojekt

2 000

2 000

2 000

1305

Säkerhetsprojekt larm

300

300

300

1303

Projektering energisparåtgärder

250

250

250

0296

Nytt kommunövergripande passagesystem

2 000

3 000

1 000

xxxx

Utbyggnad av laddstolpar till verksamhetslokaler

500

500

500

Åter KS

Kommunstyrelse
xxxx

Övningsplats för räddningtjänsten

1 300

xxxx

Ny etablering räddningstjänsten & Ambulans

2 400

Samhällsbyggnad
1307

Utbyte storköksutrustning

500

500

500

1312

Planerat underhåll / komponentredovisning

6 500

7 000

7 500

Barn och utbildning
Förskolor
1612

Örkened förskola

4 750

xxxx

Killebergs förskola med matsal

25 000

1667

Ny förskola Osby tätort

18 800

0212

Ny förskola vid Klockareskogsskolan (Förskola 3
och 4 Osby tätort)

2 400

xxxx

Förskolelokaler Visseltofta

2 000

48 000

25 000

50 000

Grundskolor
1642

Killeberg grundskola

18 500

30 000

10 000

0210

Örkenedskolan

0

30 000

73 000

xxxx

7-9 skola Osby tätort (alt F-6 skola)

0

2 400

50 000

1309

Utemiljö barn och utbildning

500

500

500

1310

Div verksamhetsförändringar

500

500

500

Gymnasium
0290

Ny ventilationsanläggning nya Ekbackeskolan

4 500

Idrottsanläggningar och hallar
xxxx

Ny matta i spegelsalen i Hasslaröd, sporthallen.

350

xxxx

Ny sporthall Osby tätort

2 400

0

0206

Ishall

3 500

20 000

60 000

xxxx

Brunn Lindvallen

75

1 500

1 500

40 000

20 000

Hälsa och välfärd
xxxx

Nyckelsystem gemensamt

1 500

xxxx

Klimatkontroll Rönnebacken o Lindhem

300

0297

Byggnation äldreboende Lönsboda

3 460

xxxx

Byggnation Lindhem

xxxx

Trapphusboende LSS

2 400

xxxx

Ekelund, förvärv och ombyggnad

11 540

Totalt

115 775
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Kommentarer till investeringsbudget, Fastighet
Ishallen 3 500 tkr år 2020 omfördelat från 1642 Killeberg grundskola.
Ekelund 11 540 tkr år 2020 omfördelat från 0297 Byggnation äldreboende Lönsboda.

Förslag utanför beslutad ram
Begäran utökad/neddragen budgetram (belopp tkr)
2020

2021

2022

Samhällsbyggnadsnämnden

720

720

720

Summa:

720

720

720

Förändring mot beslutade ramar 2020-2021
Verksamhet

Förändring
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2020

2021

2022

Summa
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Verksamhet

Förändring

2020

2021

2022

Summa

Summa

Kommentarer

Framtid
Villapriserna i Osby kommun har de senaste åren ökat i samma takt som i Malmö och Vellinge och det
finns sedan några år tillbaka ett ökat intresse för att bygga bostäder i kommunen. För att möta
efterfrågan kommer samhällsbyggnad att fokusera på att ta fram detaljplaner för småhus och därefter
iordningställa tomter för byggnation.
Kommunen har stora behov av mer ändamålsenliga lokaler och står inför flera stora byggnationer
kommande år. bland annat byggnation av grundskola och äldreboende i Lönsboda, grundskola,
förskola och idrottshall i Killeberg. En översyn pågår av skolorganisationen i Osby tätort och när beslut
är fattat kommer om, till och nybyggnationen behövas.
Samtidigt som det finns stort behov av nya lokaler så behöver kommunen också avveckla fastigheter
som står tomma, på grund av att de inte längre är ändamålsenliga.
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Ledning
Ann-Charlotte Melin, Ordförande
Mathias Karlsson, Förvaltningschef

Antal årsarbetare
Verksamhetsbeskrivning
Produktion och leverans av dricksvatten till abonnenter, avledning och rening av abonnenternas
avloppsvatten samt tillhandahållande av ett fungerande dagvattenledningsnät.

Årets verksamhet
Under året genomför vi regelbundna uppföljningsmöten med SBVT för att säkra verksamhetens
kvalitet. Samordningsmöten genomförs även med de olika ledningsägare som har verksamhet i
kommunen för att samordna planerade insatser. Vid dessa deltar även SBVT.

Mål
Vision
Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är:
"På spåret och naturligt nära"

Målområden
Attraktiv och hållbar boendekommun

Beskrivning
Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning
Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun.
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Beskrivning
Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.
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Nämndsmål

Nyckeltal och statistik
Ekonomi
Driftredovisning
Tkr

Budget 2019

Budget 2020

31 331

33 281

0

0

1 330

1 450

Övriga kostnader

20 351

22 181

Summa kostnader

21 681

23 631

Nettobudgetram

9 650

9 650

Kapitalkostnader

9 650

9 650

0

0

34 167

20 500

Intäkter

Personalkostnader
Lokalkostnader

Driftnetto

Kostnad/invånare (kr)
Investeringar

Resultaträkning
Belopp i mnkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

Verksamhetens
intäkter

-28 400

-31 331

-31 331

-33 281

Verksamhetens
kostnader

21 400

21 681

21 681

23 631

5 500

6 844

6 844

6 661

-1 500

-2 806

-2 806

-2 989

1 500

2 806

2 806

2 989

0

0

0

0

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
Belopp i mnkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

Tillgångar
Mark och byggnader
Maskiner och
inventarier
Pågående arbeten

106 100
900
10 500
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Belopp i mnkr

Bokslut 2018

Summa tillgångar

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

117 500

Eget kapital och
skulder
Eget kapital
varav periodens
resultat
Långfristiga skulder

117 500

Summa eget kapital
och skulder

117 500

Internbudget per verksamhet 5 positioner
Internbudget per verksamhet
Verksamhet (4-5 pos vht, belopp
tkr)

Budget 2019

Budget 2020

0

0

0

0

54110 Vatten- & Avloppsverk

Investeringsbudget
Projekt
nr

Projektnamn

0905

Ledningsnät

0907

2020 (tkr)

2021 (tkr)

2022 (tkr)

10 000

10 000

10 000

ARV, VV, pumpstationer

5 000

5 000

2 000

0910

Särskilda dagvattensatsningar, dammar

1 500

2 150

1 500

0911

Övervakningssystem/PLC

1 500

700

700

0912

Vattenmätare

700

700

700

0913

Mindre nyanläggningar

500

500

500

0914

Östra Genastorp, §6 VA-utbyggnad

1 300

3 200

4 000

2 500

2 500

500

500

10 000

10 000

Killeberg VV, Ny reservoar

2 500

2 000

Lönsboda VV, optimering

1 000

1 500

500

500

12 500

12 500

500

500

Östra Genastorp-Östanå
Osby-Östra Genastorp
Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitetsökning

Skydd av grundvatten
Brunkelstorp, Skeingesjön ny matarledning Osby
Lönsboda ARV, tillståndsansökan
Prästängen PST 203

500

Lönsboda VV, ny borra för ersätta

500

Sibbarp skans, §6

500
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Projekt
nr

Projektnamn

2020 (tkr)

Totalt

2021 (tkr)

20 500

2022 (tkr)

52 250

Åter KS

50 900

Kommentarer investeringsbudget

Förslag utanför beslutad ram
Begäran utökad/neddragen budgetram (belopp tkr)
2020

2021

2022

Summa:

Förändring mot beslutade ramar 2020-2021
Verksamhet

Förändring

2020

2021

2022

Summa

Summa

Kommentarer

Framtid
Under kommande år fortsätter arbetet med att genomföra VA-strategin "Det livsviktiga vattnet" genom
utbyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av vatten- och avlopp i prioriterade områden enligt
va-planen.
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UPPFÖLJNING
DRIFTREDOVISNING
Anvisning
Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

Anvisning
Tabellen fylls i från rapporten DR4 i ekonomisystemet. Intäkterna ska inte ha minustecken framför sig för att
formlerna i tabellen ska stämma. Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Differens
period

Budget helår

Prognos helår

Differens
helår

Intäkter

64 736

63 822

-914

70 626

70 494

-132

Personalkostnader

48 580

46 730

1 850

53 099

50 788

2 311

Lokalkostnader

43 420

43 968

-548

47 371

48 266

-895

Övriga kostnader

22 027

23 486

-1 459

24 040

25 324

-1 284

Summa kostnader

114 027

114 184

-157

124 510

124 378

132

Resultat exkl.
kapitalkostnad

49 291

50 362

-1 071

53 884

53 884

0

Kapitalkostnader

12 071

12 071

0

13 238

13 238

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

61 362

62 433

-1 071

67 122

67 122

0

Kommentarer till helårsavvikelser
Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2019, vilket innebär att förvaltningen sänkt driftkostnaderna
med 8,2 miljoner relativt år 2018. Det prognosticerade resultatet är bättre än nuvarande utfall pga





ytterligare intäkter för försäljning av skog p.g.a. avverkning av barkborreangripen skog med ca 400 tkr.
Totalt beräknas överskottet mot budget bli ca 1400 tkr.
intäkt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med ca 200 tkr.
mjölkstöd från Jordbruksverket med ca 100 tkr.
tillkommande intäkter avseende tre olika projekt inom miljöområdet där vi hittills haft motsvarande
kostnader med ca 375 tkr.

Notera att budgeten har ökats från och med augusti med en tilläggsbudget på 500 tkr som avser kost och lokalvård
då högstadiet flyttat in i Naturbruksområdets lokaler.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Ingen avvikelse prognosticeras.
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Tidplan för åtgärdsprogram
Nyckeltal
Anvisning
Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller.

