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Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Tid: Måndagen den 29 november 2021, klockan 13:00 

Plats: Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby

Sammanträdet äger rum fysiskt!

     Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Information

Mathias Karlsson:
 - Avlopp Gullarp
 - Avlopp Lönsboda
 - Osby Glas - kostnad för tomt
 - Visseltofta skola

Jan Lindeberg:
 - Markanvisningstävling Naturbruksområdet
 - Redovisning ev. fastighetsköp från TF Osby AB
 - Återköp av Flöjten 3 (delegationsbeslut)
 - Chauffören 26, bygglov klart, köpeavtal ska skrivas
 - Remiss förhandsbesked, bygglov lagerlokal för Lekolar
 - Intressent till markköp från Lönsboda 44:1 (mindre skifte) bredvid hästgården

4 Diskussionspunkt

 Mathias Karlsson:
 - Uppräkning av VA-taxan med PKV
 - Stängsling Lönsboda

Jan Lindeberg:
- Önskemål servitut, infiltrationsanläggning Östra Flyboda 1:28

Kettil Svensson:
- Pastoratets nya förskola på Kyrkoherden 11

5 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid Skyttebacken, del av 
Osby 192:59

6 Upphävande av tomtindelning för Skrivaren 3 och 12
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7 Mål och indikatorer för Nämndplan 2022, Samhällsbyggnad exkl. VA

8 Riktlinjer för parkbänkar

9 Uppföljning internkontroll 2021

10 Medborgarförslag - Belysning i parken Ollonskogen i Lönsboda, Camilla Svensson

11 Medborgarförslag - Komplettering med fler gatlampor mellan Solhemsgatan och 
Klövervägen, Stellan Otterdahl

12 Medborgarförslag - Anlägg trottoar samt belysning från korsningen Norra Infartsgatan -
Skolgatan till Ljungvägens korsning, Göran Dahlqvist

13 Medborgarförslag - Bevara skogen och rekreationsområdet på fastigheterna Hasslaröd 
2:120, 3:31 och 3:32, Malena Gillberg

14 Medborgarförslag - Hundrastgård i Visseltofta, Kjell Nilsson

15 Medborgarförslag - Installera laddstolpar i Lönsboda, Glenn Nilsson

Lotte Melin (C) Marit Löfberg 

Ordförande Sekreterare





Källaröversvämning på Södra Gränsgatan 35 Lönsboda. 

Vi har fått in vatten i vår källare vid tre (3) tillfällen på två (2) år. 

Första gången via avloppet i juli 2019. 

Samhällsbygnad 

Osby kommun 

I juli 2021 fick vi vatten i källaren vid två (2) tillfällen. Vattnet kom in mellan 

bottenplattan och väggen. Vid första tillfället regnade det 35 mm under 15 

minuter och vi kallade på Räddningstjänsten som länspumpade. Vi tömde den 

möblerade källaren och sanerade. Vid andra tillfället kom det 20 mm men vet 

ej på hur lång tid då vi inte var hemma. Denna gången klarade vi själva att suga 

upp vattnet och sanera på nytt. Var i kontakt med SBVT som filmade 

ledningarna. Resultatet visade inga fel på ledningarna vid vårt hus men en bit 

bortom kom inte kameran igenom. På bilden (bilaga) syns något som sticker in i 

röret och hindrar fullt flöde. 

Vi är anslutna till dagvattenledningar och räknar med att kommunens 

ledningsnät klarar sin uppgift. 

SBVT vill att vi sjä lva ska lösa problemet som vi anser ligger utom vår 

kompetens då det innebär åtgärder i gatan. Vårt ansvar begränsas till att leda 

ut vattnet till samhällets ledningsnät. 

Jag kräver att innan nästa skyfall inträffar ska problemet med ledningsnätet 

vara löst. 

Som det är nu kan man inte lämna huset då SMHI säger att det är risk för 

kraftiga skurar. Leva med denna oro är ohållbart. 

Ser fram emot snabb och positiv behandling i detta ärende. 

Lönsboda 2021-11-19 

Rolf Nilsson 

Bilaga SBVT bild på dagvatten 

ledning. 



Med vänlig hälsn ing 

Anette Carlbom 
Verksamhetschef Rörnät 
Direkt: 010 - 2119716 

anette.carlbom@sbvt.se 

Bruksgatan 1 a, 295 31 Bromölla 
Växel: 010 - 21197 oo 
www .sbvt.se 
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Från: Anette Carlbom 
Skickat: den 14 oktober 202115:48 
Till: Mathias Karlsson <mathias.karlsson@osby.se> 
Kopia: Jenny Rönn Thomsson <jenny.ronn.thomsson@sbvt.se> 
Ämne: Sv: Översvämning dagvatten Södra Gränsgatan 35 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för 
området vid Skyttebacken” 

Dnr SBN/2019:320

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott

Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att teckna planavtal med Osby pastorat varefter 
positivt planbesked lämnas när avtalet är signerat av båda parterna. 

Skicka ut förslag till ändring av stadsplan på samråd under 2021.

Barnkonsekvensanalys
Ändring av stadsplan ” Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid 
Skyttebacken” bedöms varken innebära positiva eller negativa effekter för barn. Förslag 
till ändring av detaljplan möjliggör för byggnation av förvaltningsbyggnad inom 
användningen K – begravningsändamål. 

Sammanfattning av ärendet

Osby pastorat har ansökt planbesked om att ändra gällande stadsplan för del av Osby 
192:59 för att möjliggöra byggnation av en ny förvaltningsbyggnad. 

Del av gällande plan som avses ändras berör del av Osby 192:59 och är planlagt för 
ändamålet begravningsändamål med egenskapsbestämmelser som reglerar att marken inte 
får bebyggas och att nya gravplatser inte får upprättas. 

Ändring av ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid 
Skyttebacken” innebär att ändamålet K-Begravningsändamål kvarstår inom del av 
gällande plan som avses ändras och att egenskapsbestämmelse med prickmark - mark som 
ej får bebyggas och p - mark som ej får nyttjas för nya gravplatser tas bort inom del av 
Osby 192:59. 
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Karta med planen markerad i blått. Det vita området är det aktuella som ändras.



Sida
3(3)

Beslutsunderlag

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Plankarta
Planbeskrivning

 

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 



~ OSBY l6) KOMMUN 

Planbeskrivning 
Samrådshandling 2021-11-17 

Ändring av stads plan "Förslag till ändring och utvidgning av stads plan 
för området vid Skyttebacken" (11-OSS-1185/76) 

Dnr SBN/2019:320 

i Osby, Osby kommun 
Skåne län 

Planområdemarkerat med blått, röd markering är den yta där egenskapsbestämmelser föreslås utgå. 

Standardförfarande 
Plan- och bygglagen PBL (2010:900) 



Samhällsbyggnad 
Osby kommun 
283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 
Telefon: 0709 318 376 
kettil. svens son@os by. se 

HANDLINGAR 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Plankarta 
Planbeskrivning 

F astighetsägarförteckning 

2 Planbeskrivni ng t ill ändring av "Förslag till ändring och utvidgni ng av stadsp lan för om1·ådet v icl Skyttebacken" 



INLEDNING 

Bakgrund 
Osby pastorat har ansökt planbesked om att ändra gällande detaljplan för 
del av Osby 192:59 för att möjliggöra byggnation av en ny 
förvaltnings byggnad. 

Gällande stadsplan medger begravningsändamål och är till största del 
genomförd. Del del av gällande plan som avses ändras berör del av 
Osby 192:59 och är planlagt för ändamålet begravningsändamål med 
egenskaps bestämmelser som reglerar att marken inte får bebyggas och att 
nya gravplatser inte får upprättas. 

Syfte 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en 
förvaltningsbyggnad på del av Osby 192:59. Nuvarande markanvändning 
med begravningsändamål ska fortsätta gälla och det är endast 
egenskapsbestämmelse som reglerar att marken inte får bebyggas och att 
nya gravplatser inte får upprättas kommer att tas bort inom del av Osby 
195:59. 

Planfakta 
Planområdet ligger centralt i Osby öster om Osby kyrka och omfattar cirka 
14,4 hektar. Den fastighet som berörs av ändringen är del av Osby 192:59 
och är belägna i västra delen av planområdet. 

Planområdet avgränsas i norr av Marklundavägen, i väster av 
Marklundavågen och Osby kyrka, i öster av Östra gränsgatan, skogs- och 
jordbruksmark samt i söder av bostadsbebyggelse. 

Planförslaget 
Ändring av "Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området 
vid Skyttebacken" innebär att ändamålet K-Begravningsändamål kvarstår 
inom del av gällande plan som avses ändras och att egenskapsbestämmelse 
med prickmark- mark som ej får bebyggas och p - mark som ej får nyttjas 
för nya gravplatser tas bort inom del av Osby 192:59. 

Bilden nedan är visar hela planomårdet. Inom rött markerat område 
upphävs planbestämmelsen p och prickmark i gällande stadsplan. 

Planbeskrivning ti ll ändring av "Förs lag t ill ändring och utv idgning av stadsplan för om1·ådet vid Skyttebacken" 3 



Gällande stadsplan med område där egenskaps bestämmelse p och prickmark upphävs 

markerat i rött 

Bilden ovan visar hela planomårdet markerat med blå linje. Inom rött 
markerat område upphävs planbestämmelsen p och prickmark i gällande 
stads plan. 

Bestämmelser som utgår i samband med att p och prickmark tas bort: 
- mark som ejfår bebyggas 
- mark som ej får nyttjas för nya gravplatser 

Användningsbestämmelse K - begravningsändmål påverkas inte av 
planändringen. 

Konsekvenser av planförslaget 
Genom att egenskapsbestämmelse p och prickmark tas bort från 
planen skapas en byggrätt för förvaltningsbyggnad inom användningen 
K-begravningsändamål inom del av fastigheten Osby 192:59. 

4 Planbeskrivning t ill ändring av "Förslag t il l ändring och utvidg ning av stadsplan för omr~det v id Skyttebacken" 



TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Utdrag ur gällande översiktsplan, röd markering är den yta där 

egenskapsbestämmelser föreslås utgå. 

.. _ -
- Allmänna byggnader 

f:.'."?] Befintliga bostäder 

Översiktsplanen för Osby kommun (antagen 2010-11-29) pekar ut området 
som berörs av ändringen som område för Allmänna byggnader. Förslag till 
ändring av stadsplanen bedöms följa översiktsplanens rekommendationer. 

Riksintressen 
Inom planområdet finns inga riksintressen. Inget strandskydd gäller i det 
aktuella området. 

Strandskydd 
När det generella strandskyddet infördes år 1975 undantogs sådana 
områden, som dessförinnan hade fastställd detaljplan. Stadsplanen är 
upprättad innan 1975. Strandskydd gäller inte inom gällande planområde. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som 
avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4. 
Detta gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som 
anges i 6 kap. 11, 12 och 16 §§miljöbalken.En bedömning enligt 4 kap 
34 § har gjorts och ändring av stadsplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Planbeskri vning till ändring av "Förs lag till ändring ocll utv idgning av stadsplan för om1·ådet vicl Skyttebacken" 5 



Genomförandebeskrivning 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande 
Ändring av stadsplanen handläggs med standardförfarande 
enligt Plan- och bygglagen PBL (2010:900). 

Om inga motsättningar mot förslaget framkommer under samrådet kan 
planförfarandet övergår till begränsat standardförfarande och kan då föras 
direkt till antagande. 

Genomförandetid 
Någon förnyad genomförandetid gäller inte vid upphävande 
av planbestämmelser enligt PBL 4 kap 22§ . 

Tidplan 
Ändringen av stadsplanen beräknas antas under andra kvartalet 2022. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman och ansvarig för utbyggnad och skötseln av 
allmän plats såsom gator. 

Kommunen är huvudman för VA-verksamheten och dagvattenhanteringen 
inom området. 

Driften och utbyggnaden sköts av det kommunala driftbolaget SBVT. 

Avtal 
Inga avtal bedöms behöva upprättas 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighets bildning 
Det är fastighetsägaren som ansöker om och beskostar eventuell 
lantmäteriförrättning. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Ändring av stadsplan tas fram av kommunen och bekostas av planbeställaren 
enligt gällande planavtal. 

Eventuell anslutningsavgift till VA-nätet beskostas av exploatören. 

6 Planbeskr ivning till ändring av "Förs lag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid Skyttebacken" 



Medverkande: Sofia Ljungquist, planarkitekt, Metria AB 

ad, Osby kommun, 2021-11-17 

Mathi s Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

, . I < /(,ett, L .____;>v ensson 
Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 

Pl anbes 1<1-ivn ing t ill ändring av "Förs lag till ändring och utv idgning av stads plan för orn1-ådet vid Skyttebacken" 7 
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OSBY samhiille, Osby ko1::rnun, Kri11t• ·itt!!

:,tads l~n. f'örslae: till Endr1 n:r och t1 t-· 

vidgnlng av stadspl t1.n~-:1 fö,: oro:""Ud~t lfi~ 

SKYT'l~ED.i1.CK~at samt. fö1-'filag 1;ill i.r:-; ·uhä\t~.n-i 
- - i 

de ·av st!i.d.splll.nen .för del a.v kv. 

VEi!US ~l, !n, 

(Tillhör karta ur 2258:;), 

BESKRIVNilfG 
·- ,. --·-- . -• •--- .. ... 

För plr.nomr.§.det gälle:t· följande av Km1gl, Haj t \: :i.·esp, liinsatyreb~n 

fas ·tt;tlil lda. stadsplaneri 

1. för Os~y !n1nicipalsamhälle, ~en 25 oktot~r l~~5. 

2. fö1~ vi!äsa om:r[den bali('~na öster oc~ sydost :i::. ky:dc:rn, d-:i:n 2 oktober 1942. , 

3, för kv. 'i.'aurus, Voffa. ;:i.fl., dcu 23 r.iaj 19;H, 

4, utvi(igning åt öster, den 4 dacembe:t" 1953. 
·5, för '.<.yrkoc:il.rd.som1·åt1..et, elen 14 oktober 1960, 

6, för kv, Plejaderna m,fl,, den 15 septen~er 1966. 

