
KALLELSE
Datum

2020-04-20 

Sida
  1(1)

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Barn- och utbildningsnämnden 

Tid: Tisdagen den 28 april 2020, klockan 09:00    OBS! Tiden.

Plats: Sammanträdesrum Osby, nya KF-salen, kommunhuset i Osby

    Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Information

4 Anmälningar

5 Anmälan av delegationsbeslut

6 Budgetuppföljning per den 31 mars 2020

7 Årshjul 2020, barn- och utbildningsnämnden

8 Osby Bowlinghall

Lars-Anton Ivarsson (M) Marit Löfberg 

Ordförande Sekreterare

IVIOSBY 
~ KOMMUN 

http://www.osby.se/




Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunstyrelseförvaltningen

283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
1(1)

Datum
2020-04-20

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Marit Löfberg,, 0479-528-254 
marit.lofberg@osby.se 

 
 

 
 

 

Informationsärenden

Barn- och utbildningsnämnden den 28 april 2020

Förvaltningschef Eva Andersson informerar:

- Aktuell lägesrapport pandemi

- Lokalfrågor:
Hasslarödsskolan
Örkenedsskolan 

- Gymnasieutredning

- Presidesmöte med Älmhults kommun

- Kommunförbundet Skåne - förstatligande av skolan

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen

- Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

~OSBY 
~ KOMMUN 





Delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden
mars 2020

4.6 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

Enhet Förskola Totalt
Rektor Förskola 1

6.24 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

Enhet Grundskola Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Annan Totalt
Rektor Klockarskogsskolan 1 1
Rektor Hasslarödsskolan 1 1 1 3 6
Rektor Parkskolan 2 4 2 8
Rektor Killebergskolan 7 7
Rektor Örkenedskolan 4 4

8.3 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

Enhet Fritidshem Totalt
Rektor Örkenedsskolan 1

14.3 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

Enhet Gymnasiet/Yrkesskola Totalt
Rektor Gymnasieskolan 1
Rektor Yrkesskolan 4

2.31 Beslut angående att söka riktade statsbidrag
Enhet Totalt
Verksamhetsutvecklare 1

1. Beslut att ansöka om statsbidraget ”Mindre barngrupper" insatser som 
minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan.
 

2.33 Beslut av nya beslutattestanter
Enhet Totalt
Controller 1

4.1 Beslut om placering av barn i förskolan med hänvisning till barnets behov
Enhet Förskola Totalt
Rektor Trulsagårdens förskola 1

I I 



4.5 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Enhet Grundskola Totalt
Rektor Förskola 2

5.5 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Enhet Grundskola Totalt
Rektor Parkskolan 1
Rektor Klockarskogsskolan 1

6.22 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Enhet Grundskola Totalt
Rektor Parkskolan 1
Rektor Klockarskogsskolan 1

8.1 Beslut om erbjudande av utbildning vid fritidshem med hänsyn till elevens särskilda 
behov eller föräldrarnas förvärvsarbete

Enhet Fritidshem Totalt
Rektor Parkskolan 1
Rektor Klockarskogsskolan 1

8.2 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling
Enhet Grundskola Totalt
Rektor Parkskolan 1
Rektor Klockarskogsskolan 1



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Ens Barn Särskilda
kostnader eget boende

Nyström, Helena IFO EnsamkommandeIFO Barn/Vuxen 2 910,002020-03-0595753

Sär Kostnader Öppna
insatser

Brobeck, Nina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 1 500,002020-03-0595759

Lägga ner utredning Sjögren, Emelie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-0595776

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-0595794

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1195877

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1195880

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1195883

Särskilda kostnader eget
boende

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 7 160,002020-03-1195885

Samtal socialsekreterare Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1195886

Beslutsdatum = 2020-03-01 - 2020-03-31; Ärendetyp =  IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende =  IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper =  IFO Övrigt bistånd;

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(4)

2020-04-07 08:29

Beställd av: Nina Brobeck Anledning: Mars

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(4)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1395927

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Brobeck, Nina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1295981

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Sjögren, Emelie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1395982

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Sjögren, Emelie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1395983

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Sjögren, Emelie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1395995

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-0596024

Ens Barn Särskilda
kostnader eget boende

Schnoor, Marie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 461,002020-03-1896053

Öppenvård Schnoor, Marie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-2096182

Beslutsdatum = 2020-03-01 - 2020-03-31; Ärendetyp =  IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende =  IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper =  IFO Övrigt bistånd;

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(4)

2020-04-07 08:29

Beställd av: Nina Brobeck Anledning: Mars

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(4)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf IFO EnsamkommandeIFO Barn/Vuxen2020-03-1096196

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf IFO EnsamkommandeIFO Barn/Vuxen2020-03-1096197

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf IFO EnsamkommandeIFO Barn/Vuxen2020-03-1096205

Öppenvård Sjögren, Emelie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-2396283

Ens Barn Särskilda
kostnader eget boende

Nagy, Ildiko IFO EnsamkommandeIFO Barn/Vuxen 6 710,002020-03-2496344

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-2096374

Avsluta Yttr 11 § LUL Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-2096499

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1096521

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1096522

Beslutsdatum = 2020-03-01 - 2020-03-31; Ärendetyp =  IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende =  IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper =  IFO Övrigt bistånd;

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 3(4)

2020-04-07 08:29

Beställd av: Nina Brobeck Anledning: Mars

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 3(4)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1096523

Famhem 11 § LVU BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-03-1096525