Uppföljning personalkostnader
Anvisning
Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön.
Kostnad arbetskraft konto 50-56
Kostnad för sjuklön konto 512

Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Kostnad
arbetskraft
2018

4 512

4 125

4 141

4 317

4 179

4 082

4 030

4 150

3 629

3 844

3 680

Kostnad
arbetskraft
2019

4 231

4 471

3 899

3 922

4 243

4 288

4 271

4 456

4 443

4 146

4 302

varav
kostnad för
sjuklön 2018

54

68

92

63

78

50

42

52

55

67

48

varav
kostnad för
sjuklön 2019

41

73

60

33

43

21

34

13

29

37

38

3 234

48

Hittills i år har kostnaderna för sjuklön varit betydligt lägre än föregående år bortsett från februari.
Siffrorna för 2018 är justerade så att Kultur och Fritid är borttaget samt Kost och Lokalvård tillagt.
Detta är gjort för att få jämförbarhet mellan åren.

Tidplan för nämndens behandling
Uppföljningen efter november redovisas på samhällsbyggnadsnämnden den 11 december.

Diagram

INVESTERINGSREDOVISNING
Anvisning
Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då
projekt beräknas vara klart.
Analysfråga i ekonomistystemet; INVPRO

Projekt
nr

Namn

0080

Industrispår NO

Utfall
perioden, tkr

573

Budget
helår, tkr

Prognos
helår, tkr

2 800

Samhällsbyggnad exkl VA, Uppföljning november 2019 nämnderna

2 800

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

0

20191231
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Projekt
nr

Namn

0202

AV-tekn, nätv, omdr.fiber

0209

Inredning Kommunhus

0210

Örkenedskolan

0291

Örkenedsskolan matsal

0292

Laddstolpar vhtlokaler

0293

Utfall
perioden, tkr

Budget
helår, tkr

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

0

400

400

0

20191231

464

3 600

600

3 000

2020

240

2 400

1 000

1 400

2020

19 993

20 000

20 000

0

20191231

185

1 000

1 000

0

20191231

Gruppboende Parkgatan kök

84

100

100

0

20191231

0294

Gruppboende Parkgat utepl

303

150

303

-153

20191231

0295

Utemiljö Rönnebacken

111

400

400

0

20191231

0296

Kommunövergr passagesyst

494

1 000

1 000

0

20191231

0297

Proj äldreboende Lönsboda

153

2 400

400

2 000

2020

0801

Fastighetsbildning

110

150

250

-100

20191231

0802

Nya planområden

2 183

6 314

6 314

0

20191231

0803

Centrumåtgärder

214

2 000

2 000

0

20191231

0804

Gatubelysning

453

6 750

6 750

0

20191231

0810

Trafiksäk.främj. åtg.

11

200

200

0

20191231

0811

Exploater. Hasslaröd Syd

256

3 000

3 000

0

20191231

0812

Utveckling näringsverksam

5 009

7 200

7 200

0

20191231

0815

Utveckl. Naturbruksområde

76

2 750

2 750

0

20191231

0831

Lekplatser

157

300

300

0

20191231

0832

Julbelysning

5

250

250

0

20191231

0833

Fordon driftenhet

2 786

2 900

2 900

0

20191231

0834

Byggn. stamnät landsbygd

0

1 470

0

1 470

0835

Asfalt

6 067

6 000

6 072

-72

20191231

0836

Gatukostnadsersättning

-233

0

-233

233

20191231

0890

Maskiner lokalvård

152

400

400

0

20191231

1303

Proj. energisparåtgärder

191

250

250

0

20191231

1305

Säk.proj. larm

0

300

300

0

20191231

1306

Simhall Lönsboda

0

250

0

250

1307

Utbyte storköksutrustning

185

480

480

0

20191231

1309

Utemiljö Barn och skola

245

500

500

0

20191231

1310

Div. vht.förändr BoS

62

100

100

0

20191231

1312

Reinvesteringar komp.red.

2 624

5 000

5 000

0

20191231

1603

Markber försk/pavilj Kb

10

0

10

-10

1612

Örkened förskola

54 246

52 000

54 246

-2 246

2020

1626

Säkerhetsproj riskinven

81

150

150

0

20191231

1627

Säkerhetsproj elsäkerhet

81

150

150

0

20191231

1630

Utredning ishall

35

0

35

-35

1642

Killeberg, gsk o fsk

294

2 400

1 000

1 400

20191231

1667

Ny förskola Osby tätort

55 171

67 500

67 500

0

20191231

1672

Ombyggnad NB hbyggn+Dufverska

1 922

2 500

2 500

0

1701

Genomförande, energiproje

0

2 000

2 000

0

154 993

207 514

200 377

7 137

Totalt
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Till och med november har 75 % av investeringsbudgeten för 2019 använts. Flera projekt har låga utfall men
projekten pågår för fullt och större arbeten har startat i augusti/september.
- 0209 Inredning Kommunhus -3 000. Inflyttning har fördröjts till Mars / April 2020 vilket innebär att
investeringsmedlen behöver överföras till 2020
- 0210 Örkenedskolan -1400 tkr Projektering sker samtidigt med gsk, fsk Killeberg och kostnader för Örkened
förskjuts.
- 0297 Proj äldreboende Lönsboda -2 000 tkr, Lokalisering utreds fortfarande.
- 1642 Killeberg gsk och fsk -1 400tkr, Plats är nu vald och projektering har startat för fullt.

Kommentarer till budgetavvikelser

UPPFÖLJNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER
DRIFTREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Differens
period

Budget helår

Prognos helår

Differens
helår

Intäkter

2 115

2 694

579

2 307

3 373

1 066

Personalkostnader

3 378

3 065

313

3 687

3 374

313

71

635

-564

77

571

-494

Lokalkostnader
Övriga kostnader

-185

969

-1 154

-201

1 340

-1 541

Summa kostnader

3 264

4 669

-1 405

3 563

5 285

-1 722

Resultat exkl.
kapitalkostnad

1 149

1 975

-826

1 256

1 912

-656

Kapitalkostnader

699

699

0

762

762

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

1 848

2 674

-826

2 018

2 674

-656

Kommentarer till helårsavvikelser
Samhällsbyggnad övergripande prognosticerar ett underskott. Förklaringen är att besparingen på 2450 tkr från
tidigare år tas under denna verksamhet. För att minska underskottet har kostnaderna hållits nere. Bland annat
prognosticeras personalkostnaderna ca 300 tkr lägre än budgeterat

UPPFÖLJNING TEKNISKA ENHETEN
DRIFTREDOVISNING TEKNISKA ENHETEN
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Differens
period

Budget helår

Prognos helår

Differens
helår

Intäkter

59 476

57 848

-1 628

64 888

63 322

-1 566

Personalkostnader

13 266

12 493

773

14 480

13 583

897

Samhällsbyggnad exkl VA, Uppföljning november 2019 nämnderna

6(8)

Lokalkostnader

43 281

43 242

39

47 220

47 596

-376

Övriga kostnader

12 897

11 303

1 594

14 071

11 564

2 507

Summa kostnader

69 444

67 038

2 406

75 771

72 743

3 028

9 968

9 190

778

10 883

9 421

1 462

Kapitalkostnader

11 336

11 336

0

12 437

12 437

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

21 304

20 526

778

23 320

21 858

1 462

Resultat exkl.
kapitalkostnad

Kommentarer till helårsavvikelser
För högt budgeterade intäkter, samt lokalkostnader. Vilket kompenseras av neddragning i övriga kostnader.
Besparingarna på övriga kostnader beror på att övertagandet av fastighetsverksamheten givit en lägre kostnadsnivå
än tidigare beräknat.
Det prognosticerade överskottet med 1 462 tkr beror på följande:
Ökad försäljning mätningsingenjör
Personalkostnad
Skogsförsäljning

+ 200 tkr
+ 900 tkr
+ 1 400 tkr

Bevakningskostnaden är mycket hög beroende på oroligheter vid stationen, Jenvägen och vid våra skolor.
Synergieffekterna börjar bära frukt gällande sammanslagningen av Fastighet och Gata/Park. Återbesättning har ej
heller skett av driftchef men en arbetsledare kommer att anställas 2020.

UPPFÖLJNING KOSTENHETEN
DRIFTREDOVISNING KOSTENHETEN
Belopp i tkr
Intäkter

Budget
perioden

Utfall
perioden

Differens
period

Budget helår

Prognos helår

Differens
helår

2 974

2 900

-74

3 245

3 354

109

17 159

16 995

164

18 787

18 423

364

45

57

-12

49

63

-14

Övriga kostnader

8 598

10 140

-1 542

9 388

11 325

-1 937

Summa kostnader

25 802

27 192

-1 390

28 224

29 811

-1 587

Resultat exkl.
kapitalkostnad

22 828

24 292

-1 464

24 979

26 457

-1 478

0

0

0

0

0

0

22 828

24 292

-1 464

24 979

26 457

-1 478

Personalkostnader
Lokalkostnader

Kapitalkostnader

Resultat inkl
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kapitalkostnader

Kommentarer till helårsavvikelser
Den största orsaken till det prognosticerade underskottet för kostenheten kan hänföras till övriga kostnader. Det är
kostnaderna för råvaruinköpen som ökat markant, särskilt inköp till äldreomsorgen. Den största kostnadsökningen
har skett sedan juli månad. Ett arbete pågår med att se över orsakerna till detta och vidta åtgärder.