7, för kv. 1/ar!us sai~t mir,d·re utvidg,1ing, den 15 septenbe:c 1966, 

8. f~r del av kv • . Uranug m.fl,, den 21 december 1975, . 

5', för r.J sträckning av r:.b>'iii:; 2;, lll,1!1,, de:-, 5 ,jur!i 1?74-

Till pl~ilOt1r§.d.ot erä11sar i !lO:!'r ett förr;lai till ~Hch:in.g vcC utv:.rl~!d!1 f' 

av stad.spl~ne!å för kv. Sirius m. fl. ,·Tentnda ple.nf.$·~,;:12.;; r.ci:i.· :i~~t::. ~iJ. l 

ko!:lmunf>.lll □i:'1': ti.:,·e för anteganö.e. 

kyrkoe,~:r~ar-. 

För$la5e t om.f[;,.t tar kv.arte?:en P j ät·din€$1~1inns~, r .c.urus, O~iCln, V~ 5a, ::er

ku~iu.s cc.h Virgo ~U!.trt (i~lar av kvarter~ t 1/enus, tr~nnfo;:::nato:-c~r.-?-,:!e t i 

öster oc:t ky~·~oo tru:·~det. Dcsf;utorn inii,'itr dal s.v D:r.iv&.n ned o:.ir:h·a.:itie yur,, .. 

!'.!!9.l'k Ga.r~t ott parkor:tri!.de vid Skytteb-e.cket1. 

i!nligt gilln~1~e ·plan ä!· l~vai·te:::en. Pjt.rdin:E.·~.ri.1e.?1ne:1, .. l ~f; fl, 1:er~'J·:-i ~.1!:, "i ,~.:.~ 1.1 ~ 

och T/:lr.z-o a•.r~ed1e fö:?.· bo!3tad.sbebyg~·•:lse i "tv!l vP-~ 211i;~1·, frie::t~rJ)!d.t:: f~!,l.!: 

ellc:::, ko1>i)lc1Ale t·1o•.ft och t;r5:, i 2;01'il9':'\SC;~ to!::t .-;=~~~. }~v.::.rt-?rr:::-:. 1'~1.1T:l.l~ r,c~: 

8 Planbeskrivning till ändring av "Förslag till ändr·ing och utvidgni11g av stadsplan för omr·~det vid Skyttebacken" 
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?lnncmrf,clat ut,sö:t•e!l nv en sva11 sl.uttr.in!i nod r::ot Di::lvib, · Bu~lm,:;e av bl."• 

pil, sälg och !'.sJ> finnt, öster 01:, och i n.1islut?!in.r t-il.l ån. I pl.anor1r:'.tle to 

södt•a dal fimrn en backe, Slcytte.bac!rnn, med · el1 ekdm1Ge i si!~ västra del. 

I öv-i•igt utgöres obehYcisd 1;i;;.r:k i huvud:;ak ev llker. 

Tr,1.ncformatoromr:'.i.:i.et vic;. Ös tre. G:t•c.r..:ie;a te.u, k•rnrter,•en .F ji!~'dinr:;s~1s.nncm 

och Tau:::·w; se.ut di;lz.i· .av lcv2rteren 01·5.on och Vil.·r;o är utbyzscta i enlii;

het mecl gällande planer. Övri6a delar av plar..onu:ådet ar obe.by,:Hrdo.. 

flanförslage ·t har upprtittats för ::..tt möjlig~ör,i anl!!.gg-anae av en ny 

bee-ra•m:i.ngspla. ts i rlirheter, e...- lcyrk8-lt och rmvsra.r.:lc kyrko6t-.;rc!en. 

Enlig-t g-eueralpla.n~n ii.r r.u förei:le.gei1 be~-ra•.•1!ingsplats b~lä.t;en inol!! 

_ --/i·rö11~:n::;•.'lde och-~o,~rs-~~ för al~c,iint ändai::&1. G~ner?,,lE)la~ens inter,tioner 

·•· 1.J.itraffande g1•onor:1r:~aet bibe,1llles e□ellertio, dli. omradet för bagrav

rrin&;sändara&l utfoi•mas ' som en Jll'.rk och h~lles tillgi,r.gligt för allmlin

het~m. !!:tt cirka 50 meter brett pe.rkom:!'.';j_de föreslås· även mellan be-

i_) gr11vning.splo.teen ooh kv. Oi•ion; 

Ang~ende den del av o:~:i:åde för allmlint är.dait:i\l som t!ls i enapru.k fram

hllles att landstinget, som ägare till E:törre aelen ;iv kv. Orion med• 

le.nssju16emmet, enligt egen uppgift ej hal' något _o~hov aY denna mei•lt, -

I enlighet r;ieil den i:;ituationsplat, Ull begrav!lini;splats so:n -Difogas, . 

plenfö:,:,slaget utläza·es för be;ravni!'~säl'1.da;cl',l söd1•a clele!t av kv. Vega., 

norra delen av k•r, Yil•cro, -del ev kv. J.'.erklll:ius, halva kvarter13t Venuii

sact Skyttebaoken, 

Utbygg-neden a.v besra.vningsplatsqr. avses ske i etapper, vs::v:i•'l , e1: första 

· etapp skall ei;:ri,;.c!:a · dg 1 höjd r.:ed Cd<ms§;atans för.län;ninf;. ?ö-r erh&ll2.n

de e.v -visuell avskiir!!!r:illg mot U'.nssjul,h;;mnet avses en tr.i!.<l- och bus:<-. 

· _) ridä anläggas. Denne. bör _ anläz3as j , ett sarnDanhani; fä!' att l:u;,mt fun

e;ers. när en vidare utby56:1s.d av begr1:'-vningsplats1:1n sker. Äve:i ~ot 

villa.bcb~·6'.zelso11 j_ k·:. 'lirgo s!!:it n:,it t1:1,_nt;!'orrr.atoro:::i:r,',1;tet ava:::es ~-id.~-

;...) planteri~gar utföras. 

öster om östra Gräns0atan i.llllstrer.as ett :;-eservo!l'.re.dc föl' begravnings

plats vilket bör reeer'leras för detta indai:1,11. 

lTorra delen av kv. Vage. utlii.g-1,es som pcrkrr.:a.rk enli.::;t t:i<l.i5e.ra. Kv. Tau

rus b:i.behi\.lles rör allmänt iLrid.:w/il, Den e.ödre. ornr,ldesgr:insen 1.'öresläs 

eoellertitl justerad norl'ut tJed hå?lSJn till befi!1tliga all1ni':.!ma va-lec.

ningar. Äv0n :"v. Orio:1 bi behil.lles för allmänt il.n.:i..ti;&l och s=ma.n1 e.g-(;-e s 

med nori·a halvan ~.v lev. ~:erkuriua. Kv • .?jtirdingi;r.iaruton fö:reslb fli 

bibeh~.llel; e.~vtndui.ug:::,:::ä-t;t; 

},led hänsyn dela till .fö:cld.nclelsen mel la.n kyr!r.an och ,for. nya o!'lgrE:.vr.int::fJ

;ila tnen, en .?l'OC:es.S.j.onsvi.'\5 planeras, tlclc, till 17~Hr;.~.rd5,!;-~t,.,_,r,:; n~tvura.nda 

kar.:ikttir tl.V lckal;;a tf., .för•;sl:lo nä::i!!da ca ta f1•i:.n kv. ,lnpi ter Hl l :w • 

. . , .. , .... 
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) 

l•';iäl'dingsi:rnrnwn \\qil.m-;rrn sol'.l pnrk1:!a.rk med m~jlie-hot till trii.11s- och e,yl:cl

trufik. 

Ge.t;;n goz on bredd lilai befintliga förhiLJ.l.andon µ:1 1iml'i:or. ,•id kv, ;:',j iir

din0smamrnn dil hohov ej liin~re föreligs;er för. en störr.c gntul)redc... Även 

vid kv. Jupiter i'öreslits ga~an r.i. en minnkm1 bredd med hiim:yn till b11-

fintliga fö:rh:1llamlo:1, 

För erhållalldc av en fö1•1>:i.ndelse 1rnl1E.n l,arklunda\•i:i&·en och bostadocmd.det 

Göder om Skyttebacl(en iJibehlille5 (istrn G1•t:nsgatan, men ge$ en östlii;at·e . 

strEcknin.g iin i a-iille.ndc plan. 

Fr·ej3gatan utgår till förmån för ett ps.rkstri}:; med rnöjlishet t.ill an

ordnande o.v en gång- och cykelvlig, vilken får e.nkr.ytning till J>lm:erat 

n:,•tt bostadso.nI::1de no1'r OlJl nya r,träclmingen av rik:lYä&; 23, 

Ett oraråde för transformatorändau;ål v~.s ter om .Drivän föreslås utg-.1, ett 

anne. t mind1•e vid Odenga tan utlägges. 

i!:::.'forcl.0rlig-a: u-områden redovisa2. 

llar:Ocundcrsöknini; för det: nya begravningspl.atson bifo&a.s. 

!.ied hänsyn till ovenn~mnda förslag till ändring ev stadsplanen !'ö.esH.e 

gällande plan för del av kv. Vel\us saI:lt ett J;1indre pitr:~om•fde upp::ö1•9. att 

gälla., Pär detta planor:ir.l.de e;iiller nv J.i!.nsti tyrel!lll!l i'astst1i.lld stacls,ilz.:1 

den 15 september 1966, 
Denna d~l av kvarteret bör i.ngii i tidigare nilt1nda reservornrt:de föl' he

grevningsänderl.11. 

1!id fcrslasets uterbetande har sa!!!råd ägt rm:i med Osby församling, Kris

tianstads läns hndsting sar:t bc;rörda länsri;rndighetor. 

Föt·esla:gna. s tadsplanebestiiMels er av sedda a t.t giilla för rl.:l.~försla0e t 

bifogas. 

Tillhör full:n~kt.ige!l i Osb~• konu.:.1.Ul 

bc~lut av de~ 2'1. 1. 1915 § 16 

''17'~·'" Dnidoorg . 

1974 

stadse!'kitekt SP.r! 

Dnr 11,08'.'-1129-'75 ~:illhör Er:s~;:':::~-
ei;,Cno i ·i~ r.i ctia:;"!S tcd:; lE;1 i-:~ t:.·~~ 

10 Planbeskrivning till ändring av "Förs lag till ändring och utv idgning av stadsplan för området v icl Skyttebacken " 



--------- ----------·----·--- ·· 

1iom. l • 

) 

OSJIY sal!lhii.llo, O □ by kommun, Kristif.n

,d:ad i: län. För~lac- ti 11 iindr~n5 oc!1 

utvidgnins av ;;1tads1>ln:1en för om:!,d.ct 

Yid SKY'.r"rirnACK?:·l sad föriJla6 t,il 1 ' 

\lpphävande .:i.v stadsplan fö.r del r:w l,:·1 , 

'GiiUS r.i, m. 

('l'illhör karta nr 2258:3) 

s ·T A ~ s p LA NI] E s T ly M EL s ~ n 

För del av kv. Jupiter 1:.vses av' Kungl. i,:a.j: t den 25 oktober 1935 fast

stlillda stC'.dsplanebestäw:ielser fortfa:rande skola. gUlla, I!'ör planonr&:l.et 

i övrigt föresläs följande yarasre.far 5äl l a 1 

§ l. 

St~di:1Jlaneor.t:-.i.dets anvil.ndnin.f.!. 

filf.?l:.>.dskv ar ter. 

a) i.:ed A betecknat Of:ll."i;'!de !:!J.r anv-ändas en.le.st för all;;cl~nt ändam.Zl, 

b) ,,:ed 3 beteck,1at ol:'.rådc får .a,11,,,,. .H.~dtlS entast för bostadslnde.;nal, 

a.) ;.:ed K bctec}:na.t o:,rade f&.r er.vändas e:-.rlas t för ·oe~r avnina-sii.nd ,:11:iiU . 

b) J.'.ed Es betecknat o□rilda U..1· användas endast för t:t·a:isi'c::-:~~-to:i:static::i 

och dä:.-::ied ~srahörizt ä:m'.anil.l. 

§ 2. 

},!c.r.k so;:: icke- f~r be b;[;-:;?~·3.s. 

-~ Jo1om. 1, Eed yu.~::t;ric~1!ing beteckn2.d !!le:.l!t f~r icKe be'oyg:;·~r.:. 

io~. 2. 1:ad Kr, o<.;h punktp:r.3.c~:~;.:!.r.t; be tec!c1a t k.:,,-i·ko~:2.~d,io~:1'lde !:Jo.:: :. cke be~Jlr~-~~, 

ej helle·,· får C.ä?: n.!1ordn:..5 !1Ja Gl':-.vr'la.tz!;r. 

S~.rs}:il,~:= .. fSl.:l:!r:~:2:iftt!::- ~l: ~.~;·3 :~~ ;: 0;1:rcl:1 0 :-1 f c1· lc~n i~~:· -ar. 

?el r~~d '..! llr.:: tc-e l-:nad D~-r~, f .. J..r l.c ~~o ?ii.i t:.-z .:.::.o:r-C::i~:d_'. ,~· s:::::-: :li~lrl::~~.:~ r .. -.,.~ n:i ,,~ .... ;:··. ~-, •. -

Planbeskrivning till ändring av "Förs lag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid Skyttebacken" 11 



------ - ··--- ------- -------------- -

§ 5, 

Del av toi:tt so.'.:! f<:r beo;rn::!'.s och Antal 'bYf.'1',?l(:dcr pl\ tor.it. 

11am. l. !.v tl:)l~t so:a oc:fattnr !iled ö betock;iat område .f~r. hö1.1":.t -en fomtodel 

bobyc&,9.S, 

J.:om. 2. Pil. tomt som omfattar 1:1od Ö beteclrna·t omi·.'.ldo fnr en'dallt en huvud

by6f;llad ooh ett frist:lem1e uthus eller -e.nnan ¾t"lrdsbyggnnci uppförr.a: 

§ 6. 

Vfmingsental. 

hlom, 1, Pli. mad romersk siffra , beteckriai o~m!de fir by6&11ad uppföra::- med 

högst det antal våningar som siffran anger. 