Antal beslut: 28

Beslutsdatum = 2020-03-01 - 2020-03-31; Ärendetyp =  IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende =  IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper =  IFO Övrigt bistånd;

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 4(4)

2020-04-07 08:29

Beställd av: Nina Brobeck Anledning: Mars

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 4(4)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2020-03-0595762

Upplysningar 6:20 FB Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2020-03-0995841

Upplysningar 6:20 FB Hasani, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2020-03-1095859

Upplysningar 6:20 FB Hasani, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2020-03-1095860

Utredn 11:1 Yttrande
Familjerätt

Hasani, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2020-03-1095862

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hasani, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2020-03-0495871

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2020-03-1195890

Upplysningar 6:20 FB Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2020-03-1695972

Avsluta Yttr 45, 46 §§
Namnlagen

Hasani, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2020-03-2496339

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2020-03-2796741

Antal beslut: 10

Beslutsdatum = 2020-03-01 - 2020-03-31; Ärendetyp =  Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt, Umgängesstöd verkställighet; Organisation ärende =  IFO
Familjerätt; Verksamhetstyper =  Familjerätt;

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(1)

2020-04-07 08:30

Beställd av: Nina Brobeck Anledning: Mars

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(1)Källa:



~g§~X 
Barn och utbildning 
Eva Andersson 

/Handläggare Telefon/ 
/HandläggareEpost/ 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2020-04-02 

Terminsavgift Musikskolan vårterminen 2020 
Dnr BUN/2020: 125 000 

Sida 

1(2) 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att med ordförandebeslut enligt delegation besluta; 

• Att halvera terminsavgiften för deltagande i Musikskolan för vårterminen 2020 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån rådande Coronapandemi med uppdrag från Folkhälsomyndigheten att minimera 
smittspridning, håller Musikskolans verksamhet stängt från och med 19 mars. 

Med anledning av stängning av Musikskolans verksamhet bör terminsavgiften för 
vårterminen 2020 halveras från 750 kr till 375 kr. 

Hänvisning till Osby kommuns reglemente 

"Taxefrågor och liknande 
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 
beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen 
av antagna taxor och avgifter. 

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 
beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning." 

Besöksadress Västra Storgatan 35 Telefon 0479-52 BO 00 vx 
Postadress Barn och utbildning E-post kommun@osby.se 
283 BO Osby 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 



Finansiering 

Ovanstående beskrivna beslut innebär minskat intäktsunderlag. 

Eva Andersson 

Vik. förvaltningschef 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Musikskolan 

Kultur och Fritidschef 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

20 ()/J O 3 
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Sida 

2(2) 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-04-21 

Sida
1(1)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Cindy Balte 
0479528235 
cindy.balte@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Budgetuppföljning 2020
Dnr BUN/2020:2 042  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen, per den 31 mars, med en 
negativ avvikelse på 5 461 tkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby 
kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige fyra gånger per år (efter 
utfall i mars, april, augusti och oktober). 
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av 
fullmäktige beslutade budgetramen. 

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning mars 2020, Barn- och utbildningsnämnden

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten

Eva Andersson Cindy Balte 
Förvaltningschef Verksamhetscontroller 

IVIOSBY 
~ KOMMUN 

http://www.osby.se/


Uppföljning mars 2020 

Barn- och utbildningsnämnden
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UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Förvaltningsövergrip. 
admin 355 1 398 -1 043 1 421 8 086 -6 665

Förskola 16 729 14 047 2 682 66 916 66 127 789

Grundskola 37 417 32 633 4 784 149 666 149 251 415

Gymnasie/vux 20 178 18 063 2 115 80 713 80 713 0

Kultur och fritid 7 972 7 529 443 31 888 31 888 0

Barn och familj 6 111 6 345 -234 24 445 24 445 0

Resultat 88 762 80 015 8 747 355 049 360 510 -5 461

På grund av att det för närvarande inte finns någon periodiserad budget i ekonomisystemet så är budget för perioden 25% av årsbudgeten.

Kommentarer till helårsavvikelser
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på 5 461 tkr efter mars 2020. Sammantaget visar 
verksamhetsområdena ingen avvikelse eller en positiv avvikelse jämfört med budget 2020. Avvikelsen som 
rapporteras finns under den förvaltningsövergripande administrationen och beror på ett odefinierat 
anpassningsuppdrag på 5 600 tkr. Anpassningsuppdraget var i ingången av 2020, 2 900 tkr men har sedan ökats med 
2 700 tkr beroende på en minskad budgetram. Den minskade budgetramen beror på förändrade principer för 
internhyran, där budgetramen förändras utifrån minskade eller ökade hyreskostnader.

Budgeten för 2020 innehåller dessutom en rad anpassningar inom olika verksamhetsområden. Besparingsuppdragen 
är följande:

- Grundskola (främst fritidshem och förskoleklass) = 1 250 tkr

- Förskola (inkl pedagogisk omsorg) = 1 000 tkr

- Gymnasie/vux = 2 000 tkr

- Kultur och fritid = 1 500 tkr

I uppföljningen för mars 2020 utgår prognosen ifrån att dessa anpassningsuppdrag kommer att genomföras. 
Anpassningarna kan komma att medföra ett minskat utbud inom ovanstående verksamheter.