UPPFÖLJNING LOKALVÅRD
DRIFTREDOVISNING LOKALVÅRD
Belopp i tkr
Intäkter

Personalkostnader
Lokalkostnader

Budget
perioden

Utfall
perioden

Differens
period

Budget helår

Prognos helår

Differens
helår

170

380

210

185

445

260

14 776

14 177

599

16 144

15 408

736

23

34

-11

25

36

-11

717

1 074

-357

782

1 094

-312

Summa kostnader

15 516

15 285

231

16 951

16 538

413

Resultat exkl.
kapitalkostnad

15 346

14 905

441

16 766

16 093

673

Kapitalkostnader

36

36

0

39

39

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

15 382

14 941

441

16 805

16 132

673

Övriga kostnader

Kommentarer till helårsavvikelser
Budgeten är i balans trots att uppdragsmängden ökat.Dom största ökningarna är att lokalvården tagit över ansvaret
för Köpmansgården under hösten, verksamheten på Naturbruksgymnasiet fortsätter samt att verksamhet planeras i
maskinhallen.
Samtlig personal har under året fått arbetskläder. Personalen har även träffat en ergonom som analyserat var persons
arbetsmetoder, syftet är att minska arbetsskador.
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UPPFÖLJNING
DRIFTREDOVISNING
Anvisning
Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

Anvisning
Tabellen fylls i från rapporten DR4 i ekonomisystemet. Intäkterna ska inte ha minustecken framför sig för att
formlerna i tabellen ska stämma. Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

Belopp i tkr
Intäkter

Budget
perioden

Utfall
perioden

Differens
period

Budget helår

Prognos helår

Differens
helår

28 718

33 600

4 882

31 331

28 909

-2 422

0

0

0

0

0

0

1 219

1 161

58

1 330

1 350

-20

Övriga kostnader

18 654

16 031

2 623

20 351

20 230

121

Summa kostnader

19 873

17 192

2 681

21 681

21 580

101

Resultat exkl.
kapitalkostnad

-8 845

-16 408

7 563

-9 650

-7 329

-2 321

Kapitalkostnader

8 845

6 721

2 124

9 650

7 329

2 321

Resultat inkl
kapitalkostnader

0

-9 687

9 687

0

0

0

Personalkostnader
Lokalkostnader

Kommentarer till helårsavvikelser
Verksamheten antas följa budget och överskottet avsätts till Investeringsfond VA för framtida investeringar enligt
den VA-plan som är beslutad av Kommunfullmäktige.
Resultatet för 2019 väntas bli ett överskott med ungefär 4,3 mkr. Dessa kommer avsättas till Investeringsfond VA.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Tidplan för åtgärdsprogram
Nyckeltal
Anvisning
Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller.
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Uppföljning personalkostnader
Anvisning
Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön.
Kostnad arbetskraft konto 50-56
Kostnad för sjuklön konto 512

Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Kostnad
arbetskraft
2018
Kostnad
arbetskraft
2019
varav
kostnad för
sjuklön 2018
varav
kostnad för
sjuklön 2019

Osby kommun har ingen egen personal inom VA-verksamheten. Dessa är anställda hos SBVT.

Tidplan för nämndens behandling
Uppföljningen efter november behandlas på samhällsbyggnadsnämnden den 11 december.

Diagram

INVESTERINGSREDOVISNING
Anvisning
Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då
projekt beräknas vara klart.
Analysfråga i ekonomistystemet; INVPRO

Projekt
nr

Namn

0323

VA-anslutningsavgifter

0904

Utfall
perioden, tkr

Budget
helår, tkr

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

20191231

-2 602

0

-2 587

2 587

Bredbandsutbyggnad

0

540

0

540

0905

Åtgärder ledningsnät

7 662

13 100

10 600

2 500

20191231

0907

ARV, VV, pumpstationer

7 378

5 300

7 800

-2 500

20191231

0908

Östra Genastorp-Östanå

105

350

350

0

20191231

0909

Hasslaröd (VA)

0

6 487

0

6 487

0910

Särsk dagvattensatsningar

0

1 690

0

1 690

0911

Övervakningssystem/PLC

114

5 000

250

4 750

0912

Vattenmätare

383

700

700

0

20191231

0913

Mindre nyanläggningar (VA

1 513

500

1 688

-1 188

20191231

0914

Östra Genastorp §6 VA-utbyggnad

0

500

0

500
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Projekt
nr

Namn

Utfall
perioden, tkr

Totalt

14 553

Budget
helår, tkr

34 167

Prognos
helår, tkr

18 801

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

15 366

Kommentarer till budgetavvikelser
I nuläget antas att ca 55 % av investeringsbudgeten används under året.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2019-11-25
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2020
Dnr SBN/2019:325
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Taxan för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning räknas från och med 1
mars 2020 upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2020 om 2,7 %. I
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 121 sker samtidigt uppräkning
med 2 % för att klara investeringsbehoven enligt den antagna investeringsplanen utifrån
strategin ”Det livsviktiga vattnet”. De nya avgifterna framgår av dokumentet Va-taxa för
Osby kommun, daterad 2019-11-25. Anslutningsavgifterna och diverseavgifter under § 18
i taxan räknas inte upp med PKV och 2 %.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 121 om en årlig höjning av va-taxan under
åren 2019-2028 med två (2) procentenheter utöver index (PKV). Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige att årlig höjning med PKV ska beslutas av huvudmannen. Då
samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för vatten- och avloppsverksamheter är det
nämnden som tar beslut om uppräkning med PKV. PKV för 2020 är 2,7 %.
Beslutsunderlag
Taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KF 2017-11-27, §
121, Dnr KS/2017:90 041
Tjänsteskrivelse, Taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2020,
Dnr SBN/2019:325 .
Reviderad VA-taxa 2020 Osby Kommun, daterad 2019-11-25

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen och SBVT
Ekonomienheten

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
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

TAXA år 2019
för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 121. Taxan gäller från 2019-03-01.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Samhällsbyggnadsnämnden.
Taxans konstruktion och tillämpning är i enlighet med gällande ABVA.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Osby Kommun.

§ 1 Betalningsansvarig
För att täcka nödvändiga kostnader för Osby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg)
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgifter
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter
(periodiska avgifter).

§ 3 Fastighetsindelning
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt
ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet.
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med bostadsfastighet,
gäller följande för beräkning av antal lägenhetsavgifter:
•

En lägenhet för varje påbörjat 150 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmen, vars nyttjande bedöms likvärdigt
med boende såsom hotell, förskoleverksamhet 0-6 år, äldreomsorg och/eller
likvärdigt.

•

En lägenhet för varje påbörjat 400 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
21054:2009 för utrymmen avsedda för kontor, förvaltning, stormarknad, butik,
utställning, idrottsutövning, restaurang, sjukvård, hantverk, industri, utbildning, lager,
verkstad och/eller likvärdigt.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp

Ja
Ja

Ja
Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja
Ja

Ja
Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Bostadsfastighet
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkterna för V, S och Df
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df

c)

en tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta överstigande 1200 m²

d)
e)*

en avgift per lägenhet
en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

om 49 924 kronor

Med moms

om 62 405 kronor

om 39 468 kronor
om 9 089 kronor
om 7,57 kronor

om 49 334 kronor
om 11 361 kronor
om 9,47 kronor

om 14 980 kronor

om 18 725 kronor

om 11 845 kronor

om 14 807 kronor

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt
5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas
bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i
8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter,
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse
på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 Annan fastighet
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

c)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

Utan moms

Med moms

om 54 460 kronor

om 68 075 kronor

om 39 468 kronor om 49 334 kronor

en avgift per m2 tomtyta
om 8,77 kronor

d)*

om 10,96 kronor

en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 11 845 kronor om 14 807 kronor
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt
6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7

Obebyggd fastighet

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet
100%
100%
100%
0%
100%

Servisavgift
5.1 a)
Avgift per uppsättning FP 5.1 b)
Tomtyteavgift
5.1 c)
Lägenhetsavgift
5.1 d)
Grundavgift för Df, om FP 5.1 e)
för Df inte upprättats
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

6.1 a)
6.1 b)
6.1 c)
6.1 d)

Annan fastighet
100%
100%
70%
100%

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet
Annan fastighet
Tomtyteavgift
5.1 c)
*)
6.1 c)
30%
Lägenhetsavgift
5.1 d)
100%
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.

§ 8 Reducerad avgiftsskyldighet
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

5.1 b)
5.1 c)

V
30%
30%

S
50%
50%

Df
20%
-

Dg
20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms

Med moms

om 19,75 kronor

om 24,69 kronor

m2

en avgift per
allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

§ 10 Index
Avgifter enligt §§ 5–6 § 9 är anpassad till indextalet för år 2018, prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Uppräkning sker enligt prisindex för kommande år som
publiceras i september-oktober månad. Avrundning skall aldrig sättas lägre än
utgångsbeloppet som anges i §§ 5-6 samt 9.

§ 11 Avgift enligt särtaxa eller särskilt avtal
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 12 Debitering
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13 Särskilda åtgärder
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14–23)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 Renvatten, avloppsvatten och dagvatten
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a)
b)

c)

d)

Utan moms
Med moms
om 3 659,20 kronor om 4 574 kronor

en fast avgift per år
en avgift per m3
levererat/mottaget
dricksvatten
om 11,08 kronor
spillvatten
om 14,35 kronor
en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet
om 1 007,20 kronor
en avgift per år och varje påbörjat 100-tal
m2 tomtyta
om 31,55 kronor

om 13,85 kronor
om 17,94 kronor

om 1 259 kronor
om 39,44 kronor

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V
S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

40%

40%

10%

10%

Avgift per lägenhet

14.1 c)

50%

50%

-

-

Avgift efter tomtyta

14.1 d)

30%

30%

30%

10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare
inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen
förbrukning om 150 m3/lägenhet.
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet och år.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och
Miljödomstolen i Växjö.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften enligt 14.1 b).
14.9 Fastighet med avfallskvarn (i t.ex. kök) skall erlägga en avgift om 896 kr/år exklusive
moms eller 1120 kr/år inklusive moms.
14.10 Fastighet med avfallskvarn från restaurang, storkök eller liknande skall erlägga en
avgift om 5600 kr/år exklusive moms eller 7000 kr/år inklusive moms.
14.11 Avgift för lån av brandposthuvud med mätare debiteras med startavgift om 280 kr
exklusive moms eller 350 kr inklusive moms samt därefter 36,96 kr exklusive moms eller
46,20 kr inklusive moms per påbörjad månad. Uppmätt vattenmängd debiteras enligt §14.1
b).
14.12 Reparationskostnad för trasig ventil, brandposthuvud eller liknande debiteras med
huvudmannens självkostnadspris.