1ioti, 2, De.r vtininssentel ej .finnes angj,vet får byggnad uppföras med d~t 

_J antaJ. vAninsar som bestämoel.serna !ingående byggnads höjd möjliggör. 

§ 7. 

~!-ds· hö',jd, 

::)m. 1, Fä .ned II betecknat område filr bygg:nad icke uppföras till ::törre 

nöjd än 7,6 meter, 

U.oi:,, 2. Pä ined. .siffra i romb betecknat oi::råde får by1rn-nad up~föra:-J till • 

hö.;st den höjd i meter som siffran -anger. Där så _prövas ,l:imp~igt . . 

cd- byggnadsnämnden l!lcdge _högre höjd för mi::idre by66·r.2.d::dol il'.On: ·oe,d 

A beteckn&t· o:?ll'äde. 

l.!or.i. 3. Pil. c.ed 1l bet.eckne.t oorMe får _uthus eller annan glrdsbyggni?.d icke 

uppföras till större höjd än _2,5 metar. _ 

§ a. 

Antel lä3enheter, 

, ) Pli :1aed .ö botaclC!ta.t om:::Me Ur huvudb"yggnnd io/ce inryri\Oa mera än t-(å , 

bostadslägenhetcr. I gardsbygenad f!r bostad icke inredes. 

,._J Utfe.rts!'örbud 

I omrft.desgräns so~ jfu:!vul beteck.~ats med fyllda cirklar skall fastigJ 

het fö:l:ses :r,ed stl:.ngsel, Vl'.ri ej .fi!.r anor.dnes öppni:!lg som seögor ut

fart eller an.~an utgång mot gata. 3efrielsc frJn här angiven skJldig

het kan med5es beträffande fe.stig-het från vilken oed hänsyn till d.ess 

höjdlise, vi~ta(l':!.a ~tg~rder., 9li0r ·andrå ' o~~tfindi~hete~ utfart ej 

12 Planbeskr·ivning till ändr·ing av "Förslag till ändr·ing och utvidgning av stadsplan för omr·ådet vi d Skyttebacken" 



k,:m vän\;as ii{!n i~um sa.it fastighet vars behoY av utfart icl,a 

kan )lii annat sätt behör:igen tillgodoses. 

'l'illhö:r fullmäktiges i Osb)' kommun 

b.:!alut ~v den Z'U .1975 § 16 
botytre.r: 

Kristi~~;;] 1974 

llo Lindborg ! 

stadse.:dd tek t SAll 

Dnr 11 .• 082-1129-75 Tillhör lä.ns3ty-relsens i 

Kristianst2.di: län beslut den 24 fenruari 1976 

dv{YJ~ 
Bo Eklund 

Planbeskrivning till ändring av "Förslag till ändi-ing och utvidgning av stadsplan för omr·ådet vid Skyttebacken" 13 
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Tillhör full1Mkt1ges i Osby lcC>m"lun be
slut av den 27. 1.1975 tl6 betyga,-: 
C'atlsta Oarl in 
Ordförande 

Onr 11.082-11 29·7S. T111Mr Unsstv~l
sens i Kristianstads län beslut den 
24 tebruar'1 1976 
Bo Uilund 

solj_metria.se
Polygon

solj_metria.se
Maskinskriven text
K

solj_metria.se
Rektangel

solj_metria.se
Maskinskriven text
K

solj_metria.se
Maskinskriven text
Område för Begravningsändamål (p och prickmark utgår)

solj_metria.se
Linje  

solj_metria.se
Textruta
Planområde

solj_metria.se
Textruta
GRÄNSBETECKNINGAR för planändring

solj_metria.se
Textruta
x

solj_metria.se
Textruta
Ändring av detaljplan för: 



Miljöbedömning

CHECKLISTA

Projekt: Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid Skyttebacken” 

Fastighetsförteckning del av Osby 192:57 m.fl fastigheter

Projektansvarig Kettil Svensson 

Plankonsult Sofia Ljungquist, Metria AB

Gällande regleringar och skyddsvärden Ja Kanske Nej Kommentarer

1. Lagenligt skyddad natur

Kommer projektet att beröra område med lagenligt skyddad

natur enligt miljöbalken t.ex. naturreservat, landskapsbild, x

strandskydd, område med geografiska bestämmelser, 

skyddsområde för vattentäkt.

2. Riksintresse för natur-kulturminnesvård och

rörligt friluftsliv

Kommer projektet att beröra:

a. Område av riksintresse för naturvården x

b. Område av riksintresse för kulturminnesvården x

c. Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet x

d. Natura 2000 område x

3. Högt naturvärde

a. Kommer projektet att beröra område, som bedömts ha 

högt regionalt naturvärde eller ingår området i kommunens x

naturvårdsprogram.

b. Kommer projektet att beröra område, som är utpekat i

Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop eller x

sumpskogsinventering.

4. Ekologiskt särskilt känsligt område

Kommer projektet att beröra område som bedömts vara 

ekologiskt känsligt (Naturvårdsprogram) x

5. Skyddsavstånd

Kommer verksamheten att lokaliseras på för kort avstånd

till befintligt bebyggelse enligt "Bättre plats för arbete" x

Miljöpåverkan

6. Mark

Kommer projektet att orsaka

a. Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska 

grundförhållandena: risk för skred, ras etc. x

b. Skada eller förändring av någon värdefull geologisk

information x

c. Risk för erosion x

d. Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag

eller sjö x

e. Har det aktuella området tidigare använts som tipp,

utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga

ämnen kan finnas lagrade i marken x

7. Luft och klimat

Kommer projektet att orsaka:

a. Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalité´ x
b. Obehaglig lukt x

c. Förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller

klimat (regionalt eller lokalt) x

Ja Kanske Nej Kommentarer

8. Vatten

Kommer projektet att orsaka:

a. Förändringar av grundvattenkvalitet x

b. Förändring av flödesriktningen för grundvattnet x

c. Minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt x

d. Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller Då en byggnation möjliggörs på yta som nu utgörs av klippt gräsmatta kommer andelen 

dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning x hårdgjord yta öka. 

Dagvattenhentering ska behandlas i bygglovet inom lagstiftning för gällande plan. 

e. Förändringar i ytvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt,

temperatur och omblandning) x

f. Förändrat flöde eller riktning eller strömförhållanden i något 

vattendrag eller sjö. x

g. Kommer vattendom att krävas x

9. Vegetation

Kommer projektet att orsaka:

a. Betydande förändringar i antalet eller sammansättningen

av växtarter eller växtsamhällen x

b. Minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad växtart 

eller växtsamhälle x

c. Införande av någon ny växtart x

10. Djurliv

a. Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av 

djurarter i området (däggdjur/fåglar/fiskar/reptiler/skaldjur/insekter) x

b. minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad djurart x



c. införande av någon ny djurart i området, eller verka som gräns

för djurens flyttningar och rörelser x

d. Försämring av fiskevatten eller jaktmarker x

11. Buller

Kommer projektet att orsaka:

a. Ökning av nuvarande ljudnivå x

b. Att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade x

gränsvärden

12. Ljus och skarp sken

Kommer projektet att orsaka nya ljussken som kan vara bländande x

13. Mark- och vattenanvändning

Kommer projektet att orsaka avsevärd förändring av mark eller Området är planlagt som K- begravningsändamål

vattenanvändning i området x Planändringen avser ingen förändring avseende reglerad mark och vattenanvändningen 

14. Miljöpåverkan  på omgivningen

a. Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha 

negativ inverkan på projektet x

b. Ligger befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen på för

kort skyddsavstånd enligt "Bättre plats för arbete" x

15. Naturresurser

a. Kommer projektet att orsaka avsevärt uttömmande av någon ej 

förnyelsebar naturresurs x

b. Motverkas mål och riktlinjer i grushushållningsplanen x

16. Hälsa och säkerhet

Kommer projektet att orsaka: 

a. Explosionsrisk x

b. Risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen vid 

händelse av olycka x

c. Att människor utsätt för hälsofara inklusive mental ohälsa x

d. Risk för att människor utsätts för joniserade strålning (radon) x

17. Transport/ Kommunikationer

Kommer projektet att ge upphov till betydande ökning av 

fordonstrafik x

Ja Kanske Nej Kommentarer

18. Landskapsbild

Kommer projektet att försämra någon vacker utsikt eller 

landskapsmässig skönhet eller skapas någon gör allmänheten

obehaglig landskapsbild x

19. Rekreation, rörligt friluftsliv

Kommer projektet att försämra kvalitén eller kvantiteten på någon

rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanl. Etc.) x

20. Kulturminnesvård

Kommer projektet att beröra område med fornlämningar eller 

annan kulturhistoriskt värdefull miljö x

21. Miljöbalken

Kommer den planerade verksamheten att kräva anmälan eller 

tillstånd enligt Miljöbalken x

Långsiktiga miljömål

Finns det någon risk att projektet åstadkommer effekter som 

strider mot de fyra kretsloppsvillkoren eller långsiktiga miljömål:

1. Ökar användandet av ändliga naturresurser (metaller, olja, kol) x

2. Ökar användandet av stabila naturfrämmande ämnen (PCB,

 DDT, CFC etc.) x

3. Minskar eller skadas naturens mångfald (finns det plats för 

naturen)

4. Är resursomsättningen ineffektiv / ökar resursslöseriet

Strider projektet mot centrala miljömål x

Strider projektet mot regionala miljömål x

Strider projektet mot lokala miljömål x

Har projektet effekter som var för sig är begränsade men 

tillsamman kan vara betydande x

Har projektet miljöeffekter som kan orsaka skada på människors 

hälsa, direkt eller indirekt x

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Ändringen av gällande stadsplan kommer inte att leda till betydande miljöpåverkan. 

UTVÄRDERING

Projektet bedöms inte får någon påvisbar effekt på miljön x

Trots att projektet kan få negativa effekter på miljön bedöms de inte bli så betydande att ett 

separat fördjupat MKB-dokument erfordras. Konsekvenser ska belysas i planbeskrivningen.

Projektet bedöms kunna ha betydande negativa miljöeffekter och ett fördjupat MKB-dokument erfordras

Andra lokaliseringsalternativ för projektet bör utredas





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-18 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Upphävande av tomtindelning för Skrivaren 3 och 12
Dnr SBN/2021:109   

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att upphäva tomtindelningarna för Skrivaren 3 
(1163K-B176 ) och 12 (11-OSS-782/68). 

Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys bedöms behövas för detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Under första halvan av 2021 skickade Göingebil AB, via Amber advokater in en ansökan 
till kommunen om att få tomtindelningarna för Skrivaren 3 och 12 upphävda.
Göinge bil har sedan tidigare ägt båda fastigheterna men har sålt Skrivaren 3 till 
Oredssons elektriska butiksförsäljning. Nuvarande fastighetsgräns löper dock närmare 
byggnaden på Skrivaren 12. För att underlätta för besökare, leveranser et cetera, kom 
parterna överens om under köpet att fastighetsgränsen skulle ha samma avstånd mellan 
byggnaderna på både Skrivaren 3 och 12.

För att möjliggöra denna förändring har därför en ansökan skickats in till kommunen om 
att få de två tomtindelningarna upphävda, vilka hindrar att ändra fastigheternas nuvarande 
gränser. 

 Beslutsunderlag

Planbeskrivning
Plankarta
Fastighetsförteckning

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Karta visar avståndet som är tänkt att (minska) fastställas på Skrivaren 3. 
Gränsen flyttas upp från Skrivaren 12.

 

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Zlatko Abazagic, 0479-52 83 84 
zlatko. abazagic@osby.se 

Datum 

2021-06-07 

Sida 

1(3) 

Dm SBN/2021:109 

Fastighetsförteckning för upphävande av tomtindelningar för 
Skrivaren 3 och Skrivaren 12 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning Ägare/Innehavare, adress 
SKRIVAREN 3 

Oredssons Elektriska 
Butiksförsäljning Ab 
V Järnvägsg 19 
283 31 Osby 

SKRIV AREN 12 

Göinge Bil Ab 
Box 24 
281 21 Hässleholm 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: 
SKRIVAREN 3 

Belastas av 

Till förmån för 

SKRIVAREN 12 

Belastas av 

Till förmån för 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

Ägare/Innehavare, adress: 

SKRIV AREN 12 

Göinge Bil Ab 
Box 24 
281 21 Hässleholm 

SKRIVAREN3 

Oredssons Elektriska 
Butiksförsäljning Ab 
V Järnvägsg 19 
283 31 Osby 

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

Övrigt 

lagfaren ägare 

lagfaren ägare 

Akt, ändamål, övrigt: 

Avtalsservitut, PASSAGE, 
PARKERING, BERGVÄRME 
D202100144220: 1.1 

lagfaren ägare 

A vtalsservitut, PARKERING 
D202100144219: 1.1 

lagfaren ägare 

Hemsida www.osby.se 
Organisations nr 212000-0902 
Bankgiro 281-6809 

I 



Datum Sida 

Osby kommun 2021-06-07 2(3) 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

OSBY 192:51 

Staten Trafikverket lagfaren ägare 
781 89 Borlänge 

OSBY 194:1 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

SKRIV AREN 13 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

ÅKAREN 4 

Stl Sverige Ab lagfaren ägare 
Box 1029 
172 21 Sundbyberg 

ÅKARENS 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

ÅKAREN9 

Stl Sverige Ab lagfaren ägare 
Box 1029 
172 21 Sundbyberg 

Samfälligheter utom planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Ändamål, övrigt 

ÅKAREN S:1 OMRÅDE 

De/ägande fastigheter: 

ÅKAREN15 

Ahlberg, Kerstin Ann-Britt lagfaren ägare 
Strandvägen 8 
283 41 Osby 

Ahlberg, Per Yngve 
Strandvägen 8 
283 41 Osby 

ÅKAREN 16 

Birgitta Oredssons Dödsbo lagfaren ägare 

ÅKAREN 17 

Karlsson, Carin Maj-Britt lagfaren ägare 
Strandvägen 12 
283 41 Osby 

ÅKAREN18 

Lörup, Ingrid Elisabet lagfaren ägare 
Strandvägen 14 
283 41 Osby 

Lörup, Sten Yngve Christer 
Strandvägen 14 
283 41 Osby 



Osby kommun 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Datum 

2021-06-07 

ÅKAREN19 

Johnsson, Ulla Ingegärd 
Strandvägen 16 
283 41 Osby 

ÅKAREN20 

Harrysson, Siv Maj-Lis Ingegärd 
Strandvägen 18 
283 41 Osby 

I 

Sida 

3(3) 

lagfaren ägare 

lagfaren ägare 



Upphävande av tomtindelning för Skrivaren 3 och Skrivaren 12 

Dnr SBN/2021:109

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning i rött av området som berörs av tomtindelningarna, 
Skrivaren 3 och 12.