I övrigt är osäkerhetsfaktorerna många i uppföljningen. Elevantal som påverkar kostnader och intäkter för 
interkommunala ersättningar och bidrag är högst preliminära, vilket kan förändra prognosen i både positiv och 
negativ riktning. Dessutom har många statsbidrag avseende föregående år periodiseras till 2020. Orsaken är att 
redovisningen görs under 2020 och i vissa fall råder det osäkerhet kring hur stor del av statsbidraget som får 
behållas. I denna uppföljning har det gjorts ett antagande att ungefär hälften av de periodiserade statsbidragen får 
behållas. Även för Barn- och familjeenheten är prognosen osäker. I denna uppföljning baseras prognosen enbart på 
befintliga placeringar och på ett antagande om hur länge dessa placeringar kommer att fortgå. Det innebär att 
prognosen kan komma att förändras i kommande uppföljningar.

Förvaltningsövergripande ledning och administration

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Barn- och 
utbildningsnämnd 254 196 58 1 014 1 014 0

Administration 1 515 1 201 314 6 058 7 072 -1 014

Odefinierad 
anpassning -1 413 0 -1 413 -5 651 0 -5 651

Resultat 356 1 397 -1 041 1 421 8 086 -6 665
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Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Den förvaltningsövergripande administrationen redovisar en negativ avvikelse på 6 665 tkr. Den största delen av 
detta är det odefinierade anpassningsuppdrag som uppgår till 5 651 tkr. Avvikelsen beror även på att vissa 
förvaltningsövergripande kostnader (exempelvis kostnader för olika verksamhetssystem) har flyttats från 
verksamheterna. Detta har även reglerats i verksamheternas prognoser.

Förskola

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

6 501 Områdeschef 
förskola 2 010 -123 2 133 8 039 7 252 787

6 502 Toftagården 531 566 35 2 123 2 123 0

6 503 Regnbågen 1 247 1 019 228 4 986 4 986 0

6 504 
Klockarskogsgården 1 556 1 419 137 6 225 6 225 0

6 505 Gamlebygården 812 869 -57 3 284 3 284 0

6 506 Lönnegården 3 526 3 409 117 14 105 14 105 0

6 507 Hasselgården 1 590 1 595 -5 6 360 6 360 0

6 508 Trulsagården 1 627 1 518 109 6 506 6 506 0

6 510 Ängsgården 1 079 1 091 -12 4 315 4 315 0

6 511 Solklinten 1 625 1 566 59 6 500 6 500 0

6 512 Uteförskolan 325 318 7 1 298 1 298 0

6 513 Nya Klintgården 794 801 -7 3 174 3 174 0

Resultat 16 722 14 048 2 674 66 915 66 128 787

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 787 tkr jämfört med budget. Förskole-enheterna redovisar i denna 
uppföljning ingen avvikelse från budget. Områdeschef förskola redovisar ett överskott jämfört med budget, vilket 
beror på ett antagande om att statsbidraget för mindre barngrupper blir högre än budgeterat.

Verksamhetsområdet förskola har ett anpassningsuppdrag i budget 2020 motsvarande 1 000 tkr, 550 tkr finns under 
verksamheten förskola och 450 tkr finns under verksamheten pedagogisk omsorg. I denna uppföljning utgår 
prognosen ifrån att anpassningsuppdraget inom förskolan kan genomföras samt att anpassningsuppdraget inom 
pedagogisk omsorg kan genomföras från om hösten 2020.

 

Grundskola

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

6 701 Områdeschef 
grundskola 5 444 1 095 4 349 21 775 21 805 -30

6 112 Skolenhet 
Hasslaröd F-6 4 977 5 759 -782 19 906 19 906 0

6 113 Skolenhet 
Hasslaröd 7-9 4 285 4 296 -11 17 137 17 137 0

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-
3

3 496 3 386 110 13 982 13 982 0

6 202 Skolenhet 
Parkskolan F-3 5 890 5 576 314 23 560 23 560 0

6 203 Skolenhet 
Parkskolan 4-9 2 063 2 133 -70 8 251 8 251 0

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 2 016 1 890 126 8 064 8 064 0
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Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

6 214 Skolenhet 
Visslan 6-9 0 -194 194 0 0 0

6 308 Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 5 951 5 419 532 23 802 23 802 0

6 702 Skolskjuts 2 574 2 633 -59 10 294 10 294 0

6 704 
Modersmålsundervisni
ng

724 641 83 2 894 2 450 444

Resultat 37 420 32 634 4 786 149 665 149 251 414

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en positiv avvikelse på 414 tkr jämfört med budget 2020. Grundskoleenheterna redovisar 
ingen avvikelse från budget. Dock är kostnaderna för elevassistenter högre än budgeterat på några skolenheterna. 
Denna avvikelse redovisas centralt i denna prognos, vilket beror på att budgeten för elevassistenter ej har fördelats 
till skolenheterna än.

Även grundskolan har anpassningsuppdrag i budget 2020, vilket främst riktas mot fritidshem och förskoleklass. I 
denna prognos är utgångspunkten att delar av denna anpassning kommer att kunna genomföras. På grund av ett ökat 
elevantal i förskoleklass så kommer personalkostnaderna öka i förskoleklass och fritidshem under hösten 2020.

I budget 2020 har delar av statsbidraget för likvärdig skola 2019 periodiserats av försiktighetsskäl. I skolverkets 
bedömning görs en kontroll om kostnaderna för grundskolan har minskat jämfört med de tre föregående åren och 
eftersom det finns en risk att delar av statsbidraget kan behöva betalas tillbaka så har en periodisering gjorts. I denna 
prognos är utgångspunkten att 1 200 tkr av de 2 700 tkr som har periodiserats får betalas tillbaka.