§ 15 Allmän platsmark
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms

Med moms

om 41,96 kronor

om 52,45 kronor

m2

en avgift per 100
allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

§ 16 Skillnad mellan vatten- och spillvattenmängd
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17 Obebyggd fastighet
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift med 40 % av
14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V
S
Df
Dg
Fast avgift

14.1 a)

40%

40%

10%

10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18 Diverse avgifter
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms
Med moms
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel vid bristande betalning
Påsläpp av vattentillförsel vid bristande betalning
Avgift för otillåten stängning och/eller öppning av
servisventiler, brandposter etc. debiteras per tillfälle
Undersökning av vattenmätare
Avgift för anordnande av ny plombering av
vattenmätare som fastighetsägare eller annan brutit
Förgäves besök
Utbyte av skadad vattenmätare inkl. montering
Uthyrning av brandposthuvud, per tillfälle
Provtagning av spillvatten ute på nätet
Faktiska kostnader debiteras kund vid uppenbar försummelse eller annan oaktsamhet som föranlett
kostnader för huvudmannen.

932,77 kr
932,77 kr
764 kr
764 kr
3 911 kr

1 165,96 kr
1 165,96 kr
4 888 kr

845 kr
845 kr

1 057 kr
1 057 kr

676,40 kr
1 183,69 kr
1 678 kr
1 369 kr
-

845,49 kr
1 479,61 kr
2 098 kr
1 711 kr
-

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 140 % av ovan angivna belopp.

§ 19 Särtaxa brukningsavgift
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 20 Tid för debitering
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad,
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras
i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21 Separat uppgörelse
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Index
Avgifter enligt § 14, § 15 samt § 18 är anpassad till indextalet för år 2018, prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Uppräkning sker enligt prisindex för kommande år som
publiceras i september-oktober månad. Avrundning skall ske till närmast heltal kronor,
med undantag av § 14.1b, § 14.d och § 15 där avrundningen skall ske till närmaste öre.
Avgiften skall aldrig sättas lägre än utgångsbeloppet som anges i § 14, § 15 samt § 18.

§ 23 Taxans införande
Denna taxa träder i kraft 2018-03-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, Växjö jämlikt 53 § lagen
om allmänna vattentjänster.

TAXA år 2020
för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 121. Taxan gäller från 2020-03-01.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Samhällsbyggnadsnämnden.
Taxans konstruktion och tillämpning är i enlighet med gällande ABVA.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Osby Kommun.

§ 1 Betalningsansvarig
För att täcka nödvändiga kostnader för Osby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg)
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgifter
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter
(periodiska avgifter).

§ 3 Fastighetsindelning
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt
ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet.
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med bostadsfastighet,
gäller följande för beräkning av antal lägenhetsavgifter:
•

En lägenhet för varje påbörjat 150 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmen, vars nyttjande bedöms likvärdigt
med boende såsom hotell, förskoleverksamhet 0-6 år, äldreomsorg och/eller
likvärdigt.

•

En lägenhet för varje påbörjat 400 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
21054:2009 för utrymmen avsedda för kontor, förvaltning, stormarknad, butik,
utställning, idrottsutövning, restaurang, sjukvård, hantverk, industri, utbildning, lager,
verkstad och/eller likvärdigt.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp

Ja
Ja

Ja
Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja
Ja

Ja
Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Bostadsfastighet
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkterna för V, S och Df
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df

c)

en tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta överstigande 1200 m²

d)
e)*

en avgift per lägenhet
en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

om 49 924 kronor

Med moms

om 62 405 kronor

om 39 468 kronor
om 9 089 kronor
om 7,57 kronor

om 49 334 kronor
om 11 361 kronor
om 9,47 kronor

om 14 980 kronor

om 18 725 kronor

om 11 845 kronor

om 14 807 kronor

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt
5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas
bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i
8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter,
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse
på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 Annan fastighet
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

c)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

Utan moms

Med moms

om 54 460 kronor

om 68 075 kronor

om 39 468 kronor om 49 334 kronor

en avgift per m2 tomtyta
om 8,77 kronor

d)*

om 10,96 kronor

en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 11 845 kronor om 14 807 kronor
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt
6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7

Obebyggd fastighet

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet
100%
100%
100%
0%
100%

Servisavgift
5.1 a)
Avgift per uppsättning FP 5.1 b)
Tomtyteavgift
5.1 c)
Lägenhetsavgift
5.1 d)
Grundavgift för Df, om FP 5.1 e)
för Df inte upprättats
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

6.1 a)
6.1 b)
6.1 c)
6.1 d)

Annan fastighet
100%
100%
70%
100%

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet
Annan fastighet
Tomtyteavgift
5.1 c)
*)
6.1 c)
30%
Lägenhetsavgift
5.1 d)
100%
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.

§ 8 Reducerad avgiftsskyldighet
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

5.1 b)
5.1 c)

V
30%
30%

S
50%
50%

Df
20%
-

Dg
20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms

Med moms

om 19,75 kronor

om 24,69 kronor

m2

en avgift per
allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

§ 10 Index
Avgifter enligt §§ 5–6 § 9 är anpassad till indextalet för år 2018, prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Uppräkning sker enligt prisindex för kommande år som
publiceras i september-oktober månad. Avrundning skall aldrig sättas lägre än
utgångsbeloppet som anges i §§ 5-6 samt 9.

§ 11 Avgift enligt särtaxa eller särskilt avtal
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 12 Debitering
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13 Särskilda åtgärder
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14–23)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 Renvatten, avloppsvatten och dagvatten
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a)
b)

c)

d)

Utan moms
Med moms
om 3 831,20 kronor om 4 789 kronor

en fast avgift per år
en avgift per m3
levererat/mottaget
dricksvatten
om 11,60 kronor
spillvatten
om 15,00 kronor
en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet
om 1 054,40 kronor
en avgift per år och varje påbörjat 100-tal
m2 tomtyta
om 33,00 kronor

om 14,50 kronor
om 18,75 kronor

om 1 318 kronor
om 41,25 kronor

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V
S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

40%

40%

10%

10%

Avgift per lägenhet

14.1 c)

50%

50%

-

-

Avgift efter tomtyta

14.1 d)

30%

30%

30%

10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare
inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen
förbrukning om 150 m3/lägenhet.
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet och år.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och
Miljödomstolen i Växjö.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften enligt 14.1 b).
14.9 Fastighet med avfallskvarn (i t.ex. kök) skall erlägga en avgift om 896 kr/år exklusive
moms eller 1120 kr/år inklusive moms.
14.10 Fastighet med avfallskvarn från restaurang, storkök eller liknande skall erlägga en
avgift om 5600 kr/år exklusive moms eller 7000 kr/år inklusive moms.
14.11 Avgift för lån av brandposthuvud med mätare debiteras med startavgift om 280 kr
exklusive moms eller 350 kr inklusive moms samt därefter 36,96 kr exklusive moms eller
46,20 kr inklusive moms per påbörjad månad. Uppmätt vattenmängd debiteras enligt §14.1
b).
14.12 Reparationskostnad för trasig ventil, brandposthuvud eller liknande debiteras med
huvudmannens självkostnadspris.

§ 15 Allmän platsmark
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms

Med moms

om 44,00 kronor

om 55,00 kronor

m2

en avgift per 100
allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

§ 16 Skillnad mellan vatten- och spillvattenmängd
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17 Obebyggd fastighet
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift med 40 % av
14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V
S
Df
Dg
Fast avgift

14.1 a)

40%

40%

10%

10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18 Diverse avgifter
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms
Med moms
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel vid bristande betalning
Påsläpp av vattentillförsel vid bristande betalning
Avgift för otillåten stängning och/eller öppning av
servisventiler, brandposter etc. debiteras per tillfälle
Undersökning av vattenmätare
Avgift för anordnande av ny plombering av
vattenmätare som fastighetsägare eller annan brutit
Förgäves besök
Utbyte av skadad vattenmätare inkl. montering
Uthyrning av brandposthuvud, per tillfälle
Provtagning av spillvatten ute på nätet
Faktiska kostnader debiteras kund vid uppenbar försummelse eller annan oaktsamhet som föranlett
kostnader för huvudmannen.

932,77 kr
932,77 kr
764 kr
764 kr
3 911 kr

1 165,96 kr
1 165,96 kr
4 888 kr

845 kr
845 kr

1 057 kr
1 057 kr

676,40 kr
1 183,69 kr
1 678 kr
1 369 kr
-

845,49 kr
1 479,61 kr
2 098 kr
1 711 kr
-

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 140 % av ovan angivna belopp.

§ 19 Särtaxa brukningsavgift
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 20 Tid för debitering
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad,
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras
i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21 Separat uppgörelse
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Index
Avgifter enligt § 14, § 15 samt § 18 är anpassad till indextalet för år 2018, prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Uppräkning sker enligt prisindex för kommande år som
publiceras i september-oktober månad. Avrundning skall ske till närmast heltal kronor,
med undantag av § 14.1b, § 14.d och § 15 där avrundningen skall ske till närmaste öre.
Avgiften skall aldrig sättas lägre än utgångsbeloppet som anges i § 14, § 15 samt § 18.