Planbeskrivning  
AntagandehandlingM OSBY 

~ KOMMUN 
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HANDLINGAR
Tomtindelningsplaner
Planbeskrivning
Plankarta
Fastighetsägarförteckning

För att få all information och se helheten i ärendet bör tomtindelningarna 
läsas ihop med planbeskrivningen, som ska underlätta förståelsen av
planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar planförslaget har.

SAMMANFATTNING
Under våren 2021 kom en begäran in från fastighetsägarna genom Amber 
advokater om upphävande av tomtindelningarna för Skrivaren 3 och 12.  
Två olika tomtindelningsplaner omfattar de aktuella fastigheterna.   
Skrivaren 3 och 12 ligger i den östra delen av Osby, precis öster om 
järnvägen, längs Hässleholmsvägen. 

Planförfarande
Planförslaget handläggs med förenklat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) Beslut om att påbörja uppdraget togs genom 
delegation den dagen förfrågan om upphävande av tomtindelningen inkom 
till kommunen (2021-04-08). 
Förslaget sänds sedan ut till en begränsad sakägarkrets, det vill säga 
sakägare inom och utanför planområdet och till berörda myndigheter. 
På grund av en begränsad sakägarkrets och att åtgärden inte bedöms leda 
till någon större påverkan, sätts därför samrådstiden till 2 veckor.  
Om ingen betydande synpunkt inkommit går förslaget direkt till antagande 
i samhällsbyggnadsnämnden efter samrådet. Inkomna synpunkter 
sammanställs i en samrådsredogörelse. Upphävandet av tomtindelningarna 
vinner laga kraft 3 veckor efter att protokollet med det antagna beslutet 
anslagits på kommunens anslagstavla. 

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Planbeskrivning för Skrivaren 3 och 12
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INLEDNING
Bakgrund
Den 8:e april 2021 kom en begäran in från fastighetsägarna genom Amber 
advokater om att få tomtindelningarna upphävda för Skrivaren 3 och 12.     

Syfte 
Syftet med upphävandet av tomtindelningarna är att möjliggöra en 
fastighetsförändring mellan Skrivaren 12 och 3. 

Planfakta
Fastigheten Skrivaren 3 och 12 ligger längs Hässleholsvägen och 
södra stambanan i centrala Osby. Fastigheten Skrivaren 3 är cirka 
3350 kvadratmeter stor och Skrivaren 12 är cirka 5720 kvadratmeter. 
Tomtindelningarna som upphävs benämns 11-OSS-782/68 för  
Skrivaren 12 (beslutad 1966-12-29) och 1163K-B176 för skrivaren 3 
(beslutad 1959-04-08). 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Planbeskrivning för del av Loshult 3:13

Tomtindelningen för skrivaren 3

Planbeskrivning för Skrivaren 3 och 12
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Tomtindelningen för skrivaren 12.

Planbeskrivning för del av Loshult 3:13Planbeskrivning för Skrivaren 3 och 12
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Översiktsplaner 
Översiktsplanen för Osby kommun (antagen 2010-11-29) nämner inte 
planområdet. Planområdet är dock utmarkerat som befintlig industri.

Samband med andra projekt
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på upphävandet av  
tomtindelningarna.  
 
Grönstrukturplan
Grönplanen antagen 2018-09-03 nämner inte det aktuella planområdet.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen. Strandskyddet påverkar inte 
upphävandet av tomtindelningarna.
  

Planbeskrivning för del av Loshult 3:13

Planområdet

Planbeskrivning för del av Loshult 3:13Planbeskrivning för Skrivaren 3 och 12
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Stadsplaner
Två gällande stadsplaner finns för Skrivaren 12 och Skrivaren 3.
För skrivaren 3 (11-OSS-168/43) gäller en stadsplan beslutad 1943-09-29 
och en stadsplan för Skrivaren 12 (11-OSS-729/67), beslutad 1966-10-24.  
Stadsplanerna anger småindustriändamål för området.  

Gällande stadsplan för skrivaren 3.

Planbeskrivning för del av Loshult 3:13Planbeskrivning för del av Loshult 3:13Planbeskrivning för Skrivaren 3 och 12
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Gällande stadsplan för skrivaren 12.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH  
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
 
Den miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan kan medföra 
ska alltid bedömas. Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk 
miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken ska redovisas enligt 33 
§ första stycket 4. Detta gäller i fråga om miljökonsekvenserna har det 
innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.  
En bedömning enligt 4 kap 34 § har gjorts och ingen betydande 
miljöpåverkan uppstår. Ingen ny byggrätt ges utan enbart ett upphävande av 
befintliga tomtindelningar vilket inte påverkar miljön.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten
Fastigheterna som tomtindelningearna omfattar utgörs av lättare  
industribyggnader. Marken och miljön ändras inte utan fortsätter att  
hanteras enligt gällande stadsplaner. Stadsplanernas påverkan på miljön har 
prövats.  

Planbeskrivning för del av Loshult 3:13Planbeskrivning för del av Loshult 3:13Planbeskrivning för Skrivaren 3 och 12
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Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består platsen av isälvssediment och morän. 
De geotekniska förhållandena bedöms inte påverka upphävande av  
tomtindelningen för att en fastighetsreglering ska vara möjlig.

Planområdet markerat med svart inramning.

Historik och befintlig bebyggelse
För närvarande finns enbart industribyggnader belägna inom området.  
Inga historiska byggnader förkommer.
 
Kulturmiljö och fornlämningar
Inga bevakningsobjekt i form av bytomter/gårdstomt eller andra 
kulturhistoriska lämningar kommer påverkas av att tomindelningen 
upphävs.
 
Teknisk försörjning 
Den tekinska försörjningen till området består i vatten, avlopp, fjärrvärme, 
el, tele och övrig sedvanlig infrastruktur.  
 

Genomförandebeskrivning för Skrivaren 3 och 12
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Genomförande
Plankarta

Plankarta med avgränsning för de gällande tomtindelningarna. 

Genomförandebeskrivning för Skrivaren 3 och 12

i 7 

L _J 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid
Tomtindelningen kommer upphävas i sin helhet varför ingen 
genomförandetid finns.  

Planförfarandet 
Upphävande av tomtindelningen drivs med förenklat förfarande  
enligt PBL (2010:900).

Tidplan
Upphävandet av tomtindelningen bedöms vara klart fjärde kvartalet 2021.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsrättsliga frågor
En fastighetsreglering kommer göras mellan Skrivaren 3 och 12. 
Ansökan skickas till lantmäteriet. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Kostnaden för upphävande av tomtindelningarna kommer debiteras sökande 
enligt plan- och bygglovtaxan 2021

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2021-11-18

 
Mathias Karlsson     Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt FPR/MSA

Genomförandebeskrivning för Skrivaren 3 och 12
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             2021-11-18 
 

 

 

 
 
 

Förslag till upphävande av tomtindelning för Skrivaren 3 och 12 
Lönsboda, Osby kommun, Skåne län   

 

 
 

Förslag till upphävande av tomtindelning för Skrivaren 3 och 12 har skickats ut till 

berörda myndigheter och sakägare. Under samrådstiden har förslaget funnits tillgängligt 

på: 

 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 

- Kommunens hemsida www.osby.se 
 

 

Länsstyrelsens, Lantmäterimyndighetens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin 

helhet. De yttranden som inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för 

att ge en överskådlig och lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på 

kommunhuset, Västra Storgatan 35. 

 

 

Följande har inkommit med yttranden: 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 
 

 Länsstyrelsen, 2021-11-09     inga synpunkter 

 Lantmäterimyndigheten, 2021-11-09   inga synpunkter 

 Trafikverket, 2021-11-12    inga synpunkter 
 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

 Miljö- och byggnämnden, 2021-11-17  inga synpunkter 

Fjärrvärme i Osby AB, 2021-11-01   synpunkter 

E.ON, 2021-11-09     inga synpunkter 

SBVT, 2021-11-08     synpunkter 

Skanova (Telia Company), 2021-10-29   inga synpunkter 

Räddningstjänsten, 2021-11-04   inga synpunkter 

  

 

  

 

  

 

 

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Samrådsredogörelse till upphävande av tomtindelning för Skrivaren 3 och 12  2 (3) 

   

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

 

 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2021-11-09 följande: 

 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 

synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 

 

Kommentar: Ingen  

 

  

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2021-11-09 följande: 
 

Bland planhandlingarna finns det en planbeskrivning, men inte någon plankarta. Enligt 4 kap. 

30 § PBL ska en detaljplan bestå av ”en karta över det område som planen omfattar 

(plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs”. Utöver detta ska bland annat en plan-

beskrivning finnas tillsammans med planen 4 kap 30 § PBL. Det är endast plankartan med be-

stämmelser som är det juridiskt styrande dokumentet, medan planbeskrivningen visar hur pla-

nen ska förstås och genomföras.  

Enligt Boverkets råd kring ändring av detaljplaner ska endast en plankarta finnas och ändring-

arna ska då göras i den befintliga plankartan. När det gäller bestämmelser om fastighetsindel-

ning eller rättighetsområden, vilket det är frågan om i detta fall, kan dock sådana bestämmel-

ser redovisas på en separat karta enligt 4 kap 30 § 2 st. PBL. Det är med andra ord möjligt att 

upprätta en plankarta som endast redovisar vilka områden som berörs av upphävandet av be-

stämmelser om fastighetsindelning (fd. tomtindelning/fastighetsplan).  

Det är något svårt att tolka hur tomtindelningarna förhåller sig till dagens fastighetsgränser 

men det ser ut som att även Skrivaren 13 kan beröras av bestämmelserna och då även  

upphävandet. 
 

Kommentar: Komplettering görs plankarta för att förtydliga vilket område som berörs av 

upphävandet.  

 

 

Trafikverket meddelar i yttrande 2021-11-12 följande: 

 

Trafikverket har inga synpunkter. 

 

Kommentar: Ingen  

 

  

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
      

Miljö och byggnämnden meddelar i yttrande 2021-11-12 följande: 

 
Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter. 

 
Kommentar: Ingen 

 



Samrådsredogörelse 
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Fjärrvärme i Osby AB meddelar i yttrande 2021-11-01 följande: 

 

Fjärrvärme i Osby AB har inga synpunkter på ändring av detaljplanen däremot påpekar jag 

som vanligt att ni inte innefattar Fjärrvärme i uppgifterna om teknisk försörjning i området. 

 

Kommentar: Att möjlighet till fjärrvärme finns kompletteras i beskrivningen.   

 

E.ON meddelar i yttrande 2021-11-09 följande: 

 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har inget att erinra. 

 

Kommentar: Ingen   

 

 

SBVT meddelar i yttrande 2021-11-08 följande: 
 

En fastighet får inte försörja en annan med vatten och avlopp, vilket vid en fastighetsreglering 

kan medföra en kostnad för ny servisuppsättning (vatten- och/eller avlopp).  

 

Kommentar: Ingen av fastigheterna försörjer varandra med VA.  

 
 

Skanova (Telia Company) meddelar i yttrande 2021-10-29 följande: 

 

Skanova har inga synpunkter på förslaget. 

 

Kommentar: Ingen. 

 

Räddningstjänsten meddelar i yttrande 2021-11-04 följande: 

 

Räddningstjänsten har inga synpunkter.  

 

Kommentar: Ingen  

 

 

 

 

Samhällsbyggnad i Osby, 2021-11-17 

 

 

 

 

Mathias Karlsson     Kettil Svensson 

Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA 
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Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 
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Nämndplaner för år 2022, samhällsbyggnad exklusive va och 
samhällsbyggnad va.

Dnr SBN/2021:155

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensarbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås beslutar att godkänna nedanstående mål, indikatorer 
samt nyckeltal för nämndplanen för 2022 avseende samhällsbyggnad exklusive VA:

 Andel miljömärkt el (kommunorganisationen) – mål 100%

 Andel fossilbränslefri värme (kommunorganisationen), mål 100%

 Andel fossilbränslefria drivmedel, (kommunorganisationen) mål 100 %

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Rapport, Nämndplan 2022, Samhällsbyggnad exklusive VA.

Mål och indikatorer för hållbarhet

Kost- och lokalvård, statistik hösttermin 2021

Se även information på Jämföraren, www.kolada.se

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

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

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef  



Mål och indikatorer för hållbarhet - samhällsbyggnad exklusive 
VA

Förslag till indikatorer till nämndplan 2022

Andel miljömärkt el (kommunorganisationen) – mål 100%

Andel fossilbränselfri värme (kommunorganisationen), mål 100%

Andel fossilbränslefria drivmedel, (kommunorganisationen) mål 100 
%

Ev ytterligare förslag till indikatorer till nämndplan 2022

Egen produktion av el?

Förbrukad mängd värme kWh/ kvadratmeter?



Kök namn Frukost Lunch M. Mål Kvälsmat 
Hasslarödsskolan 35 600 85
Klockarskogsgården 70 250 110
Parkskolan 35 340 90
Ekebo 330
Naturbruk 120
Skogsgården 80 430 95
Killebergsskolan 40 190 70
Rönnegården 65 135 85
Äventyrsgården 10 20 13
Hasselgården 40 85 65
Gamlebygrden 17 31 21
Visseltofte 9 19 11
Bergfast* 49 150 147 49
Rönnebacken* 123 225 369 123

* inklusive matdistribution 573 2925 1161

Antal arbetsdagar 250/år
Antal skoldagar 178/år

* serverar 365dgr/år. 