 

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Områdeschef 
gymnasie/vux 14 983 14 299 684 59 930 58 476 1 454

Ekbackeskolan inkl. 
internat 939 -968 1 907 3 757 4 687 -930

Introduktionsprogramm
et (IM) 2 146 2 071 75 8 583 8 561 22

Yrkesskolan -221 -166 -55 -885 -431 -454

Vuxenutbildning 2 332 2 827 -495 9 328 9 420 -92

Resultat 20 179 18 063 2 116 80 713 80 713 0

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ingen avvikelse från budget. Skolenheterna Ekbackeskolan, 
introduktionsprogrammet och vuxenutbildningen redovisar ingen eller en mycket lite avvikelse från budget. 
Däremot beräknas internatet redovisa en avvikelse på totalt 930 tkr. Det beror på högre hyreskostnader och lägre 
intäkter än beräknat. Yrkesskolan redovisar en avvikelse på 454 tkr, vilket beror på ett lägre elevantal än budgeterat 
samt högre personalkostnader.

Även gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ett anpassningsuppdrag under 2020 på 2 000 tkr, vilket i denna 
prognos beräknas att kunna genomföras.

Områdeschef gymnasie/vux redovisar ett överskott, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för skolskjuts samt 
för interkommunal ersättning och bidrag.

Kultur och fritid

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Kultur- och 955 774 181 3 821 4 147 -326
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fritidsadministration

Extern 
programverksamhet 
och projekt

70 -40 110 278 278 0

Stöd till föreningar 1 518 2 201 -683 6 072 6 072 0

Ishall 995 945 50 3 978 3 978 0

Sim- och sporthall 1 321 1 103 218 5 284 4 958 326

Bibliotek 1 525 1 070 455 6 100 6 100 0

Fritidsgårdar 679 553 126 2 714 2 714 0

Musikskola 930 922 8 3 718 3 718 0

Resultat 7 993 7 528 465 31 965 31 965 0

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Kultur- och fritidsenheten redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. I prognosen är utgångspunkten att de 
anpassningsuppdrag på totalt 1 500 tkr som finns inom kultur- och fritidsenhetens områden genomförs. Det innebär 
bland annat att en vakant tjänst inom simhallen inte tillsätts, vilket kan komma att leda till förändrade öppettider för 
simhallarna samt att delar av simundervisningen inte kan genomföras.

Barn- och familjeenheten

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Placeringar 3 133 3 371 -238 12 531 12 215 316

Handläggning 
barn och unga 1 885 752 1 133 7 541 7 119 422

Öppenvård 1 100 918 182 4 398 4 332 66

Familjerätt 254 236 18 1 016 1 016 0

Ensamkommande 
barn -626 727 -1 353 -2 503 -1 650 -853

Övrigt 366 342 24 1 462 1 413 49

Resultat 6 112 6 346 -234 24 445 24 445 0

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Barn- och familjeenheten redovisar ingen avvikelse från budget. Prognosen utgår ifrån kända placeringar och ett 
antagande om hur länge dessa placeringar kommer att fortgå. I prognosen finns inget utrymme för okända 
placeringar. Kostnaden för placeringar på HVB-hem beräknas bli lägre budgeterat och kostnaden för familjehem 
beräknas bli högre än budgeterat. Det beror på ett medvetet arbete med att undvika placeringar i HVB-hem till 
förmån för placeringar i familjehem.

Intäkten från migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar beräknas bli cirka 1 500 tkr lägre än 
budgeterat. Det beror på att några barn/ungdomar har blivit svenska medborgare och då upphör ersättningen från 
migrationsverket. Det beror även på ett återbetalningskrav från migrationsverket avseende felaktigt utbetald 
ersättning under perioden 2017-2019.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Inom respektive verksamhetsområde finns anpassningsuppdrag som ska genomföras under 2020 och en plan för hur 
det odefinierade anpassningsuppdraget ska genomföras kommer att presenteras för KS 2020-05-27.

Uppföljningen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer vilket innebär att prognosen kan komma att ändras både i positiv 
och negativ riktning.
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Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

23 77
7

24 85
3

24 04
2

24 68
9

24 63
0

26 12
2

24 55
8

23 92
4

24 61
2

24 26
1

25 33
2

24 47
6

Kostnad 
arbetskraft 
2020

24 98
4

25 22
4

24 74
7

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

293 301 318 329 247 217 109 76 207 286 338 331

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

306 303 433

Antal inskrivna barn i förskolan

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

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola

576 572 576 575

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg

31 33 33 32

Antal elever  i grundskolan

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

Hasslarödsskolan 
F-9

509 509 509 509

Klockarskogsskolan 
F-3

137 137 137 137

Parkskolan F-9 347 347 347 347

Killebergsskolan F-
6

94 94 94 94

Visslan 6-9 12 13 11 12

Örkenedskolan F-9 295 295 291 294

Total 1394 1395 1389 1393

Antal elever i förskoleklass

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

Hasslarödsskolan 
F-9

24 24 24 24

Klockarskogsskolan 
F-3

44 44 44 44

Parkskolan F-9 43 43 43 43

Killebergsskolan F-
6

20 20 19 20

Örkenedskolan F-9 25 25 25 25

Total 156 156 155 156
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Antal elever på fritidshem