§ 23 Taxans införande
Denna taxa träder i kraft 2018-03-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, Växjö jämlikt 53 § lagen
om allmänna vattentjänster.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2019-11-26
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Utredning förskola och grundskola i Osby tätort
Dnr SBN/2019:62 291

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utredningen samt svaret
till återremissen och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
-

Bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

-

Genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan ska kunna
organiseras enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och
organisera Hasslarödsskolan till en 7-9 skola.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11, KS/2018:372 §120 följande:
- Ärendet återremitteras till Barn- och utbildningsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att:
1. Utreda skolornas placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.
2. Utreda om antalet elever inom F-3 som kan komma bli berättigade skolskjuts.
3. Ta fram kostnadsberäkningar med alternativen av en F-6 på före detta
Naturbruksgymnasiet och 7-9 skola på Parkskolan.
4. Utföra en omfattande undersökning med kostnadsberäkningar kopplade till
Hasslarödskolans renoveringsbehov.
Svar på återremissens frågeställningar återfinns under rubriken ”Ärende”.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128 följande:
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att presentera en
tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att projektera ny 7-9skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020 som
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
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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Samhällsbyggnad har härmed tagit fram en rapport med förslag om hur grundskola samt
förskola ska kunna lokaliseras i Osby tätort och önskar härmed om ett yttrande. Punkten 2
är ännu ej påbörjade då lokalisering behöver beslutas först.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrats sig enligt följande över rapporten.
-

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att utredas
vidare med fler alternativ kring nybyggnad alternativt ombyggnad av F-6 på
Naturbruksområdet samt nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av 7-9
parkskolan. Samt med tillägget att undantaget av Uteförskolan där det krävs
ytterligare utredning om att Uteförskolan ska utgöra en egen enhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till yttrandet.
Då samhällsbyggnadsnämnden begärde ett yttrande kan inte ärendet återremitteras och det
är heller ej möjligt att återremittera mellan nämnder varpå samhällsbyggnadsförvaltningen
tolkar återremissen som Barn- och utbildningsnämndens yttrande till rapporten.
Gällande delen av yttrandet med möjligheten att inrätta ett 7-9 på Parkskolan så svarar
yttrar sig samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan:
Parkskolan har idag 356 elever vilket visat sig vara för många för både lokaler och matsal
och därför kommer 7-9 att tillfälligt inrymmas på Naturbruk. Enligt rapporten kommer det
att behövas plats för mellan 400-450 elever i en 7-9 skola och då förutsättningarna inte
finns har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att ej räkna på det alternativet.
Gällande Uteförskolan, så berör inte Uteförskolans vara eller icke vara denna utredning då
uteförskolan enbart är en förskoleavdelning vilket ej påverkar rapportens slutsats med att
en ny förskola behöver byggas vid Klockarskogsskolan.
Beslutsunderlag
Rapport ”Utredning förskola & grundskola i Osby tätort”
Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16 BUN/2019:164
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Ärende

Skolors placering ur ett socioekonomiskt perspektiv (Punkt 1)
Förutom socioekonomiska faktorer påverkar även det fria skolvalet elevs placering
på skola. Att arbeta utjämnande utifrån socioekonomiska faktorer är ett tydligt
uppdrag för skolan.
Skolval
Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och
vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Alltså inte bara i
den kommundel där eleven bor. Hushållens skolval regleras i skollagen. I 10 kap. 30 § av
skollagen står att ”elever ska placeras vid den av kommunens skolenhet där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att
en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola”. Detta
benämns av Skolverket som ”närhetsprincipen”.
Kompensatoriskt uppdrag
Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera
elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning. Skolan ska enligt
”Skollagens portalparagraf” främja alla elevers utveckling och lärande. Samtidigt finns
många tecken på att skolan i Sverige idag i allt mindre utsträckning ger barn med olika
förutsättningar lika möjligheter att lyckas i skolan – det som ibland kallas för skolans
kompensatoriska uppdrag. Barns olika förutsättningar är ett väl be forskat område. Vi vet
därför ganska väl hur skolan fungerar för barn med olika bakgrunder. Skolan arbetar
organisatoriskt för att åstadkomma en så bred social blandning av elever som möjligt, ett
uppdrag som också poängteras av Skolkommissionen.
Socioekonomiska faktorer
Rapporter visar att elevernas socioekonomiska bakgrund sedan slutet av 00-talet har fått
en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat –
elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors
betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått
större betydelse för elevers betyg. Resultat från såväl svensk som internationell forskning
visar att betydelsen av socioekonomisk bakgrund är betydligt starkare på skolnivå än på
individnivå. Ju mer homogen elevsammansättningen är desto starkare blir effekten av
social bakgrund.
Vårdnadshavares utbildningsbakgrund
Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen är
vårdnadshavares utbildningsnivå. Sambandet mellan vårdnadshavares utbildningsnivå och
elevernas resultat är förvånansvärt stabila över tid. Trots att den generella
utbildningsnivån i samhället har höjts, och det stora flertalet i föräldragenerationen har
gymnasieutbildning, så förändras inte de generella sambanden mellan vårdnadshavares
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utbildningsbakgrund och deras barns skolprestationer, varken på individnivå eller på
skolnivå. Sambanden är betydligt starkare på skolnivå där de dessutom har förstärkts.
Migrationsbakgrund
Den breda definitionen av utländsk bakgrund avser såväl elever som är födda utomlands
som elever födda i Sverige, men vars vårdnadshavare är födda utomlands. Sett till hela
denna grupp är det fler som inte uppnår målen jämfört med genomsnittet. Men om man
förutom utländsk bakgrund samtidigt tar hänsyn till om eleven anlänt för mindre än sju år
sedan, till vårdnadshavares utbildningsnivå och om familjen har försörjningsstöd så
försvinner utländsk bakgrund som förklaring. Det vill säga det är inte svårare för elever
med utländsk bakgrund att klara skolan när de har bott i Sverige i minst sju år om de för
övrigt har samma förutsättningar som elever med svensk bakgrund.
Förekomsten av försörjningsstöd i elevens familj
Att en elevs vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak till att elever
riskerar att misslyckas. Däremot finns det ofta i denna grupp elever som upplevt krig och
flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig eller elever som på andra sätt upplever
stora påfrestningar i sina familjer. Eftersom det inte finns statistik över sådana
omständigheter kan faktorn försörjningsstöd bidra till att fånga in detta.
Familjesammansättningen
Att en elev lever med bara en vårdnadshavare eller bor växelvis hos båda sina
vårdnadshavare behöver självklart inte orsaka svårigheter att klara skolan. Tvärtom kan
eleven ibland få mer hjälp och stöd av sina vårdnadshavare efter en separation. För andra
elever som bor med en vårdnadshavare kan situationen innebära ekonomiska
påfrestningar och samvariera med utsatthet på andra sätt som försvårar för eleven. Men
sett till hela gruppen elever som bor med en vårdnadshavare, är risken att inte uppnå
målen högre för dem än för de elever som bor med båda sina vårdnadshavare. Samtidigt
kan man säga att faktorn inte är ideal just för att gruppen elever som bor med en
vårdnadshavare är så heterogen och gruppen kan se olika ut på olika skolor. Därför bör
man vara uppmärksam på om det verkar bli ett rimligt utfall när man tar med denna
faktor.
Andra faktorer
De faktorer som ovan beskrivits handlar om elevens bakgrund och hur den kan antas
påverka förutsättningarna att lyckas i skolan. Men även elevens omgivning, i form av var
hon eller han går i skolan och bor, har betydelse för elevens resultat. Ju mer
socioekonomiskt homogen elevsammansättningen på en skola är, desto starkare blir
sambandet mellan elevgruppens sociala bakgrund och skolans resultat. Denna effekt på
skolans resultat beror dels på den så kallade kamrateffekten, dels på att studiemotiverade
elever tenderar att söka sig till vissa skolor. Den risk en elev löper att inte lyckas i skolan
samvarierar både med elevens egen sociala bakgrund och med elevgruppens sociala
bakgrund och hur den gruppen presterar. Eleverna är varandras resurser och hinder.
Eleverna kan stimulera eller störa varandra. Eleverna påverkas också indirekt genom
elevsammansättningens betydelse för vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka
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förväntningar på eleverna som skolan lyckas skapa. Detta kallas kamrateffekt och den
påverkar starkast svagpresterande elever.
Det finns alltså ett samband mellan hur väl eleven lyckas i skolan och vilket
bostadsområde som eleven bor i.

Slutord skolors placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.
En rad studier visar att skolornas elevsammansättning har blivit mer homogen, dvs elever
med likartad bakgrund samlas genom det fria skolvalet på samma skola i högre
utsträckning. Det har även blivit större resultatskillnader mellan olika skolor och mellan
olika elevgrupper, framförallt utifrån social bakgrund.
Skolverket (2006a) har i en tidigare studie närmare analyserat likvärdighetsaspekter. Där
framgår att skolsegregationen med avseende på föräldrarnas socioekonomiska bakgrund
har ökat med 10 procent mellan åren 1998 och 2004.
Skolverket (2006) konstaterar att skolnivåeffekten har tilltagit och att elevens skola har
fått en ökad betydelse för hur eleverna presterar. En orsak till detta kan vara kontextuella
effekter som innebär att elevernas resultat påverkas av faktorer i omgivningen, i positiv
eller negativ riktning.
Deso-kartor för Osby kommun bifogas.

Källor:
”Skolans nya plats i staden”. Boverket; 2017
”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat”, Kunskapsöversikt, Skolverket
2002
”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”, Kunskapsöversikt, Skolverket 2009
”Likvärdig utbildning i svensk skola?” rapport 374, Skolverket 2012
”Kommunernas resursfördelning till grundskolor”, rapport 391, Skolverket 2013
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor” SKL 2017
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Utredning om antal elever inom F-3 som kan bli berättigade skolskjuts
(Punkt 2)
För att berättigas skolskjuts vid Osby kommuns grundskolor behöver enligt rådande
skolskjutsreglemente avståndet mellan skola och hem vara följande:
F-3

3 km

4-6

4 km

7-9

5 km

Det går inte att ange specifikt antal elever som i föreslagen skolorganisation blir
berättigade skolskjuts, men uppskattningen är att det inte kommer innebära behov av
utökning av antal bussar i förhållande till de som nyttjas i dagsläget.
Vid ny skolorganisation som innefattar två F-6 skolor och en 7-9 skola bör översyn av
upptagningsområden göras. Förslagsvis blir Osby tätort ett upptagningsområde gällande
skolskjuts och ingen ordinarie skolskjuts beviljas inom detta område. Utanför detta
område gäller i sådana fall skolskjutsreglementets regleringar.