Totalt antal portioner/dag Totalt antal portioner/år Antal dagar
720 128160 178
430 86000 200 Både skola och förskola
465 82770 178
330 58740 178
120 21360 178
605 145200 240
300 60000 200 Både skola och förskola
285 68400 240

43 10320 240
190 45600 240

69 16560 240
39 9360 240

395 144175 365
840 306600 365

4659 1183245



Här kommer ytorna vi städar.  Kvadratmeterantalet är ett mycket trubbigt mått, vissa ytor städas flera gånger per dag andra en gång/varannan vecka. Ett mera exakt tal torde vara tidsåtgången som planeras i vårt verksamhetssystem. Den framtagna siffran är har gjorts i samråd med Fastighetschefen.
Gällande typ av ytor har jag svrt att i detalj redovisa detta, det kräver ett större arbete
Förskola 13375 kvm
Skola 35300 kvm
Vården 23250 kvm
Övrigt 17210 kvm
Totalt 89135 kvm



Här kommer ytorna vi städar.  Kvadratmeterantalet är ett mycket trubbigt mått, vissa ytor städas flera gånger per dag andra en gång/varannan vecka. Ett mera exakt tal torde vara tidsåtgången som planeras i vårt verksamhetssystem. Den framtagna siffran är har gjorts i samråd med Fastighetschefen.



Här kommer ytorna vi städar.  Kvadratmeterantalet är ett mycket trubbigt mått, vissa ytor städas flera gånger per dag andra en gång/varannan vecka. Ett mera exakt tal torde vara tidsåtgången som planeras i vårt verksamhetssystem. Den framtagna siffran är har gjorts i samråd med Fastighetschefen.
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Anders Edwall 
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anders.edwall@osby.se 
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Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Riktlinjer för sittplatser på allmän plats i Osby kommun
Dnr SBN/2021:368 050  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden anta 
riktlinjerna för sittplatser på allmän plats i Osby kommun.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

Fysisk aktivitet har vuxit till en stor fråga i kommuner, regioner, nationellt och 
internationellt och utgör numera ett eget folkhälsomål i den svenska folkhälsopolitiken. 
År 2018 antog riksdagen ett nytt nationellt övergripande folkhälsomål med åtta 
målområden. Man vill skapa samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa och 
bygga ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet. Det har konstaterats att vi generellt 
sett rör oss för lite för att må bra. Forskning påvisar ett tydligt samband mellan mängden 
fysisk aktivitet, utevistelse och hälsotillstånd. 
Osby kommuns vision är ”På spåret och naturligt nära”. Naturligt innebär bland annat att 
vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun. 
I takt med att Osby kommun växer rör sig alltfler människor i de offentliga utemiljöerna. 
En gåvänlig utemiljö bidrar till god folkhälsa och livskvalitet, vilka båda är viktiga 
aspekter vid byggandet av ett hållbart Osby kommun. 

Riktlinjerna syftar till att beskriva hur sittplatser på allmän plats ska utformas för att vara 
tillgängliga och lätta att underhålla, samt med vilket intervall de bör förekomma. 
Kommunens sittplatser ska vara inkluderande och anpassade för alla. Riktlinjerna ska 
användas vid planering av nya sittplatser, vid upprustning av befintliga och vid drift, 
skötsel och underhåll.

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Finansiering

Finansiering för eventuell utökning och ombyggnad av befintliga sittplatser hänskjuts till 
budgetberedningen efter framtagande av handlingsplan.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för sittplatser på allmän plats i Osby kommun, daterad 2021-11-24 av Anders 
Edwall 

 

Beslutet skickas till 

Chef mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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1 Sittplatser på allmän plats 

Fysisk aktivitet har vuxit till en stor fråga i kommuner, regioner, nationellt 

och internationellt och utgör numera ett eget folkhälsomål i den svenska 

folkhälsopolitiken. År 2018 antog riksdagen ett nytt nationellt övergripande 

folkhälsomål med åtta målområden. Man vill skapa samhälleliga 

förutsättningar för god och jämlik hälsa och bygga ett samhälle som främjar 

ökad fysisk aktivitet. Det har konstaterats att vi generellt sett rör oss för lite 

för att må bra. Forskning påvisar ett tydligt samband mellan mängden fysisk 

aktivitet, utevistelse och hälsotillstånd.  

Osby kommuns vision är ”På spåret och naturligt nära”. Naturligt innebär 

bland annat att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.  

I takt med att Osby kommun växer rör sig alltfler människor i de offentliga 

utemiljöerna. En gåvänlig utemiljö bidrar till god folkhälsa och livskvalitet, 

vilka båda är viktiga aspekter vid byggandet av ett hållbart Osby kommun.  

 

Promenadvänliga utemiljöer är både sociala och klimatsmarta. Gående 

människor hinner se varandra och mötas. De avger heller varken buller eller 

avgaser och orsakar minsta möjliga påverkan och slitage på utemiljön. 

Många, inte minst äldre och rörelsehindrade, behöver möjligheten att kunna 

sitta och vila för att kunna gå. En brist på sittplatser begränsar de gåendes 

möjlighet att nå service, handel och hållplatser för kollektivtrafik. Detsamma 

gäller även för möjligheten att promenera i rekreativt syfte. Sittplatsen bör 

även ge plats för rullstol och andra hjälpmedel intill soffan. 

Andelen äldre växer kontinuerligt och ökningen sker framförallt i åldrarna 

över 80 år. Ett utökande av tillgängliga sittplatser är en mycket efterfrågad 

och enkel åtgärd som gynnar folkhälsa och livskvalitet. En god tillgång på 

sittplatser underlättar för alla gående oavsett ålder eller livssituation.  

 Syfte 

Syftet är att ta fram riktlinjer för hur sittplatser på allmän plats ska utformas 

för att vara tillgängliga och lätta att underhålla, samt med vilket intervall de 

bör förekomma. Kommunens sittplatser ska vara inkluderande och 

anpassade för alla. Riktlinjerna ska användas vid planering av nya sittplatser, 

vid upprustning av befintliga och vid drift, skötsel och underhåll. 

 Bakgrund 

Kommunen får återkommande in önskemål om en förbättrad tillgång på 

sittplatser och utformningen av de befintliga.  Bland annat inkom ett 

medborgarförslag 2019-06-15 angående att fler parkbänkar behövs i 

ytterområdena. Samhällsbyggnad utredde och beslutade 2020-02-19 dnr: 

SBN/2019:267 att en riktlinje för parkbänkar skulle framtagas. 

 Omfattning 

Riktlinjerna omfattar alla sittplatser på allmän platsmark som ägs av Osby 

kommun. Riktlinjerna ska användas internt inom kommunen och av externa 

projektörer. För medborgarna finns ett behov av sittplatser med god 

tillgänglighet även på kvartersmark, som exempelvis vid handelsplatser och 

olika rekreativa områden. Här krävs en samverkan med berörda mark- och 

fastighetsägare. När riktlinjerna är beslutade kommer en handlingsplan att 

1.1 

1.2 

1.3 
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framtagas. I den analyseras var behov av nya sittplatser finns och var 

upprustning av befintliga bör prioriteras. 

2 Definitioner och begrepp 

Sittplats: Avser både själva möbeln och platsen närmast denna. Sittplatser 

kan beroende av placering fylla olika funktioner. Längs 

kommunikationsstråk ger sittplatsen möjlighet till en stunds vila. I parker 

och andra rekreativa miljöer fungerar sittplatser även som mötesplatser både 

på ett passivt och aktivt sätt.  

 

Parksoffa: En soffa har alltid ett ryggstöd som man kan vila ryggen emot. 

För att räknas som tillgänglig krävs även greppvänliga armstöd. 

 

Fåtölj: Likadan som en soffa, men med plats för en person.  

 

Parkbänk: En bänk saknar ryggstöd vilket ger sittmöjlighet från två olika 

håll. Något som kan passa bra på vissa ställen. Armstöd kan finnas i form av 

handtag. Av tillgänglighetsskäl ska bänkar endast användas som 

komplement i närheten av en parksoffa.  

 

Sits: Avser en sits som fästs på en befintlig stolpe, exempelvis en 

belysningsstolpe. Sitsen ska inte vara för smal och armstöd förbättrar 

tillgängligheten. En sits kan inte ersätta en parksoffa men vara ett 

komplement längs stråk där markyta saknas för en soffa.  

 

Bänkbord: Är en kombinerad möbel med soffa och/eller bänk med ett bord, 

vilket passar bra för pick-nick och när många vill sitta tillsammans. De kan 

vara flyttbara eller fasta. Bänkbord är utrymmeskrävande och används som 

komplement till en parksoffa. Efterfrågas främst i rekreativa miljöer och vid 

utflyktsmål. 

3 Sittplatsernas utformning 

För att göra sittplatsen tillgänglig ska parksoffor användas. Soffan ska vara 

bekväm och lätt att resa sig ur. För att uppfylla detta ska den ha rygg- och 

armstöd och en tillräckligt hög sitthöjd. Soffan ska placeras vid sidan av 

gångstråket i en jämn, hårdgjord yta belagd med samma typ av markmaterial 

som stråket. Intill soffan ska det finnas plats för en rullstol, barnvagn eller 

rullator.  

Framför soffan ska god plats finnas för benen. Avståndet till buskage ska 

minst vara 0,5 m för att möjliggöra skötsel. Om det finns taktilt och visuellt 

ledstråk intill sittplatsen, så ska det taktila ledstråket ha en markerad platta 

för sittplatsen.  
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Grundläggande utformning (i enlighet med PBL) 

 

- Sitthöjd: 0,45 - 0,50 m. Sitsen ska inte luta bakåt 

- Höjd för armstöd: 0,7 m. Armstödens framkant ska vara greppbara. 

- Plats för rullstol/rollator/barnvagn intill, 1 x 1m 

- Markbeläggningen ska vara hårdgjord och av samma material som 

gångstråket. 

- Papperskorg ska finnas. 

 

 Avstånd mellan sittplatser 

Avståndet mellan sittplatserna ska anpassas efter platsens nyttjande, 

beskaffenhet och antalet användare. Vid frekvent använda stråk, där många 

människor rör sig samtidigt, kan sittplatser behöva placeras tätare. Även vid 

backig terräng kan avståndet mellan sittplatserna behöva placeras tätare för 

att ge möjlighet till paus och vila. Nedan följer vilka avstånd som ska 

användas vid nybyggnation: 

 Gångstråk 

Sittplatser ska placeras med jämna avstånd med ett intervall på 200 m längs 

gångstråk i gatu- och parkmiljöer. I prioriterade stråk där många äldre och 

rörelsehindrade rör sig placeras sittplatser tätare, med ett avstånd av 50 - 100 

m.  

 Smultronställen och mötesplatser 

I särskilt upplevelserika miljöer, där många människor vill vistas, kan antalet 

sittplatser behöva utökas. Det kan vara vid en lekplats, intill särskilt vackra 

planteringar, vid speciella vyer (som Klinten, Näset, Spegeldammen) och vid 

utegym. Här kan flera sittplatser placeras intill varandra. En av dessa ska 

alltid vara tillgänglig. Vid utflyktsmål, som besöks av grupper, ska möjlighet 

finnas till pick-nick. Vanliga sittplatserna kompletteras med bänkbord varav 

några ska vara tillgänglighetsanpassade. Detsamma gäller även vid 

grillplatser. 

 Friluftsliv och rekreation 

Så många som möjligt ska ges möjlighet att ta sig ut i grönska och natur. 

Utvalda stråk ska därför i möjligaste mån göras tillgängliga. Längs dessa bör 

avståndet mellan sittplatser inte överskrida 250 m. 

 

  

3.1 

3.2 

3.3 
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4 Drift- och förvaltning  

Kommunens sittplatser ska vara inbjudande och hållas i ett gott skick. För att 

hålla nere drift- och underhållskostnaderna ska parkmöbler vara slitstarka 

och hållbara. Slitageutsatta delar ska kunna underhållas och enkelt bytas ut. 

Sofforna ska saneras från klotter och underhållas kontinuerligt för att hålla 

över tid. För att undvika nedsmutsning av fåglar ska placering direkt under 

trädkronor undvikas. Soffor får gärna placeras i vandrande skugga. 

Vid placering av sittplatser ska snöröjningsvägar tas i beaktning. Fordon 

måste kunna ta sig fram och plats ska finnas för snöupplag på angivna 

platser.  

Snöröjning ska göras så att sittplatserna hålls tillgängliga. Snö ska inte 

plogas upp på sofforna utan läggas på andra ytor. 

Sittplatser ska vårstädas i samband med sandupptagning på övriga ytor. Sand 

ska tas bort både på soffor och på marken runtomkring.  

I de fall där sittplatserna är placerade på ytor med lösa slitlager ska dessa 

kompletteras vid behov.  

5 Handlingsplan  

Handlingsplanen är ett digitalt dokument som kommer att uppdateras 

kontinuerligt. I den analyseras sittplatser i jämförelse med riktlinjernas 

intentioner. Brister gällande antal, avstånd, placering och skick redovisas och 

ligger till grund för prioritering av åtgärder. Stråk där många äldre och 

rörelsehindrade rör sig identifieras, analyseras och prioriteras. I 

handlingsplanen redovisas prioritetsordningen för planerade åtgärder samt 

vilka som utförts. 

 

6 Lagbestämmelser och krav 

 

Boverkets författningssamling, BFS 2011:5 ALM2  

Sittplatser 15 § Sittplatser som kan användas av personer med nedsatt 

rörelseförmåga ska finnas i anslutning till gångytor och vid viktiga 

målpunkter.  

Allmänt råd : 

Sittplatser bör exempelvis finnas, på torg, vid hållplatser, på perronger, vid 

trappor och med jämna mellanrum längs gångvägar och i parker. En sittplats 

bör ha ryggstöd och armstöd, ha sitthöjden 0,45–0,50 meter och 

armstödshöjden 0,70 meter och ha armstöd med framkant som går att greppa 

om. Armstöden bör nå förbi sittytans framkant. Vid sidan om sittplatsen bör 

det finnas plats för en rullstol. Sittplatser bör placeras vid sidan av gångytan. 
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Plan och Bygglagen 2 kap. 3§ och 7§  

Boverket (2011). Boverkets författningssamling BFS: 2011:5 ALM 2. 

https://rinfo.boverket.se/alm/pdf/bfs2011-5-alm2.pdf 

 

 

 

 

Anders Edwall 
Fastighetschef  
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Rapportering av Intern kontroll 2021

Dnr SBN/2021:4

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av den intern 
kontrollen under 2021 och lägga den till handlingarna.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Rapport, intern kontroll 2021

Bilaga 1, verkställighet av samhällsbyggnadsnämndens beslut

Bilaga 2, verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

 

Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef  

l~ IOSBY 
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Intern kontroll

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige 
fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontroll utgör en del i det 
totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner 
samt rättvisande räkenskaper uppnås.