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

Hasslarödsskolan 
F-9

99 99 98 99

Klockarskogsskolan 
F-3

117 120 123 120

Parkskolan F-9 100 100 99 100

Killebergsskolan F-
6

58 55 54 56

Örkenedskolan F-9 90 86 84 87

Total 464 460 458 461

Antal elever i gymnasieskolan

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

Ekbackeskolan 346 343 344 344

Introduktionsprogrammet 
(IM)

49 50 53 51

Yrkesskolan 37 37 36 37

Total 432 430 433 432

Barn i fristående verksamhet och annan kommun

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

Antal barn i 
fristående 
förskola

42 44 46 44

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun

17 17 16 17

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg

5 5 5 5

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun

1 1 1 1

Total 65 67 68 67

Elever i fristående skolor och annan kommun

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

Elever 
fristående 
grundskola

42 44 46 44

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun

52 54 58 55

Elever i 
fristående 
gymnasieskola

44 42 42 43

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 

187 184 180 184



Barn- och utbildningsnämnden, Uppföljning mars 2020 nämnder 9(10)

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

kommun

Elever i 
fristående 
förskoleklass

3 3 3 3

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun

0 0 0 0

Total 328 327 329 328

Elever i 
fristående 
fritidshem

38 38 41 39

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun

22 22 24 23

Total 60 60 65 62

Placeringar Barn- och familjeenheten

 Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n Jul Au

g
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genom
snitt

HVB-placeringar Antal 
placeringar

4 4 4 4

Antal 
placeringsd
ygn

99 11
6

12
4

113

Antal placeringar Antal 
placeringar

5 5 5 5

konsulentstödda 
familjehem

Antal 
placeringsd
ygn

12
8

14
5

15
5

143

Antal placeringar familjehem 39 38 38 38

Antal vårdnadsöverflyttade 
barn/ungdomar

5 5 5 5

Antal anmälningar (ej ensamkommande 
barn)

63 52 59 58

Antal inledda utredningar (ej 
ensamkommande barn)

13 17 8 13

Tidplan för nämndens behandling
BUN 2020-04-28
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INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

1602 Inventarier ny förskola Lönsboda 2 000 000 0 2 000 000 0 2020-08-
31

1603 Inventarier ny förskola Osby 2 000 000 0 2 000 000 0 2020-12-
31

0878 Offentlig konst förskola och skola 475 000 0 475 000 0 2020-12-
31

1605 Verksamhetssystem förskola och 
skola 1 500 000 0 1 500 000 0 2020-12-

31

1646 Inventarier textilslöjd 176 000 56 570 176 000 0 2020-06-
30

1681 Inventarier förskola Visseltofta 200 000 0 200 000 0 2020-12-
31

1682 Inventarier matsal Örkened 500 000 0 500 000 0 2020-08-
31

1683 Inventarier klassrum 
Ekbackeskolan 200 000 0 200 000 0 2020-08-

31

1684 Skurmaskin simhall Lönsbda 75 000 0 75 000 0 2020-12-
31

1685 Ljudanläggning Osby simhall 100 000 0 100 000 0 2020-12-
31

1686 Matthiss Lönsboda sporthall 75 000 0 75 000 0 2020-12-
31

1687 Granualatfällor konstgräs 70 000 0 70 000 0 2020-12-
31

1688 Utlåningsautomat Osby bibliotek 90 000 0 90 000 0 2020-12-
31

Totalt 7 461 000 56 570 7 461 000 0

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Ingen avvikelse från budget.
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Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

 Att fastställa barn- och utbildningsnämndens årshjul för arbetsåret 2020

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden upprättar ett årshjul inför varje arbetsår, innehållande en 
planering för beslut och informationsärende.

Finansiering

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Årshjul

 

Eva Andersson Eva Andersson 
Förvaltningschef Förvaltningschef Barn- och utbildning 
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Barn och utbildning

Årshjul ärenden till barn- och utbildningsnämnden   2020

Januari 
/Februari

Årsbokslut  och verksamhetsberättelse föregående år
Tilläggsbudget 
Tidplan budgetarbete och budgetuppföljning nästkommande år (info)
Dokumentationsgranskning BoF (info)
Redovisning av inkomna och hanterade klagomål föregående år (förskola, 
skola och socialtjänst)
Avvikande händelser 1/7 - 31/12 föregående år (BoF)
Arkivbeskrivning
Uppföljning internkontroll föregående år
Årsberättelse och bokslut föregående år
Dokumenthanteringsplan
Redovisning av anmälda kränkningar och utförda utredningar föregående år
Skolpliktsbevakning ht- föregående år 
Intern kontrollplan innevarande år 
Biblioteksplan (revideras vart tredje år, gjord 2019)
Patientsäkerhetsberättelse (MLA)
 

Mars Budgetuppföljning
Redovisning av enkätsvar förskola och grundskola innevarande år
Investeringsbudget och flerårsplan, fastigheter 
Investeringsbudget och flerårsplan, verksamhet
Beslut om förändrad rutin vad gäller antagning gymnasiet
Preliminär gymnasieorganisation kring kommande läsår 
Tillämpningsföreskrifter förskola fritidshem

April Personalekonomisk rapport (HR-enheten)
Förvaltningens förslag till preliminära nämndmål, budget och flerårsplan (info)
Budgetuppföljning 
Redovisning av enkätresultat gymnasieskolan (EB, NB, IM, Yrkesskolan)
Villkor förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (årlig revidering)