Kostnadsberäkningar alternativa placeringar (Punkt 3 - 4)
Förutsättningar
Då återremissyrkandet delvis är taget ur sitt sammanhang har följande antagande fått
göras för att förutsättningar för kostnadsberäkningar ska kunna utföras.
Samhällsbyggnad förutsätter att fullmäktigeberedningen är styrande dokument vilket
innebär att kravet fortfarande finns kvar gällande att det i Osby tätort ska finnas två F-6
skolor och en 7-9 skola. Samhällsbyggnad gör därmed antagandet att intentionen i
återremissen innebär att lösningen ska vara kostnadseffektiv varpå följande
skolorganisation beräknas:
-

Parkskolan blir 7-9 skola

-

Hasslarödsskolan blir F-6 skola

-

Naturbruksgymnasiet blir F-6 skola

-

Klockarskogsskolan omvandlas till förskola

Parkskolan 7-9
Parkskolan har idag en kapacitet på ca 340 elever då även modulerna används. Skolkökets
maxkapacitet är även det 340 elever. Följande åtgärder krävs därmed för att inrätta en 7-9
skola med ett beräknat framtida elevantal á 450 elever.
-Rivning moduler som ej är ändamålsenliga
-Fler klassrum och specialsalar.
-Större skolkök och tillhörande matsal.
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När modulerna rivs innebär det att det saknas plats för ca 185 elever. Då modulerna idag
inrymmer ca 75 elever. Utifrån nyckeltal som tidigare använts i utredningen kostar en
nybyggnad ca 357 000 kr per elev. Det resulterar i att skolan behöver byggas till för en
uppskattad kostnad av ca 66 045 000 kr.
Skolköket behöver utökas och byggas till vilket resulterar i ytterligare kostnader då
ytterligare 110 portioner mat ska tillagas. Då köket inte är anpassat till denna volym krävs
det generellt större utrymmen i form av kylrum, frysrum, rotfruktsrum, tillagningsytor,
kokkärl etc. Det innebär att det inte enbart går att titta på att bygga till och därmed ej
bygga om befintligt kök. Därför kostnadsberäknas tillbyggnaden av köket som en
totalrenovering samt tillbyggnad. Totalrenovering av ett kök i Parkskolans storlek
uppskattas enligt nyckeltal från REPAB och SCB till ca 12 000 000 kr. Det krävs även en
tillbyggnad av ytterligare yta på ca 150 kvm a´ 40 000 kr per kvm vilket innebär en
uppskattad kostnad på 6 000 000 kr. Total uppskattad kostnad för skolköket är 18 000 000
kr.
Idrottshallen är inte ändamålsenlig för idrott för ett högstadium och det resulterar som i
övriga förslag att en idrottshall behöver byggas.
Varje elev behöver enligt nyckeltal ca 11,1 kvm skolyta vilket innebär att skolbyggnaden
behöver bli minst 2053 kvm samt tillkommande teknikutrymmen. Att på befintlig mark få
plats med en byggnad av den storleken är bekymmersamt. Tänkbar placering i anslutning
till befintlig skola är grönytan framför sjön.
Uppskattad totalkostnad för att inrätta Parkskolan till en 7-9 skola är 84 045 000 kr.
Naturbruksgymnasiet F-6
Antalet elever som i framtiden behöver beredas plats i F-6 fram till år 2050 är mellan 676
– 751 elever. Ökningen beräknas från 2026 öka med 2- 15 %. Detta gör underlaget
vanskligt men en medelökning blir ca 8,5 % vilket gör att vi antar att antalet elever i
grundskolan år 2050 uppgår till 718 elever.
Lokalerna på naturbruk behöver därmed ha en möjlighet att ta emot ca 340 elever. I
dagsläget är Parkskolans 7-9 ca 109 elever och klarar av 150 elever vilket innebär att
ytterligare plats för 190 elever behöver tillskapas, samt befintliga lokaler
tillgänglighetsanpassas och renoveras då befintlig lösning enbart är tillfällig.
En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 190 elever och med en kostnad på ca
357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 67,8 mnkr. Befintliga lokaler
behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt brandskydd, tillgänglighet, ventilation
etc. Vi använder oss av nyckeltalen från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för
kostnader och förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att
förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37 mnkr.
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Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en grundskola F-6
uppskattas till ca 104 800 000kr.
Klockarskogsskolan
För att förverkliga ovanstående krävs att Klockarskogsskolan omvandlas till en förskola. I
dagsläget finns det tre förskoleavdelningar och samhällsbyggnad ser en möjlighet utan
fördjupade undersökningar kunna utöka förskolan med minst tre, men max fyra
avdelningar. Det skulle innebära att lokalerna slipper att rivas och de kommer till
användning. Modulerna plockas bort och hyresavtalet sägs upp.
En omvandling och renovering av skollokalerna till förskola uppskattas enligt nyckeltalen
till 15 000 kr per kvm där ytan är ca 1 300 kvm vilket ger en uppskattad
ombyggnadskostnad på 19 500 000 kr
Sammanfattning
Den totala kostnaden jämfört med förslag till beslut innebär en uppskattad totalkostnad på
208 345 000 kr som ska jämföras med 177 000 000 kr som är utredningens förslag.
Det finns stora svårigheter att få plats med ännu en byggnad på Parkskolan för att
tillskapa en 7-9 skola.

Renoveringsbehov Hasslarödsskolan
Då mögel upptäckts i delar av LM-byggnaden gör samhällsbyggnad antagandet att det är
denna upptäckt som återremissyrkandet gäller.
Det tar ca tre månader att får provsvar gällande vad som ska ske med hela eller delar av
LM-byggnaden varpå tre scenarier kan uppstå.
1. Möglet är möjligt att sanera
2. Delar av LM-byggnaden rivs.
3. Hela LM-byggnaden rivs.
I dagsläget är det ca 550 elever på Hasslarödsskolan och ett framtida 7-9 innebär att det
kan bli upp till 450 elever. Det innebär då följande;
Den delen som idag uppvisar mögelförekomst kan rivas och kommer ej att behövas i
framtiden varpå ett renoveringsbehov ej är aktuellt. Skulle det visa sig att hela LMbyggnaden är mögelskadad så behövs inte heller den byggnaden för att inrymma ett
framtida 7-9. Lokalerna i övriga byggnader är tillräckliga för att inrymma ett högstadium.
Denna bedömning görs utifrån antalet klassrum samt att fritidsverksamhet försvinner då
ett högstadium ej behöver ett fritids.
Renoveringsbehovet som är beskrivet tidigare i utredningen är fortfarande aktuell, dock
med tillägget att en eventuell rivningskostnad för LM-byggnaden tillkommer.
Rivningskostnaden uppskattas till ca 2 000 000 kr.
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort.
Ekonomi
Alternativ nybyggnation 247 mnkr.
Alternativ naturbruk 239 mnkr.
Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.
Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats.


Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan



Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9skola.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128
följande:
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att
presentera en tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i
Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att
projektera ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020
som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.
1.2 Problemområde
Elevantalet i Osby kommun ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga
och ändamålsenliga. Det är akut brist på grundskolelokaler i Osby tätort.
Enligt fullmäktigeberedningens betänkande, fastställd av
kommunfullmäktige den 12 dec 2016, §130, ska en ny 7-9-skola med
moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort.
1.3 Syfte
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.
1.4 Avgränsning
Avgränsningen som är gjord är enbart geografiskt, där rapporten enbart
beskriver Osby tätort.
1.5 Metod
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort.
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2 Resultat
2.1 Nulägesanalys grundskolor
Det finns i dagsläget tre grundskolor i Osby tätort:
A. Parkskolan
Parkskolan är idag en F-9 skola med ca 340 elever. Parkskolan har idag
tillfälliga moduler som inte är ändamålsenliga och upptar delar av
skolområdet. Matsalens kapacitet är full vilket innebär att mer kost ej kan
produceras samt att matsalen redan nu är i minsta laget. I övrigt uppfyller
skolan behoven.
Parkskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskolan (åk 1-3).
B. Hasslarödsskolan
Hasslarödsskolan är idag en F-9 skola. Hasslarödsskolan behöver rustas upp
både gällande ytskikt, ventilation samt fönsterbyte. Idrottshallen är ett
problem som idag är fullbelagd, då även gymnasiet och andra skolor
använder idrottshallen.
Hasslarödsskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskola (åk 4-9)
C. Klockarskogsskolan
Klockarskogsskolan är idag en F-3 skola med ca 195 elever. Delar av
undervisningen sker i förhyrda moduler och en idrottshall behövs, då det är
svårt att få tider på Hasslarödsskolan. Lokalerna inrymmer även en förskola
som är delvis integrerad i grundskolan gällande lokaler.

Karta som beskriver placeringarna.
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2.2 Elevunderlag grundskola
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens elever
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 6-12 samt
13-15 år. Vi kan enkelt utläsa att majoriteten bor i tre geografiska områden
(Nordväst, Väster om Osbysjön samt Nordost) och enligt GEO-data ser vi
även att dagens förskolebarn bor i samma område.
Det gör att slutsatsen som kan dras är att det bör finnas två F-6 skolor, en på
västra sidan av järnvägen och en på östra sidan. Det bör även finnas en 7-9
skola, då eleverna som börjar åk 7 har möjlighet att ta sig längre sträckor till
skolan.