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade riktlinje för internkontroll, ska internkontrollplan 
årligen antagas av respektive nämnd.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen 
plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställdes i internkontrollplan.

Uppföljning

Finansiell

Hyresdebitering

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Kontroll av 
hyreskontrakt, 
att rätt hyra 
debiteras

 Ja  Godkänd Samtliga externa 
hyresavtal är 
genomgångna 
och stämmer 
överens med 
fakturering och 
indexhöjning.

Inköp fastighet

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

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

 Ja  Godkänd Stickprov har skett av fem 
inköp inom fastighet och 
har gåtts igenom. Samtliga 
fem inköp har stämts av 
mot delegationsordningen 
och beslut har fattats på 
rätt nivå, Tjänsteperson, 
Samhällsbyggnadsnämnd 
och Kommunfullmäktige. 
Förutom denna kontroll har 
kontroll av leverantörer 
skett om inköp till fastighet 
har skett utanför ramavtal. 
Inköp har skett där 
ramavtal har saknats inom 
inköpsområdet. 
Exempelvis reservdelar 
maskiner hos Mekonomen, 
inköp virke på XL bygg 
med mera. Samtliga inköp 
har understigit 
direktupphandlingsgränsen 
som ligger på 615 312 kr.

Diskussioner kommer att 
genomföras med 
upphandlingen hur 

■ 

• • 

■ 

• • 
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Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

ovanstående inköp ska 
hanteras, där årsinköpen 
ligger under 
direktupphandlingsgränsen 
och ramavtal saknas. 
Inköpen bedöms vara 
ringa med snittkostnad på 
under 4 000 kr per tillfälle, 
dock saknas 
dokumentation för varför 
inköpet varit nödvändigt.

Fakturering VA-avgifter

Riskvärde

 8

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Kontroll av 
abonnentuppgifter 
så de är 
fullständiga och 
korrekta

 Ja  Godkänd 24860 = 
Kyrkhulsvägen 
45 betalar för S, 
V, 1 lgh-avg
22263 = 
Gisslaboda 624 
betalar för 
Uppskattad 
förbrukning S, V, 
Dg, Df, 1 lgh-
avg.
21056 = 
Odengatan 2 
betalar för S, V, 
Dg, Df, 1 lgh-
avg.
25162 = 
Hasslarödsvägen 
9, betalar S, V, 
Dg, Df, 1 lgh-
avg.
20027 = Västra 
Storgatan 25 A-B 
betalar för S, V, 
Dg, Df, 9 lgh-
avg.
25176 = 
Fabriksgatan 4, 
Obebyggd tomt
22019 = 
Baldersgatan 4 
betalar för S, V, 
Dg, Df, 1 lgh-
avg.
24827 = 
Toftavägen 3 
betalar för S, V, 
1 lgh-avg.
24823 = 
Byavägen 45 
Hökön, betalar 
för S, V, Dg, Df, 
1 lgh-avg.
23503 = 
Brunnsgatan 10, 
S, V, Dg, Df, 2 
lgh-avg.

■ 

• • 
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Kontanthantering

Riskvärde

 6

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

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

 Ja  Godkänd Försäljningen 
har under året 
varit mycket 
begränsad

Medarbetare

Vikarieanskaffning samt övertidsuttag

Riskvärde

 9

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Säkerställa att 
rutinen är känd 
och används

 Ja  Godkänd Rutinen följs, 
kostnaderna för 
vikarier och 
övertid är låga

Lagar och förordningar

Upphandling: - byggentreprenad

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Genomgång av 
under året 
utförda 
upphandlingar.

 Ja  Ej godkänd Genomgång av samtliga 
byggupphandlingar har 
skett. 
Upphandlingsunderlaget 
har vid två tillfällen inte 
säkerställts hålla den 
kvalité som Osby 
kommun eftersträvar. 
Det gäller 
upphandlingen av tre 
LSS bostäder samt 
upphandlingen gällande 
grundskola, förskola och 
idrottshall.

Bristerna har resulterat i 
att upphandlingarna 
tvingats avbrytas och 
göras om. Där bristen 
varit att kraven för 
byggnationerna varit 
orimligt högt ställda. En 
handlingsplan har 
påbörjats och tydliga 
rutiner och riktlinjer ska 
framtagas för att 
säkerställa att denna 
brist ej återupprepas.

■ 

• • 

• • 

■ 

• ■ 
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Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastighet.

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Alla avrop mot 
ramavtalsentreprenörer 
skall vara skriftliga och 
dokumenteras.

 Ja  Godkänd Fem stickprov 
har genomförts 
för avrop 
överstigande 
500 000 kr. 
Samtliga 
kontrollerade 
avrop är 
skriftliga med 
tillhörande 
underlag såsom 
ritningar, ÄTA-
hantering samt 
fakturering.

Beställningsrutiner

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Säkerställa att 
avtal för 
upphandling 
följs

 Ja  Godkänd

Verkställande av beslut från nämnden

Riskvärde

 8

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Kontroll av att 
nämndsbeslut 
verkställs

 Ja  Godkänd Se bilaga 1 med 
uppföljning av 
internkontroll 
gällande 
verkställighet av 
nämndens 
beslut 2020-07-
17 tom 2021-09-
30.

Verkställande av beslut från KF

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Kontroll av att 
beslut som KF 
tagit verkställts

 Ja  Godkänd Se bilaga 2.

■ 

• • 

■ 

• • 

• • 

■ 

• • 
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Verksamhet

Besiktning lekplatser

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Säkerställa att 
besiktning 
genomförts på 
samtliga 
lekplatser 
utifrån 
framtagna 
rutiner.

 Ja  Godkänd Samtliga lekplatser är 
besiktigade under 2021 
av utbildad personal. 
Besiktningsanmärkningar 
är åtgärdade under 
2021.

Funktionskontroll av badplatser

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Säkerställa att 
funktionskontroll 
genomförts på 
samtliga 
badplatser.

 Ja  Godkänd Provtagningsplanen 
har följts samt extra 
provtagningar har 
skett vid de tillfällen 
vattenproverna 
visat otjänligt. Innan 
badsäsongens 
öppnande har 
badplatserna 
genomsökts av 
dykare för att 
säkerställa att inga 
föremål finns under 
vattnet.

Specialkost

Riskvärde

 12

Kontrollmoment Genomförd Bedömning Kommentar Åtgärd Status

Säkerställa att 
rutinen är känd 
och används

 Ja  Godkänd Revidering av 
samtliga 
egenkontrollpärmar 
har gjorts under 
året, dessa har 
kontrollerats och 
godkänts av 
livsmedelsinspektör.

Sammanfattning

■ 

• • 

■ 

• • 

■ 

• • 



Bilaga 1

Rapport
Interkontroll gällande verkställighet av nämndens 
beslut 2020-07-17 tom 2021-09-30

Pågående:
2019-02-20, § 28 Exploatering Hasslaröd Syd. Beslut om strandskyddsdispens inväntas från 
länsstyrelsen. 

2019-11-21, § 121 Utformning av torget i Osby. Beslut om uppdrag att påbörja 
ombyggnationen. – Information om projektet i samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-06, 
projektet är pausat p.g.a. att inkomna anbud är högre än budget för projektet.

2019-12-11, § 136 Införande av två rätter (ovolakto) i skolorna under 2020. Utbildning av 
personalen i ovolakto är genomförd. Införande av ovolakto sker under år 2022.

2020-02-19, § 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en riktlinje för 
parkbänkar och medborgarförslaget anses därmed besvarat. Riktlinjerna är ännu inte klara, 
ärendet bedöms komma upp till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i december 2021.

2020-02-19, § 24 Medborgarförslag - kulturplatser med skyltar. Yttrande inväntas från barn- 
och utbildningsnämnden. Yttrande har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, ärendet 
har varit i samhällsbyggnadsnämnden och i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 
2021-01-27 §8 att bifalla medborgarförslaget och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
kontakta hembygdsföreningar, länsmuseet, kultur- och fritid och förslagslämnare för hjälp 
med utformning av information samt val av platser. Pågår.

2020-03-25, § 35 Flytt av Trulsagårdens förskola till Visseltofta. Bygglov är beviljat för 
uppställning av Trulsagårdens förskola i Visseltofta, flytt genomförs under december 2021.

2020-03-25, § 40 Planavtal Hedbergs verkstäder – fastighetsägaren har inte återkommit med 
svar kring överskickat avtal. Inget nytt i ärendet, svårt att nå ägarna.

2020-04-22, § 48 placering av ny brandstation. kommunfullmäktige har tagit beslut i ärendet 
och uppdrag att projektera ny brandstation är givet till samhällsbyggnadsnämnden. 
Upphandling ska ske, därefter påbörjas byggnation 2022



2020-10-06, § 98 Ny detaljplan för Hunshult. Positivt planbesked lämnas för Hunshult 1:12. 
Detaljplanen har varit på samråd.

2020-10-06, § 99 Ny detaljplan för Sirius 3 och Taurus 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får 
i uppdrag att påbörja planarbetet. Samråd ska genomföras.
2020-10-21, § 101, Uppdrag att undersöka möjligheten till förvärv av Grossören 8. Pågående.

2020-10-21, § 105, Ny detaljplan för Kyrkoherden 9 och 11. Pågående.

2020-11-11, § 115, Klimatstrategi och klimatredovisning. Samhällsbyggnadsförvaltningen får 
i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av klimatstrategin för Osby kommun.

2020-11-11, § 117 Ny detaljplan för Lönsboda 46:54, 1:291 och del av Lönsboda 46:62. 
Beslut om att planarbetet ska påbörjas.

2021-01-28, § 5 Ny detaljplan för Norrskenet 1 och Osby 181:5, planavtal med sökande 
upprättas och planarbetet påbörjas.

2021-01-28, § 6 Ny detaljplan för del av Osby 193:1 och del av Barnvagnen 1 samt Spånten 
4, planarbetet påbörjas.

2021-02-24, § 19 Projektering av ishall i Osby kommun. Pågår.

2021-04-14, § 34 Planuppdrag för Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18. Pågår. 

2021-04-14, § 36 Rivning av Lönnegården. Rivning sker under hösten/vintern 2021.

2021-04-14, § 37 Rivning av Grossören 7. ej klart.

2021-04-14, § 38 Rivning av Chauffören 26, ej klart.

2021-04-14, § 39 Markförsäljning Valthornet 1 m.fl. Marklunda. Markanvisningsavtal är 
skrivet med exploatör. Pågår.

2021-04-14, § 40 Förvärv av Grossören 8. Pågår.

2021-04-14, § 41 Markanvisningsavtal Stortorget i Lönsboda. Pågår.

2021-05-19, § 54 Svar på skrivelse om strandskydd kring norra Osbysjön. Förvaltningen ska 
göra en översyn av digitala kartskikt för att säkerställa att gränserna för Strandskyddet 
överensstämmer med detaljplanerna. Pågår.

2021-05-19, § 55 Planuppdrag ny detaljplan för del av Osby 194:1 och del av Osby 181:5 
Netto del 2. Pågår.

2021-05-19, § 62 Upphandling ny brandstation i Osby. Handlingarna kommer troligen ut i 
december/januari.

2021-05-19, § 63 Upphandling ny förskola i Killeberg. Upphandlingen har varit ute men 
avbröts. Handlingar ut på nytt i december.



2021-05-19, § 64 Upphandling av ny grundskola i Killeberg. Upphandlingen har varit ute men 
avbröts. Handlingar ut på nytt i december.

2021-05-19, § 65 Upphandling av sporthall i Killeberg. Upphandlingen har varit ute men 
avbröts. Handlingar ut på nytt i december.

2021-05-19, § 67 Upphandling av ny grundskola Örkened. Framtagande av underlag pågår.

2021-06-16, § 75 Markanvisningsavtal för Chauffören 26. Pågående.

2021-06-16, § 80 Markanvisningsavtal Snärjet, Osby. Pågående.

2021-06-16, § 81 Markanvisningsavtal Ferebacken , Osby. Pågående.

2021-06-16, § 85 Ny detaljplan för Lönsboda 44:1. Pågående, samråd har genomförts.

2021-06-16, § 86 Ny detaljplan Loshult 1:13. Pågår.

2021-06-16, § 87 Samråd ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18. Pågår, 
samråd har genomförts. 

2021-08-24, § 95 Upphandling av skogsförvaltning för hela kommunens skogsinnehav 
inklusive skogsbruksplan. Styrgruppen har haft möte och arbetet pågår.



Verkställt:

2019-08-20, § 82 Naturbruksområdets vidare hantering. Vid samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde i september kommer diskussion ske om den fortsatta detaljplaneringen av 
området då detaljplanen för Castor 17 m.fl. strax är klar. Diskussion var uppe på nämnden den 
2020-09-09,§ 73.

2019-09-19, § 96 Beslut om lokalbanken
Uppdrag om försäljning av Adrians hus samt ytterligare två bostadstomter. Adrians hus är 
sålt.

Uppdrag om att söka rivningslov för Carabella. Rivningslov är sökt och beviljat. Rivning ska 
börja. 

2019-11-21, § 115 Tidsplan för kostpolicyn fastställs. Kostpolicyn antogs av KF 2020-09-21 
§ 21.

2020-02-19, § 21 Fastighetsförvärv, Lönsboda 46:57. Ärendet avvaktar beslut om lokalisering 
av äldreboendet i Lönsboda. Köpebrev klart 2021-02-04.

2020-03-25, § 33 Digitaliseringsplanen är antagen. Redovisning av arbetet ska göras i 
samband med delårsrapporten och bokslut.