Maj Info Dataskyddsförordningen (Lina)
Budgetuppföljning
Delegationsordningen
Nämndmål 2019 beslut
Riktlinjer skolskjuts (Skolskjutsreglementet)
Internatkostnad Ekbackeskolan 19/20
Vistelsetid förskola /fritidshem

Juni Budgetuppföljning
Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläge – förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem
Slutlig antagning för gymnasieorganisationen gällande kommande läsår

Juli
Augusti Internkontroll uppföljning delår 

Avvikande händelser 1/1 - 30/6 innevarande år (BoF)

September Delårsbokslut inkl uppföljning av nämndmålen
Skolpliktsbevakning vt innevarande år
Redovisning av anmälda kränkningar och utförda utredningar första halvåret 
Grundskolan och grundsärskola resultat samt kunskapsanalys (ev. även 
gymnasieskolan och förskolan)

fViOSBY 
~ KOMMUN 



Oktober Budgetuppföljning
Uppföljning fristående verksamheter

November Budgetuppföljning 
Brukarundersökning BoF 
Beslut om internbudget för nästkommande år
Elevprognos kommande läsår (förskola, grundskola och gymnasium)
Uppföljning gruppstorlek, gruppsammansättning, köläge – förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem
Kulturpriset 
Taxor Kultur och fritid för nästkommande år
Vistelsetid förskola /fritidshem

December Information om arbetsmiljöarbetet (KIA mm)
Information om årets fördelade bidrag till föreningar
Budgetuppföljning
Beslut budget nästkommande år (nämndplan)
Bidrag fristående verksamhet samt interkommunal ersättning 
Internkontroll uppföljning innevarande år
Plan Internkontroll nästkommande år 
Sammanträdestider nästkommande år
Årshjul BUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 179 

Avtal med Bowlingcenter AB 

BUN/2019:285 828 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Hyresavtalet med Pannan fastighetsservice AB sägs upp för villkors
förändring samt att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen överföra 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att omgående på
börja förhandlingar med Bowlingcenter AB. 

Överläggningar 

Lars-Anton lvarsson (M) yrkar; 
- "Hyresavtalet med Pannanfastighetsservice AB sägs upp för villkorsför

ändring samt att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i sam
verkan med samhällsbyggnadsförvaltningen överföra ärendet till samhälls
byggnadsnämnden" 
samt 
- "Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att omgående påbörja 

förhandlingar med Bowlingcenter AB" 

Samtliga ledamöter i barn- och utbildningsnämnden instämmer med Lars
Anton lvarssons (M) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har ett hyresavtal med Pannan Fastighetsservice AB sedan 
2011-07-01. Lokalen hyrs ut i andra hand till Osby Bowlingcenter AB som 
bedriver en bowlingverksarnhet. Osby Bowlingcenter AB är ett privat och 
vinstdrivande företag med serveringstillstånd. Ett avtal skrevs 2017-04-19 
mellan Osby kommun och Bowlingcenter AB där hyran skulle höjas succe
sivt och därefter skulle företaget ta över hyreskontraktet direkt från Pannan 
Fastighetsservice AB. Idag tar barn- och utbildningsnämnden kostnaden för 
såväl hyra som avskrivningar för inköp av banorna. 

Den successivt ökande hyran från kommunen har inte Bowlingcenter AB 
ekonomiskt klarat av och ett tilläggsavtal skrevs därför den 2018-12-20, 
kommunstyrelsens beslut 2018-12-19, § 228, där hyran bestämdes ligga 
kvar på 50 % till och med 30 juni 2020 då avtalet löper ut. 

Osby kommuns investeringar i nuvarande bowlinghall har varit banorna, 
maskinerna och handikapp-rampen som finns utanför byggnaden. Bowling-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

center AB har själva stått för renoveringar som exempel kök, handikappan
passning inomhus, golv, inköp av andra aktivitetsredskap med mera. 

Föreningar som är aktiva i lokalen är tre pensionärsföreningar och två klub
bar. En av dessa klubbarna är BK kul där medlemmarna är personer med 
funktionsvariationer. 

Bowlingcenter AB är öppna för att se vilka möjligheter det finns att bow
linghallen flyttar till en annan fastighet. Vid eventuell flytt tar det cirka 2-3 
veckor att flytta banor och maskiner. Det behöver inte påverka spelsäsongen 
för föreningarna. Det finns 8 banor och alla banorna behövs vid en flytt, då 
sporten vid tävlingar utgår från 8 banor. 

Sex månader innan avtalen löper ut, 2019-12-31, måste det beslutats om 
Osby kommun ska säga upp avtalen med såväl Pannan Fastigheter som 
Osby Bowlingcenter AB. Barn och utbildningsnämnden framställt en för
frågan till Samhällsbyggnadsnämnden att göra en utredning. Om ingen an
nan lokal finns att tillgå måste barn- och utbildningsnämnden ta beslut om 
att antingen säga upp avtalet med Pannan fastigheter och Bowlingcenter AB 
eller skriva nytt avtal mellan Osby kommun och Pannan fastigheter samt 
Bowlingcenter AB. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 10 december 2019, § 170. 

Tjänsteskrivelse "Bowlinghall Osby kommun", daterad den 13 november 
2019, från t.f. kultur och fritidschef, Fredrik Johnsson och vik. förvaltnings
chef Eva Andersson. 

Tilläggsavtal mellan Bowlingcenter AB Osby kommun, daterat den 20 decem
ber 2018. 

Avtal mellan Bowlingcenter AB och Osby kommun, daterat den 19 april 2017. 