2.3 Nulägesanalys förskolor
Det finns i dagsläget åtta förskolor i Osby tätort:
1. Ängsgården, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
2. Solklinten, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det finns
fyra avdelningar.
3. Hasselgården, där det finns fyra avdelningar.
4. Regnbågen, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
5. Gamlebygården, där det finns två avdelningar.
6. Klockarskogsgården, där det finns tre avdelningar.
7. Uteförskola (klinten), där det finns en avdelning. (Avvecklades
hösten 2018)
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8. Klintgården, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
Under 2019 påbörjas nybyggnation av en ny förskola med tio
avdelningar vid Rönnebacken. Vilka befintliga förskolor som ska flytta
in där är ännu ej klarlagt. Rent ekonomiskt bör man försöka avveckla de
paviljonger som idag hyrs och därefter avveckla de paviljonger som
Osby kommun äger.

Karta som beskriver placeringarna.

2.4 Barnunderlag förskola
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens barn
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 0-5 år. Vi
kan utläsa att majoriteten av barnen bor centralt väster om järnvägen samt
centralt öster om järnvägen.
Det gör att slutsatsen är att förskolorna som idag är klumpade vid
Hasslarödsskolan inte bör utökas, snarare minskas där den tillfälliga
modulen tas bort i framtiden. Vi kan även dra slutsatsen att en ny förskola
där hemgården idag ligger hamnar fel befolkningsmässigt. En stor förskola
bör hamna i närheten av klockarskogsskolan.
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2.5 Förslag framtida grundskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys har tremed den ekonomiska aspekten vad en
helt ny grundskola kostar att bygga finner denna rapport det rimligast att
organisera grundskolorna enligt följande.
Parkskolan
Omvandlas till en framtida F-6, där modulerna tas bort. Det innebär enbart
en mindre upprustning av underhåll för lokalerna samt att idrottshallen
fungerar till en F-6-skola. Matsal behöver inte heller byggas ut och enligt
underlag från SCB klarar sig skolan till 2050 med tillströmning av elever.
Hasslarödsskolan
Omvandlas till en framtida 7-9 skola, Hasslarödsskolan ligger ca 800 m från
Osby station och det tar 12 minuter att gå eller för den delen 5 minuter att
cykla. Vilket bedöms som stationsnära? Skolan behöver ny ventilation samt
renovering av specialsalar, vilket är en underhållskostnad. Inga nya
specialsalar behövs, då de redan finns befintliga. Elever från Parkskolan
flyttas hit.
Klockarskogsskolan
Omvandlas till en F-6-skola, där modulerna tas bort. Elever från
Hasslarrödsskolan F-6 flyttas hit. Skolan byggs till samtidigt som förskolan
flyttas ut. Även en idrottshall byggs för att avlasta Hasslarödsskolan.
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2.6 Utredda men avfärdade förslag
Under utredningens gång har flertalet förslag diskuterats och utretts enligt
nedanstående:


Nybyggnation av en ny grundskola 7-9



Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk

Nybyggnation av en ny grundskola 7-9
Att bygga en helt ny grundskola för 7-9 gör att vi använder oss av
nyckeltalen som finns utgivna av SKL i handboken ”Produktionskostnad för
skolor” för att få en grov kostnadsuppskattning. Kostnadsuppskattningen
baseras på produktionskostnad per elev. Produktionskostnad per elev är
mellan 350-364 tkr per elev. Totalt räknar vi enligt prognoserna att vi fram
till 2050 behöver 5-6 parallella klasser på högstadiet. Det innebär att en ny
skola bör byggas efter ca 400-450 elever. En uppskattning med en skola med
425 elever ger en total byggkostnad på 425 elever x 357 000 kr = ca 152
mnkr.
Dvs en nybyggnad av en helt ny grundskola kostar ca 152 mnkr.
Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej
längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort
Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är
en f-3 skola. Vid nedläggning av Klockarskogsskolan uppstår ett problem
enligt analysen av var barn och elever bor. Resultatet innebär att för området
där flest barn och elever bor får en längre resväg till sin skola då alternativet
till skolgång blir Parkskolan eller Hasslarödsskolan.
Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i
området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera
befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar
som krävs uppskattas till ca 70 mnkr
Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i
dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.
Slutsats
Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 152 mnkr för en nybyggnation,
samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en
skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas.
Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 247 mnkr
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Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk
På Naturbruk finns idag åtta lokaler som kan klassas som klassrum i
varierande kvalité, vid en överslagsräkning räcker lokalerna till för ca 150
elever i dagsläget, undantaget specialsalar som saknas. Det innebär att ca
300 elever till behöver lokaler. Att omvandla lokaler som tidigare enbart
varit elevboende till klassrum är inte möjligt pga storleken på byggnaderna
(långa och smala) och byggnadstekniken med tjocka bärande väggar.
En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 300 elever och med en
kostnad på ca 357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 107
mnkr. Befintliga lokaler behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt
brandskydd, tillgänglighet, ventilation etc. Vi använder oss av nyckeltalen
från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för kostnader och
förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att
förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37
mnkr.
Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en
grundskola 7-9 kostar ca 144 mnkr.
Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej
längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort
Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är
en f-3 skola. Problemet som då uppstår är enligt analysen av var barn och
elever bor skulle resultera i att området där flest barn och elever bor får en
längre resväg till sin skola då alternativet blir Parkskolan eller
Hasslarödsskolan.
Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i
området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera
befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar
som krävs uppskattas till ca 70 mnkr
Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i
dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.
Slutsats
Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 144 mnkr för en nybyggnation,
samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en
skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas.
Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 239 mnkr
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2.7 Förslag framtida förskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys och förslaget gällande att förskolan flyttar
ut från Klockarskogsskolan föreslår utredningen följande:
Ängsgården flyttas till nya Osby förskola.
Solklinten flyttas till nya Osby förskola.
Hasselgården blir kvar.
Regnbågen flyttas till nya Osby förskola.
Gamlebygården blir kvar (möjlig att flytta).
Klockarskogsgården flyttas och det byggs en ny förskola med 8-10
avdelningar, enligt koncept.
Uteförskolan flyttas till klintgården.
Klintgården blir kvar.
2.8 Sammanfattning förskolor
Detta innebär att i framtiden behövs följande förskolor.
-

Osby nya förskola

-

Hasselgården

-

Nya klockarskogsgården

-

Klintgården

-

Gamlebygården

2.9 Ekonomi
Kostnadsuppskattningar är enligt nedan:
Kostnader enligt valt förslag:
Nybyggnad:
Förskola vid klockarskogsskolan 8 Avd. Totalkostnad ca 82 MSEK
Tillbyggnad:
Bygga till vid Klockarskogsskolan för att inrymma F-6. Totalkostnad 50
Mnkr (Väldigt grov, beroende på vad som behövs byggas till alt. Renoveras).
Ny idrottshall ca 25 mnkr
Renovering:
Renovera Hasslarödskolan, beroende på omfattning beräknas till 20 mnkr.
Inklusive ny ventilation och renovering specialsalar.
Totalt 165 mnkr
Rivning:
Moduler vid parkskolan Ca 2 mnkr
Modul klockarskogsskolan Ca 250 tkr
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2.10 Förutsättningar
Förutsättning för att detta ska genomföras innebär följande:
En ny förskola byggs vid Klockarskogsskolan, därefter renoveras
Klockarskogsskolan samt byggs till. Därefter flyttas F-6 till
klockarskogsskolan och 7-9 från Parkskolan flyttas till Hasslarödsskolan.
2.11 Tidplan
2019 – Politiska beslut att organisera grundskola samt förskola
2020 – Projektering ny förskola, samt ombyggnationer
2021 – Nybyggnation förskola vid Klockarskogsskolan
2022 – Projektering av ombyggnation Klockarskogsskolan
2023 – Inflyttning ny förskola samt ombyggnation av Klockarskogsskolan
2024 – Flytt av F-6 till klockarskogsskolan från Hasslarödsskolan och flytt
av 7-9 till Hasslarödsskolan från Parkskolan.

3 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen bekräftar fullmäktigeberedningens betänkande gällande antalet
grundskolor som behövs i Osby tätort. Dock för att uppnå bästa ekonomiska
aspekt har förskolan fått vävas in i utredningen, samt att en nybyggnation av
en helt ny 7-9 skola förkastats. Utredningen har även i tidigt skede förkastat
möjligheten med en 7-9 skola på Naturbruk, då inga specialsalar finns idag
vilket är väldigt kostnadsdrivande att bygga samt att klassrum saknas. Även
en nybyggnation av en ny 7-9 grundskola förkastades pga de ekonomiska
förutsättningarna att bygga helt nytt, där vi hade fått fler tomma lokaler.
Ekonomi
Alternativ nybyggnation 247 mnkr.
Alternativ naturbruk 239 mnkr.
Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.
GEO-datan har varit ett bra och tydligt redskap framförallt för att få en klar
bild av var barn och elever bor. Den är framförallt tydlig när man i
nulägesanalysen lägger på en kartbild över var barn och elever bor samtidigt
som kartan med befintliga skolor och förskolor är belägna. Det visade tydligt
en stor överrepresentation av förskolor i området kring Hasslarödsskolan.
Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats.


Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan



Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9skola.