2020-03-25, § 36 Renhållningsordning och avfallsplan har godkänts av nämnden och 
kommunstyrelsen och kommer upp till kommunfullmäktige för beslut i september. 
Kommunfullmäktige antog renhållningsordningen och avfallsplanen 2020-09-21, § 97.

2020-03-25, § 38 Beslut om upphandling LSS-boende, Hemgården, Osby – 
upphandlingsdokument är överlämnade till upphandlingsenheten. Upphandlingen annonseras 
troligen i början av september. Upphandlingen är genomförd. Beslut om tilldelning till 
Richardssons bygg.

2020-03-25, § 41 Policy för markförsäljning, återremitterat till förvaltningen för vidare 
utredning, kommer upp till beslut på nämnden den 9 september 2020. Kommunfullmäktige 
beslutade 2020-11-23, § 23 om ny policy avseende markförsäljning.

2020-06-10, § 57 VA-strategi och långsiktiga investeringsplanen, beslutade i 
kommunfullmäktige 2020-09-21, § 93.

2020-06-10, § 59 Riktlinjer för fordon och driftmedel. Dokumentet har varit i 
kommunstyrelsen och tas upp i kommunfullmäktige för beslut i september. Beslut i 
kommunfullmäktige 2020-09-21, § 98.

2020-06-10, § 62 Planavtal Fiskalen 11 är kommunicerat med sökanden och svar inväntas. 
Detaljplanen har varit ute på samråd.

2020-06-10, § 63 Planuppdrag, del av kvadraten 1 och del av Osby 193:1. Detaljplanen har 
varit ute på samråd.



2020-09-09, § 81 Ny detaljplan för Loshult 3:13. Förslag till detaljplan skickas ut på samråd 
under 2020. Planen har varit ute på samråd, eventuellt krävs dock nytt samråd p.g.a. relativt 
omfattande förändringar i handlingarna efter första samrådet.

2020-09-09, § 85, Avtal K-fastigheter gällande Sotaren 9. Köpet är klart.

2020-09-09, § 86. Hyresavtal LSS (Calcio) – Gäller inte längre p.g.a. beslut om byggnation av 
LSS-boende i egen regi.

2020-09-09, § 87. Markförsäljning Nettoområdet. Markförsäljningen är klar.

2020-09-09, § 88, Markförsäljning Osby glas. Markförsäljningen är klar.

2020-10-21, § 96 Avfallstaxa. Beslutad i kommunfullmäktige 2020-11-23, § 139.

2020-10-21, § 100 Ändring av stadsplan för del av Osby 194:1, Kråkeskogen. 

2020-10-21, § 101 Fastighetsförvärv Grossören 7. Klart, köpebrev 2021-02-04.

2020-11-11, § 114 Beslut om finansiering samt upprättande av avtal för LSS-boende 
(Trapphusboende Calcio). Beslut 2020-12-09 om byggnation av LSS-boende i egen regi. 
Boendet har upphandlats och kommer att byggas av Rickardssons bygg.

2020-11-11, § 116 Ny detaljplan för del av Castor 17 och del av Osby 194:1, samt Castor 13 
antas. Kommunfullmäktige antog planen 2020-12-14, § 161.

2020-11-11, § 120 Markavtal Eon, Uppdrag att skriva under avtalet. Undertecknat 2020-12-
09.

2020-11-11, § 121 Markförsäljning del av fastigheten 194:1, försäljningen är klar.

2020-11-11, § 122 Flytt av Ängsgården och avveckling av moduler. Genomfört.

2020-11-11, § 123 Utökat lokalbehov Ekebackeskolan. Genomfört.

2020-12-09, § 135 Fastighetsförsäljning Kråkeskogen. – Försäljningen är klar.

2021-01-28, § 7, Villkor Åbuamossen. Delegation till ordförande att underteckna yttrande till 
miljöprövningsdelegationen.

2021-02-24, § 16. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Återremiss 
till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021-04-14, § 28 Beslut om att skicka förslag till Parkeringsnorm på remiss. 
Parkeringsnormen antogs av kommunfullmäktige 2021-09-27, § 91.

2021-04-14, § 29 Avtal om medfinansiering – objekt i cykelvägsplanen. Kommunfullmäktige 
beslutade i ärendet 2021-05-03, § 50.



2021-04-14, § 35 Värdeskapande fastighetsförvaltning. Ärende till kommunfullmäktige om 
finansiering och igångsättning. Beslut om finansiering tas i samband med att 
investeringsbudgeten för 2022 beslutas.

2021-05-19, § 66 Hyresavtal biblioteket Osby. Godkänna hyresavtalet och uppdra åt 
samhällsbyggnadschefen att underteckna hyresavtalet. Avtalet är undertecknat.

2021-06-16, § 74 Förvärv av del av Loshult 4:5 och 5:1. Fastigheten är förvärvad.

2021-06-16, § 83 Uppdrag om utredning av skogsförvaltning inkl skogsbruksplan. Ärende har 
skrivits fram till nämnden och beslut om upphandling har tagits.



 

 

Återrapportering av verkställighet – Kommunfullmäktige (Medborgarförslag och motioner redovisas separat i enlighet med Kommunfullmäktiges 

arbetsordning) Bilaga 2. 

Kommunstyrelsen 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 

    

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 

Skolutredning avseende förskola 
och grundskola i Osby tätort (DNR: 
KS/2018:372) 

2019-12-09, § 120 
2020-02-24 § 7 

Verkställt  

    

 

Hälsa- och välfärdsnämnden 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 

    

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 



 

 

Skolutredning avseende förskola 
och grundskola i Osby tätort (DNR: 
KS/2018:372) 

2019-12-09, § 120 
2020-02-24 § 7 

Verkställt  

 

Uppdrag till kommundirektör 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 

Fastighetsförvärv, Korgmakaren 10 
(DNR: KS/2019:253) 

2019-10-14, § 102 Verkställt Kommundirektören fick i uppdrag 
att slutförhandla och underteckna 
köpehandlingarna. 

Utredning om räddningstjänstens 
organisation och utveckling (DNR: 
KS/2019:45) 

2019-11-11, § 119 X Kommundirektören fick i uppdrag 
att undersöka intresset i 
Kristianstads och Östra Göinge 
kommun om att ingå i avtalsbunden 
organisatorisk samordning 
angående räddningstjänsten i Osby 
kommun 
 

Svar på revisionsrapport – Intern 
kontroll, dnr KS/2020:31 

2020-03-30, § 29 X X 

Ändring av kommundirektörens 
uppdrag avseende utredning om 
räddningstjänstens organisation och 
utveckling 

KF 2020-03-30, § 34 X X 

Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23, 
3:3, 2:24, 3:26 

KF 2020-03-30, § 41 Verkställt X 

Landsbygdsstrategi, dnr 
KS/2019:125 

KF 2020-06-08, § 67 X X 

 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-19 

Sida
1(1)

Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag - Belysning i parken Ollonskogen i Lönsboda
Dnr SBN/2021:159 331  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommen 2021-04-06, föreslår Camilla Svensson att Ollonskogen i 
Lönsboda ska kompletteras med mer belysning.

Osby kommun instämmer i att mer belysning behövs i Ollonskogen. Då det inte finns 
resurser och förutsättningar för genomförande av alla projekt görs ständigt prioriteringar. 
Projektet läggs med i planeringen och förväntas genomföras inom en femårsperiod.

Finansiering

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

Skrivelse ” Medborgarförslag – Belysning i parken Ollonskogen i Lönsboda”, inkommen 
den 6 april 2021, från Camilla Svensson.

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnad

Jan Lindeberg Tomislav Kljucevic 
Mark och Exploateringschef Trafik- och gatuingenjör 

i'Vl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


MOSBY 
~~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-03 

Kommunfullmäktige 

§46 

Medborgarförslag - Belysning parken Ollonskogen 
Lönsboda 

KS/2021: 105 331 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ut
redning. 

Svar ska ha återkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommit den 6 april 2021 förslår förslagsställaren att 
kommunen sätter upp mer belysning i Ollonskogen. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag inkommit den 6 april 2021, från Camilla Svensson. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sida 

10(24) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

~7g I !;;,L'E lcw\~os-~ 11 I 



MOSBY 
~KOMMUN 

Blankettanvisning 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Förslagsställare 
Namn 

Camilla Svensson 
Adress 

Glimåkravägen 30 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kommunst yrelsen 

Skickas till: , 2021 -04.- I!_ 6 ,Z . , 
Osby kommun . res ( 2JJ 2--l ; I {J:y J 7) / 
Kommunledningskonterct --
Kansliet Diarien r. Arendetyp 

283 80 Osby 

Telefonnummer 

0708-561043 
Postnummer och ort 

28371 Lönsboda 

Jag föreslår att kommunen sätter upp mer belysning i parken "Ollonskogen" i Lönsboda. Det behövs mer belysning 
i parken, gärna sådana vacka som lyser upp i träden . Mörkaste platsen och därför störst behov är utmed den större 
stigen som löper från Glimåkravägen, förbi lekplatsen och ut på Pilgatan. 

Motivering 
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

Parken "Ollonskogen" i Lönsboda är dåligt upplyst. 
Där går och passerar varje morgon och kväll många människor på väg till jobbet, på promenad, på hundrastning 
och även för att leka med barnen vid lekplatsen. Parken är också ett tillhåll för ungdomar och vuxna med 
förmodade alkohol- eller drogproblem. Det har förekommit skadegörelse i parken och ungdomar har blivit antastade 
och misshandlade i parken, bland annat min ena dotter vid tre tillfällen bara det senaste året. 
På kvällar och nätter är ena passagen mellan Glimåkravägen och Pilgatan helt beckmörk. Det behövs verkligen 
mer belysning i parken, gärna sådana vacka som lyser upp i träden . 
Mörkaste platsen och därför störst behov är vid den större stigen som löper från Glimåkravägen, förbi lekplatsen 
och ut på Pilgatan. 
Mer belysning skulle underlätta för oss som passerar där och förmodligen även minska otryggheten och 
våldsbrotten som sker där. 

Underskrift 
Ort och datum 

Lönsboda den 2021-03-25 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-19 

Sida
1(1)

Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag - Komplettering med fler gatlampor
Dnr SBN/2021:343 400  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommen 2021-10-11, föreslår Stellan Otterdahl att GC-vägen 
mellan Solhemsgatan och Klövervägen skall kompletteras med fler gatlampor.

Osby kommun instämmer i att sträckan behöver kompletteras med fler armaturer, ca 8 
armaturer. Då det inte finns resurser och förutsättningar för genomförande av alla projekt 
görs ständigt prioriteringar. Projektet läggs med i planeringen och förväntas genomföras 
inom en femårsperiod.

Finansiering

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag

Skrivelse ” Medborgarförslag – Komplettering med fler gatlampor”, inkommen den 11 
oktober 2021, från Stellan Otterdahl.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnad

Jan Lindeberg Tomislav Kljucevic 
Mark och Exploateringschef Trafik- och gatuingenjör 

i'Vl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


IVlOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunfullmäktige 

§ 112 

Medborgarförslag - Komplettering med fler gatlampor 

KS/2021 :324 317 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag inkommen den 11 oktober 2021 överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

Ärendet ska vara färdigbehandlat senast den 31 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 11 oktober 2021 föreslår förslagsställa
ren att det sker en komplettering med fler gatlampor på gång/cykelvägen 
mellan Solhemsgatan och Klövervägen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag" Komplettering med fler gatlampor", inkommen den 11 
oktober 2021 från Stellan Otterdahl. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

11 (20) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

I C(Y ;_o2-~-10-2i1 ~ 17/J 



rVlOSBY 
~ KOMMUN 

Blankettanvisning 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Förslagsställare 
Namn 

Stellan Otterdahl 
Adress 

Aron Nils väg 1 D 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -10- 1 1 

Skickas till: Diarienr. 
Osby kommun ,,., :,12.,o :z.1 ',3 2. ~ 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 

28332 OSBY 

Ärendetyp 
}27 

070-6580630 

Komplettering med fler gatlampor på gång/cykelvägen mellan Solhemsgatan o Klövervägen 

Motivering 
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. _ 

Känslan av trygghet under den mörka årstiden 

Underskrift 

den 
6);~ ,2/ 

Jag med samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-19 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag - Anlägg trottoar samt belysning från 
korsningen Norra Infartsgatan - Skolgatan till Ljungvägens 
korsning
Dnr SBN/2021:344 400  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt. 
Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommen 2021-09-22, föreslår Göran Dahlquist att den separerade 
GC-vägen längs N.Infartsgatan förlängs västerut. GC-vägen slutar idag vid korningen 
Skolgatan och föreslås förlängas till Ljungvägen.

Behovet av cykelvägar och andra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder är stort i kommunen. 
Då det inte finns resurser och förutsättningar för genomförande av alla projekt görs 
ständigt prioriteringar. För närvarande finns andra projekt som går före men GC-vägen är 
redan projekterad och förslaget ligger med i planeringen. För att kostnadseffektivisera 
trafiksäkerhetsprojekten samordnas dessa ofta i samband med övriga underhållsarbeten, 
exempelvis VA-sanering och beläggningsarbeten. Utifrån nuvarande förutsättningar ligger 
projektet för genomförande inom en femårsperiod.