Avtal mellan Pannan Fastighetsservice AB och Osby kommun, daterat den 26 
april 2011. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 17 september 2019, § 131 - Bow
linghall Osby kommun. 

"Skrivelse adresserad till Kommunstyrelsen", daterad den 8 oktober 2018, från 
Daniel Sjöberg, ordförande i BK Kul Osby, Patrik Håkansson, ordförande i 
Osby BS, Dan Åkerberg, ordförande i Osby PBS och Dan Åkerberg ordförande 
i Team Osby. 

Resultatrapport Osby Bowlingcenter AB 2018-07-01-2019-06-30. 

Balansrapport Osby Bowlingcenter AB 2018-07-01-2019-06-30. 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Vikarierande förvaltningschef, Eva Andersson 
T.f. enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Samhällsbyggandsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Ekonomienheten 

Expedierat 

kM' I a, IJ~1 ~q1i2~ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Barn~ och utbildningsnämnden 

§ 170 

Avtal med Bowlingscenter AB 

BUN/2019:285 828 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Hänskjuta ärende för beslut i barn- och utbildningsnämndens extra 
insatta sammanträde den 1 7 december 2019. 

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att omgående på
börja förhandlingar med Pannan Fastighetsservice AB och Bowling
center AB. 

Överläggning 

Mats Emstsson (C) yrkar på att hänskjuta ärendet för beslut i barn- och ut
bildningsnämndens extra insatta sammanträde den 17 december 2019 samt 
att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att omgående påbörjar 
förhandlingar med Pannan Fastighetsservice AB och Bowlingcenter AB. 

Samtliga ledamöter instämmer i yrkandet. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har ett hyresavtal med Pannan Fastighetsservice AB sedan 
2011-07-01. Lokalen hyrs ut i andra hand till Osby Bowlingcenter AB som 
bedriver en bowlingverksamhet. Osby Bowlingcenter AB är ett privat och 
vinstdrivande företag med serveringstillstånd. Ett avtal skrevs 2017-04-19 
mellan Osby kommun och Bowlingcenter AB där hyran skulle höjas succe
sivt och därefter skulle företaget ta över hyreskontraktet direkt från Pannan 
Fastighetsservice AB. Idag tar barn- och utbildningsnämnden kostnaden för 
såväl hyra som avskrivningar för inköp av banorna. 

Den successivt ökande hyran från kommunen har inte Bowlingcenter AB 
ekonomiskt klarat av och ett tilläggsavtal skrevs därför den 2018-12-20, 
kommunstyrelsens beslut 2018-12-19, § 228, där hyran bestämdes ligga 
kvar på 50 % till och med 30 juni 2020 då avtalet löper ut. 

Osby kommuns investeringar i nuvarande bowlinghall har varit banorna, 
maskinerna och handikapp-rampen som finns utanför byggnaden. Bowling
center AB har själva stått för renoveringar som exempel kök, handikappan
passning inomhus, golv, inköp av andra aktivitetsredskap med mera. 

Föreningar som är aktiva i lokalen är tre pensionärsföreningar och två klub
bar. En av dessa klubbarna är BK kul där medlemmarna är personer med 
funktionsvariationer. 

Sida 
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IVIOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bowlingcenter AB är öppna för att se vilka möjligheter det finns att bow
linghallen flyttar till en annan fastighet. Vid eventuell flytt tar det cirka 2-3 
veckor att flytta banor och maskiner. Det behöver inte påverka spelsäsongen 
för föreningarna. Det finns 8 banor och alla banorna behövs vid en flytt, då 
sporten vid tävlingar utgår från 8 banor. 

Sex månader innan avtalen löper ut, 2019-12-31, måste det beslutats om 
Osby kommun ska säga upp avtalen med såväl Pannan Fastigheter som 
Osby Bowlingcenter AB. Barn och utbildningsnämnden framställt en för
frågan till Samhällsbyggnadsnämnden att göra en utredning. Om ingen an
nan lokal finns att tillgå måste barn- och utbildningsnämnden ta beslut om 
att antingen säga upp avtalet med Pannan fastigheter och Bowlingcenter AB 
eller skriva nytt avtal mellan Osby kommun och Pannan fastigheter samt 
Bowlingcenter AB. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 3 december 2019, 
§ 318. 

Tjänsteskrivelse "Bowlinghall Osby kommun", daterad den 13 november 
2019, från t.f. kultur och fritidschef, Fredrik Johnsson och vik. förvaltnings
chef Eva Andersson. 

Tilläggsavtal mellan Bowlingcenter AB Osby kommun, daterat den 20 decem
ber 2018. 

Avtal mellan Bowlingcenter AB och Osby kommun, daterat den 19 april 2017. 

Avtal mellan Pannan Fastighetsservice AB och Osby kommun, daterat den 26 
april 2011. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 17 september 2019, § 131 - Bow
linghall Osby kommun. 

"Skrivelse adresserad till Kommunstyrelsen", daterad den 8 oktober 2018, från 
Daniel Sjöberg, ordförande i BK Kul Osby, Patrik Håkansson, ordförande i 
Osby BS, Dan Åkerberg, ordförande i Osby PBS och Dan Åkerberg ordförande 
i Team Osby. 

Resultatrapport Osby Bowlingcenter AB 2018-07-01-2019-06-30. 