Osby kommun

Anders Edwall
Fastighetschef
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Bilagor
Bilaga 1 – Fullmäktigeberedningens betänkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2019-11-26
Samhällsbyggnad
Tomislav Kljucevic
0479-528 395
tomislav.kljucevicsby.se

Medborgarförslag – Göra en ”GC-väg” från Hjortronvägen till
”GC-vägen” under Tvärleden – Göran Dahlquist
Dnr SBN/2019:321

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag, inkommen 2019-09-30, föreslår Göran Dahlquist att det ska göras en
GC-väg från Hjortronvägens östra del ner till GC-vägen som går under Tvärleden.
Enligt beskrivande text sker anslutningen mot befintlig GC-väg, vilket vi valt att
behandla. Enligt skiss föreslås GC-vägen ansluta mot privat mark (OSBY 192:48), vilket
inte är möjligt då kommunen ska äga allmän platsmark. Frånsett detta är det på grund av
tekniska skäl kostsamt att ansluta till GC-vägen under Tvärleden. Ett relativt stort schakt
behöver utföras för att komma ner i nivå med den befintliga GC-vägen. Ett
kostnadseffektivare alternativ är att endast ansluta GC-vägen mot Ugglevägen, vilket
kommer utredas och i framtida planering.
En ny separerad GC-väg är i plan att genomföras under 2019. GC-vägen ska byggas längs
N.Infartsgatan (från Skogsgatan till Skolgatan) och ska mata GC-trafiken till och från
kvarteret (Hjortronvägen, Ljungvägen och Tranbärsvägen). Inom en sjuårsperiod planeras
GC-vägen ansluta till Mossvägen.
Ärendet remitterades med kort svarstid, ca 2-3 dagar.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Medborgarförslag – GC-väg” från Hjortronvägen till ”GC-vägen” under
Tvärleden”, inkommen den 30 september 2019, från Göran Dahlquist.

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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Mathias Karlsson

Tomislav Kljucevic

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Trafik- och gatuingenjör

Beslutet skickas till
Göran Dahlquist
Samhällsbyggnad
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Datum
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2019-11-29
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kim Olsen
0479-528169
Kim.olsen@osby.se

Förtydligande av specialkost inom förskola/skola – Ovo-lacto
vegetarisk rätt som alternativ
Dnr SBN/2019:330 460

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:


från och med vårterminen 2020 serveras två lunchrätter inom
förskola/grundskola/gymnasieskola varav en av rätterna skall vara Ovo-laktovegetarisk.



från och med vårterminen 2020 serveras specialkost endast om läkarintyg
uppvisas.



vid önskemål om anpassad kost utifrån religiösa eller etiska skäl erbjuds Ovolakto-vegetarisk alternativ vid de tillfällen någon av maträtterna inte kan ätas.

Sammanfattning av ärendet
Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra
matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa och en sund inställning till mat.
Bra mat som hamnar i magen ger barn och elever energi att utvecklas, leka och lära.
Idag tillhandahåller Kostenheten näringsriktiga måltider även för de barn/elever som av
någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Det förekommer mycket trender när
det gäller matvanor, vilket gett ökade önskemål om olika dieter inom både förskolan och
skolan. Det förekommer även intyg från olika kostrådgivningar i samhället om att
barnet/eleven behöver specialkost. När det gäller trender avseende olika koster är det
framför allt en markant ökning på önskemål om glutenfritt, mjölkfritt och vegankost.
Dessa specialkoster är både resurs- och kostnadskrävande med specialprodukter som ska
tillhandahållas. Mot bakgrund av detta finns det skäl att tydliggöra måltidspolicyn.

Sammanfattningsvis konstaterar Kostenheten att de riktlinjer som gäller idag, där intyg
från hälso-och sjukvården krävs för att få specialkost samt att utöver specialkost är det
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Kommunstyrelseförvaltningen
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vegetariska alternativ som tillhandandahålls, säkerställer att de måltider som serveras i
verksamheten lever upp till skollagens krav på näringsriktiga måltider samt de riktlinjer
som livsmedelsverket går ut med. Måltidspolicyn som finns idag gäller samtliga
skolformer och kan hanteras inom ramen för de resurser som måltids-verksamheten har.
För att ge barn/elever större valmöjlighet föreslås att det vegetariska alternativet som
nämns i Måltidspolicyn förtydligas till Ovolakto vegetariskt alternativ samt att det ska serveras varje dag. Genom att servera en Ovolakto vegetarisk rätt tillgodoses olika typer av kostalternativ:






Mat som är fri från fläskkött
Mat som är fri från nötkött
Vegetarisk mat med ägg och mjölkprodukter
Veganmat

Beslutsunderlag
Måltidspolicy Osby Kommun

Mathias Karlsson

Kim Olsen

Förvaltningschef

Kost- och lokalvårdschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kim Olsen
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2019-11-26
Samhällsbyggnad
Tomislav Kljucevic
0479-528 395
tomislav.kljucevicsby.se

Medborgarförslag - Förbjud fyrverkeri och smällare vid
högtidsfirande
Dnr SBN/2019:322

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag, inkommen 2019-09-30, föreslår Ulf Nilson att fyrverkeri och
smällare ska förbjudas vid högtidliga tillfällen samt vid nyårsfirande och påskfirande. Tre
anledningar anges i förslaget, påverkan avseende djur, säkerhet och miljö.
Rättsfall visar att enskilda kommuner inte kan fatta beslut om fyrverkeriförbud. Förbud
som har beslutats av kommuner har upphävts av länsstyrelsen. Vid prövning i
förvaltningsrätten har som skäl till detta angetts att ett förbud innebär en alltför stor
inskränkning i den enskildes frihet.
Den 1 juni 2019 infördes nya regler för fyrverkerier i Sverige som stoppar försäljningen
av de vanligaste raketerna till privatpersoner utan tillstånd. Sedan tidigare är även
smällare samt de tyngre fyrverkerierna förbjudna för privatpersoner utan tillstånd. Denna
åtstramning kommer med all sannolikhet öka säkerheten och förmodligen även minska
användningen av fyrverkerier i Sverige. Räddningstjänsten i Osby har senaste åren endast
hanterat lindrigare ärenden i samband med fyrverkerifirande.
I Osby kommun bedöms användningen av fyrverkerier i samband med andra högtidliga
tillfällen än nyår näst intill obefintlig. Våren 2019 upphörde kommunen med
fyrverkerishowen som tidigare ägt rum i samband med majbålsfirandet vid Sjöängen,
istället anordnades en eldshow.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Medborgarförslag – Förbjud fyrverkeri och smällare vid högtidsfirande” ,
inkommen den 30 september 2019, från Ulf Nilsson.
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2019-12-04
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

LSS boende på Gjutaren 20, Osby
Dnr SBN/2019:333 299

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden uppdra åt
Samhällsbyggnadschefen förhandla fram en överenskommelse med Osbybostäder om ett
avbrytande av projektet LSS-bostäder på fastigheten Gjutaren 20.
Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorgsnämnden beslutade 2015-05-26 § 54 att projektering av en ny
gruppbostad beställs efter beslut fattats i kommunfullmäktige om budgetmedel.
I dialog mellan Vård- och omsorgschef och VD för Osbybostäder AB framkom
möjligheten att påbörja arbetet med förberedelser för gruppbostad LSS, innan
kommunfullmäktige fattat beslut om budget.
Osby kommun lämnar uppdrag till Osbybostäder att ombesörja byggnation, där
kommunen kan vara hyresgäst, av gruppbostad för LSS under förutsättning att
kommunfullmäktige beviljar anslag för nytt LSS-gruppbostad i budget 2016.
Kommunstyrelsens ordförande översände ovanstående skrivelse till Osby bostäder 201509-08 dnr KS/2016:424
2018-03-17 tecknades ett projekteringsavtal mellan Osby kommun och Osbybostäder AB,
där projekteringen och framtagande av programhandlingar inleddes.
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Finansiering
Vid avbrytande av projekteringsavtalet ska Osby kommun ersätta Osbybostäder för
nedlagda kostnader som kan verifieras och härrör till LSS-delen av byggnationen.
Kostnader har inhämtats från Skanska och 3 359 200 kr är hittills nedlagda i projektet
varav en rimlig del för LSS-delen är 25 % dvs ca 839 800 kr. 25 % baseras på beräknad
slutkostnad för hela projektet där LSS står för ca 25%
Beslutsunderlag
Projekteringsavtal Osby kommun och Osbybostäder
Beslut – ”Behov av LSS-insatser gruppboende 2016”

Ärende
Samhällsbyggnad anser att projektet bör avbrytas utav två skäl, Tidsaspekten och framtida
hyreskostnad.
Tidsaspekt
Projektet har dragit ut väldigt på tiden, från att beställningen gjordes 2015. Fastigheten
var färdigprojekterad och skulle påbörjas Våren 2019. Osbybostäder AB beslutade att inte
fortsätta med Skanska som var upphandlad entreprenör och skulle därefter gå ut med en
ny upphandling snarast. Upphandlingen har ännu inte kommit ut varpå tiden för start av
byggnation fortfarande är oklar. Osby kommun har undertiden fått ytterligare ett uppdrag
från Hälsa och välfärdsnämnden att projektera och bygga ytterligare ett LSS-boende.
Osby kommun har möjlighet att bygga två LSS-boende på samma plats och därmed
behövs ej LSS-boendet på Gjutaren längre. Osby kommun avser att bygga redan
färdigdesignade koncepthus för LSS-boende vilket förkortar byggtiden avsevärt och kan
därmed vara färdigställda före byggnationen på Gjutaren 20.
Framtida Hyreskostnad
Förslag har kommit från Osbybostäder gällande en framtida hyreskostnad och
hyreskostnaden beror på den upphandlade summan, men prognosticeras till ca 1 700-2
000 kr per kvm. Förutom hyreskostnaden vill fastighetsägaren att vid avtalets upphörande
ska hyresgästen återställa lokalerna till uthyrningsbara lägenheter. Total hyreskostnad blir
då mellan 1 351 000 – 1 590 000 kr per år
Vid byggnation av ett LSS-boende i egen regi beräknas byggkostnaden till ca
12 000 000kr vilket då skulle resultera i en kapitalkostnad på 450 000 kr per år och en
driftkostnad på 156 800 kr dvs total hyreskostnad för Hälsa- och välfärdsnämnden på ca
606 800 kr per år.
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Strikt ekonomiskt spara Osby kommun 744 200 - 983 200 kr per år. Det resulterar i att
den eventuella kostnaden för att avbryta projekteringen har sparats in på mellan ett- två år.
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