Finansiering

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

Skrivelse ” Medborgarförslag - Anlägg trottoar samt belysning från korsningen Norra 
Infartsgatan - Skolgatan till Ljungvägens korsning”, inkommen den 22 september 2021, 
från Göran Dahlquist.

i'Vl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnad

Jan Lindeberg Tomislav Kljucevic 
Mark och Exploateringschef Trafik- och gatuingenjör 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunfullmäktige 

§ 113 

Medborgarförslag -Anlägg trottoar samt belysning från 
korsningen Norra lnfartsgatan - Skolgatan till 
Ljungvägens korsning 

KS/2021 :304 312 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag inkommen den 22 september 2021 överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

- Ärendet ska vara färdigbehandlat senast den 31 december 2021 . 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 22 september 2021 föreslår förslagsställ
aren att anlägga en trottoar samt belysning från korsningen Norra Infartsga
tan - Skolgatan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag "Anlägg trottoar samt belysning från korsningen Norra 
Infartsgatan - Skolgatan", inkommen den 22 september 2021 från Göran 
Dahlqvist. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

12(20) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

sbzJ7a I tyr' 2-02- l-11--0·11 



MOSBY 
~KOMMUN 

Blankettanvisning 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Förslagsställare 
Namn 

Göran Dahlquist 
Adress 

Hjortronvägen 14 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

GC, (gång & cykelväg) 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Skickas till: 

Osby kommun 
Kommunledningskontore 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 

28335 Osby 

Sida 

1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

iarienr. Ärendetyp 

072-8877372 

Jag har tidigare skickat in medborgarförslag om GC väg och säker väg från området Ljungvägen-Hjortronvägen 
och ner till skolor och byn, alltså villaområdet norr om Norra lnfartsgatan innan fjärrvärmerket. 
Detta förslag på sträckning gick inte igenom, med motiveringen att GC-vägen skulle göras utmed Norra 
lnfartsgatan. Vilken den gör i detta Nu, med trottoarkant och belysning samt linjemarkering. (ngr krokig men i alla 
fall) Snyggt och fint blev det ! Trots att man kan fundera varför man i hela fridens namn inte gått hela vägen till 
Ljungvägen ?! 

Motivering 
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. MoUvera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

Så därför återkommer jag, för jag är INTE nöjd ! 

Så mitt medborgarförslag NU; 

Är att man måste fortsätta med trottoar och belysning från korsningen N:a lnfartgatan-Skolgatan ända bort till 
Ljungvägens korsning. Det blir INGEN säker och trygg skolväg för barn och andra medmänniskor om inte det 
sätts trottoar och belysning hela vägen. Bilarna kommer som galningar i kurvan på N:a lnfartsgatan. 

Hoppas på sunt förnuft och rättning mittåt för att göra vår G & C-väg trygg och säker för barn o andra! :-) 

Underskrift 
Ort och datum 

Osby den 16 sept 
Namnteckhing 

~ 
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Nam förtydligande 

G;,ran Dahlquist 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

28380 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-22 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Jan Lindeberg 
0479-528 325 
jan.lindeberg@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag - Bevara skogen och rekreationsområdet på 
fastigheterna Hasslaröd 2:120, 3:3 skifte 1 och 2.
Dnr SBN/2021:306 433  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommen 2021-06-09, föreslår Malena Gillberg att skogen på 
fastigheterna Hasslaröd 2:120 och Osby 3:3 ska bevaras som rekreationsområde och för 
att skydda området som naturskog.

Enligt Osby kommuns gällande översiktsplan är detta område (område 6 och 8) utpekat 
för nya bostadsområden och tanken är att nya detaljplaner ska tas fram enligt 
översiktsplanens intentioner. Vid en detaljplanering av området kommer självklart hänsyn 
tas till behovet av motionsslingor och rekreationsytor.

Ett formellt skyddande av området skulle motverka översiktsplanens intentioner och starkt 
begränsa Osby kommuns möjligheter att planlägga nya bostadsområden och därmed 
hindra kommunens tillväxt.

Finansiering

Ej aktuellt

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Beslutsunderlag

Skrivelse ” Medborgarförslag – ” Bevara skogen och rekreationsområdet på fastigheterna 
Hasslaröd 2:120, 3:3 skifte 1 och 2”, inkommen den 9 juni 2021, från Malena Gillberg.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson Jan Lindeberg 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-27 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

§ 94 

Medborgarförslag - Bevara skogen och 
rekreationsområdet på fastigheterna Hasslaröd 2:120, 
Osby 3:31 och Osby 3:32 

KS/2021:212 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 9 juni 2021 översänds till sam
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

- Medborgarförslaget ska senast vara besvarat till den 29 november 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 9juni 2021 föreslår förslagsställaren att 
man ska bevara skogen och rekreationsornrådet på fastigheterna Hasslaröd 
2:210, Osby 3:31 och Osby 3:32. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag" Ska bevara skogen och rekreationsornrådet på fastighet
erna Hasslaröd 2:210, Osby 3:31 och Osby 3:32", daterad den 9 juni 2021, 
från Malena Gillberg. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

~ 171; 

Sida 

35(61) 



rvlOSBY 
~~ KOMMUN 

Blankettanvisning 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Förslagsställare 

Adress 
<s:"· ,,. , o 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Skickas till: 

Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

u?O -<-; 13 :./6 6 7 
Postnummer och ort 

<1 s 3,; OS.bl 

0e_vccv-c.._ 3 k90--t ock re.. k r-e_ll,i-,i G K-€ ol-u.X~~ .. ? ci ta ... '.::ifc7 ({ uk.JN,u; 

t-101 .src~,v-e·i 2 :; t 2 (\ osb1y 3:3
1 
I oclt O.s6y ~~3/2. " 

Motivering 
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. · l 
se, b t lQg-a.., , 

Underskrift 
Ort och datum 
·1 (' , 

Namnteckning 

den :2,i ·-O(, - 08 J.t ,ti_tlh-c.. -~ li,;,_.,,_ · 
Jag me · ger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Namnförtydligande 

f"\D-L., V\~ Gi Il Gen:--

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



Medborgarförslag till Osby kommun 

Skogen på ovan nämnda fastigheter består av blandskog med både äldre och yngre träd och utgör idag 

ett viktigt rekreationsområde för boende i västra Osby. Här promenerar och motionsspringer 

människor av olika åldrar på de mjuka stigarna och njuter av stillheten, fågelsången och skogsluften. 

En del promenerar själva, en del i sällskap. Ibland syns skolelever ha orientering. Användandet av 

området ökar, något som blivit än mer påtagligt nu under pandemin. Många har uttryckt tacksamhet 

över att ha naturen att tillgå naturen ute i Hasslaröd. 

Naturskogarna blir färre och färre i vårt land och ersätts av kalhyggen, vägar och byggnader. En 

naturskog är en varierad biotop eftersom den består av träd av olika åldrar och av både barr- och 

lövskog. Eftersom dessa skogar håller på att försvinna håller vanliga arter av växter och djur på att bli 

ovanliga och riskerar att försvinna. En naturskog med dess tillhörande djur- och växtliv inte kommer 

tillbaka efter att man huggit ner den. Att bromsa utrotningen av arter och skydda jordens mångfald är 

lika viktigt för mänsklighetens framtid, som att hejda klimatförändringarna. Mänsklighetens 

matförsörjning är helt beroende av fungerande ekosystem, även små sådana. Här måste varje kommun 

ta sitt ansvar och göras vad som göras kan. Att skydda skogen på de här fastigheterna går även i linje 

med Osby kommuns landsbygdsstrategi som talar om att möjliggöra lättillgänglig rekreation för 

medborgarna. Med den väg- och bebyggelseplan som finns för området försvinner den enda självklara 

skogsmiljön för rekreation som invånarna på den västra sidan av järnvägen har att tillgå. 

Det finns alltså två huvudskäl till att bevara nämnda skogsområde, vilket är mitt förslag. 

1.) Skogsområdet på dessa fastigheter utgör ett väl fungerande rekreationsområde för västra 

Osby. 

2.) Fler skogar behöver få bli naturskogar och skyddas för vår framtida överlevnad. 

2021-06-30, Osby 

Mo/ena Gil/berg 
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Hemsida www.osby.se
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Medborgarförslag - Hundrastgård i Visseltofta
Dnr SBN/2021:304 420  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommen 2021-07-12, föreslår Kjell Nilsson m.fl. att Osby kommun 
ska agera aktivt för att det anläggs en hundrastgård i Visseltofta.
Man ger även förslag på en tänkt placering på mark som ägs av Osby-Visseltofta 
församling. 

Osby kommun råder inte över den mark som förslagslämnarna pekat ut som lämplig. 
Att anlägga, sköta och underhålla en hundrastgård i kommunal regi skulle innebära 
ytterligare en kostnad som kommer att hamna på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Budget och personalresurser för skötsel av kommunens gator-park och naturområden är 
redan ansträngt varför ytterligare skötselansvar inte är möjligt att ta sig an utan både en 
höjd budget och en utökning av personalen på gata-park.
Samhällsbyggnad ser därför inte detta som ett rimligt alternativ

Osby kommun ser däremot positivt på om man vill anlägga och sköta en hundrastgård i 
privat regi och inlämnarna av medborgarförslaget kan gärna själva kontakta församlingen 
för att gå vidare med förslaget.

 

Finansiering

Ej aktuellt. 
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Beslutsunderlag

Skrivelse ” Medborgarförslag – ” Hundrastgård Visseltofta”, inkommen den 7 juli 2021, 
från Kjell Nilsson m.fl.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson Jan Lindeberg 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

§ 93 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Visseltofta 

KS/2021 :254 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag inkommen den 12 juli 2021 översänds till sam
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 
Medborgarförslaget ska senast vara besvarat till den 29 november 
2021. 

Sammanfattning av ärende 
I medborgarförslag inkommen den 12 juli föreslår förslagsställaren att det 
ska finnas en hundrastgård i Visseltofta. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag "Hundrastgård i Visseltofta", inkommen den 12 juli 
2021, från Kjell Nilsson. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

~ 17/) 
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Kommunfullmäktige i Osby kommun 
Västra Storgatan 35 
283 80 Osby 

Medborgarförslag 

Förslag om en Hundrastgård i Visseltofta 
. ,, 

2021-06-20 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

. 2021 -07- 1 2 
k$ /202.,J : 2f:i'1 330 

Diarie~~ Ärendetyp-

Vi 5 s F J. 'jo ,f T 14 /I iJJY O } } l 12. i·?~ 
Det finns idag ett stort antal hundar i Visseltofta med omnejd som inte har möjlighet att 
få utlopp för sitt behov av att springa fritt och leka på ett naturligt sätt. 
Hundägare som bor på landet måste kunna ges möjligheten att låta hunden springa fritt 
och inte alltid gå i koppel vid utomhusaktiviteter. Möjligheterna att använda omgivande 
skogar för detta är starkt begränsad. Vi föreslår därför att Osby kömnmn åktiVt agerar 
för ,mläggning av en hundrastgård i Vis~eltofta. 
Området kan dessutom användas som en samlingsplats med möjlighet att grilla med 
mera. 

Vi har tittat på olika platser och har förslag på en lämplig plats på kyrkans mark. Den är 
belägen mellan kyrkans parkeringsplats och Toftavägens förlängning norr ut mot väg 
15. 

Visseltofta som ovan 
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Medborgarförslag: Laddstolpar i Lönsboda 

Dnr SBN/2021:312 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

 

• Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå 

samhällsbyggnadsnämnden att anse medborgarförslaget som besvarat 

enligt nedanstående text. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Glenn Nilsson enligt följande: 

”Infrastruktur för laddning av hybrid och elbilar behövs i Lönsboda. 

Lönsboda har riksväg 15 som passerar genom byn och det finns inte mycket 

positivt med det. Det vore ypperligt om de lokala näringsidkarna kunde få 

lite nytta av en del av de som passerar. 

Jag föreslår att kommunen utreder möjligheten att installera laddstolpar i 

”gamla ICA-parken” 

Detta skulle medföra att några av de passerande bilarna stannar i byn och 

inte bara passerar, detta skulle kunna gagna näringsidkarna i byn samtidigt 

som vi innevånare bör kunna ladda elbilar i byn utan att tvingas att installera 

egen laddare. Det är dessutom svårt att lösa för de som bor i hyresrätter. 

Jag använder själv elbil och tycker att det är beklämmande att det inte finns 

möjlighet att snabbladda i byn, utan behöva köra 5 mil för att snabbt kunna 

ladda på bilen”   

 

Att installera laddstolpar för allmänheten är inte en kommunal uppgift, det är 

upp till marknaden att tillhandahålla denna typ av service. I senaste 

näringslivsutvärderingen var en av de mest negativa synpunkterna från 

näringslivet att kommunen utför tjänster och service som inte ligger inom det 

primära kommunala uppdraget. Kommunens uppdrag ligger i att skapa 

dialog och förutsättningar för att privata aktörer ska välja att etablera sig i 

kommunens olika orter. Detta sker redan i olika former och arbetet kan vid 

behov formaliseras genom framtagande av en plan för laddinfrastruktur inom 

Osbys kommuns geografiska område. 
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Mathias Karlsson 

Förvaltningschef  

Kim Olsen 

Servicechef 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-27 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

§ 95 

Medborgarförslag - Installera laddstolpar i Lönsboda 

KS/2021:281 301 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag inkommen den 2 september 2021 översänds till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

Medborgarförslaget ska senast vara besvarat till den 29 november 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 2 september 2021 föreslår förslafställa
ren att laddstolpar installeras i Lönsboda. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag" Installera laddstolpar i Lönsboda", inkommen den 2 
september 2021 från Glenn Nilsson. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

~~ITIJ I 
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Blankettanvisning 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Förslagsställare 
Namn 

Glenn Nilsson 
Adress 

Floragatan 13 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

Installera laddstolpar i Lönsboda 

Motivering 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Skickas till: 

Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 

28371 Lönsboda 

Sida 

1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -09- 0 2 . 
f(s/202 1.,2 81 3o) 

l 
Diarienr. Ärendetyp 

076-8682188 

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

Infrastruktur för laddning av hybrid och elbilar behövs i Lönsboda. 

Lönsboda har riksväg 15 som passerar genom byn och det finns inte mycket positivt med det. 
Det vore upperligt om de lokala näringsidkarna kunde fä lite nytta av en del av de som passerar. 

Jag föreslår att kommunen utreder möjligheten att installera laddstolpar i "gamla !CA-parken". 
Detta skulle medföra att några av de passerande bilarna stannar i byn och inte bara passerar, detta skulle kunna 
gagna näringsidkarna i byn samtidigt som vi invånare bör kunna ladda elbilar i byn utan att tvingas installera egen 
laddare. 
Det är dessutom svårt att lösa för de som bor i hyresrätter. 

Jag använder själv elbil och tycker det är beklämmande att det inte finns möjlighet att snabbladda i byn, utan 
behöva köra 5 mil för att snabbt kunna ladda på bilen. 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Lönsboda den 30/8-2021 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras Namnförtydligande 

Glenn Nilsson för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 