Balansrapport Osby Bowlingcenter AB 2018-07-01-2019-06-30. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Vikarierande förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 

Sida 
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Sida 1 av 2 

rV]OSBY 
~KOMMUN 

TILLÄGGSA VTAL 2018-12-20 

Osby kommun (212000-0901) och Osby Bowlingcenter AB (556879-3763) har 
denna dag träffat följande 

Tilläggsavtal 
om Hyreskontrakt Bowlinghall -2016 

"Hyresavtal gällande fastighet Osby Värmepannan 2, för användning till Bowlinghall" 

Bakgrund 
"Hyreskontrakt Bowlinghall -2016 "undertecknades av företrädare för Osby kommun och 
Osby Bowlingcenter AB den 19 april 2017. Avtalstiden var mellan ljuli 2017 till 30 juli 
2020. Osby kommun har ett första kontrakt med Pannan Fastighetsservice AB (556528-0384). 
Osby kommun hyr ut lokalen i andrahand till Osby Bowlingcenter AB som bedriver en 
Bowlinghall. Hyran på lokalen regleras i hyresavtalet där hyran stiger varje år med mål att 
slut året ska Osby Bowlingcenter AB ha tagit över hela förstahandshyran. 

Tolkning/tillämpning av hyresavtalet 
Undertecknade företrädare för Osby kommun och Osby Bowlingcenter AB är överens om att 
tolkningen/tillämpningen av den ovan återgivna punkten sedan hösten 2018 har varit föremål 
för diskussion mellan avtalspartema på grund av att hyresökningen har varit för stor och Osby 
Bowlingcenter AB inte har möjlighet att ta över mer än 50% av förstahandshyran. 

I syfte att avtalspartema inte ska behöva lägga tid, energi och eventuell att företaget ska går i 
konkurs för att hyran är för hög och i stället kunna koncentrera sig på respektives övriga 
verksamhet är avtalspartema överens om en gemensam reglering av hyresökningen. 

Ändringar/Tillägg 
Ändringar i och tillägg till denna "TILLÄGGSA VTAL" skall, för att vara gällande, avtalas 
skriftligen och undertecknas av båda parter. 

Hyran regleras att från den 1 juli 2019 till 30 juni 2020 ska hyran ligga på 50% av 
förstahandshyran från Pannan Fastighetsservice AB. 

Avtalets upphörande 
Undertecknade företrädare för Osby kommun och Osby Bowlingcenter AB är överens om att 
"Hyreskontrakt Bowlinghall -2016" upphör att gälla/löper ut den 30 juni 2020. 



Sida2 av 2 

Tvistelösning 
Tvist i anledning av denna "TILLÄGGSAVTAL" ska i första hand avgöras i samråd mellan 
parterna, där Osby kommun företräds av kultur- och fritidschefen och Osby Bowlingcenter 
AB företräds av dess ägare, och i andra hand ska tvister avgöras av allmän domstol. 

Denna "TILLÄGGSAVTALET" är upprättad i två (2) likalydande exemplar, av vilka 
parterna tagit var sitt. 

Osby den 20 december 2018 

Osby ommun 

~k~t74 
Marika Bjerstedt Hansen 
Kommunstyrelsens ordförande 

Osby den 2\ bv.__c. 2018 

Osby Bowlingcenter AB 

~~~~ -~' e,""' t,, r \, \__(\:"'-~~ 
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~--- HYRESKONTRAKT 

FASTIGHETSÄGARNA 
FÖR I FÖRSTA HAND KONTOR OCH 
LOKALER AV ENKLARE BESKAFFENHET 

Sid 1 (2) 

Nr, _-"B"-OW:.::i::,1ng"'h"'a,_~2"'0'-'1"'6_ 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller. 

1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: 

Osby kommun 212000-0902 

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: 

Osby Bowlingcenter AB 556879-3763 . 

Aviseringsadress (om annan än nedan): 

3. Lokalens adress Adress: I Fastighetsbeteckning: Trappor/hus: I Lokalens nr: 
m.m Södra Portgatan 28, 283 55 Osby Osby Värmepannan 2 

4. Lokalens Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut i befintligt skick för att användastlll: 
användning Bowlinghall 

5. Lokalens Lokalen omfattar ca 960 ca m 2 och är belägen i plan 
storlek och 
omfattning Om i kontraktet angiven area awiker från faktisk area medför awikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran 

respektive hyresvärden rätt till högre hyra. 

Domfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning{ar). Bilaga: I D Platsförskylt 

6. Hyrestid och Fr.o.m: T.o.m. Fr.o.m: 

uppsägning/ 2017-07-01 2020-06-30 cich tills vidare 
förlängningstid 

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen tidigast 

månader före den avtalade hyrestidens utgång. 
till det månadsskifte som inträffar närmast efter 

I annat fall är kontrakt för varje gång förlängt med månader från uppsägningen. 

□ å, □ månader 

7. Hyra Kronor 

160 750 per år exklusive nedan markerade tillägg se bilaga 1 

8. Höjning av hyra Höjning av ovan angiven hyra sker 

D per den 1januari varje år med procent, beräknat på föregående års hyra. 

Di enlighet med bifogad indexklausul. I Bilaga: 1 

9. Fastighets- D Fastighetsskatt ersätts med kr per år. 
skatt 

10. El, va, värme, Hyresgästen har Hyresgästen betalar i enlighet med Ingår i hyran 

varmvatten, kyla eget abonnemang. bifogad driftskostnadsklausul. Bilaga: 
och ventilation 

El □ □ 18] 
Va □ □ 18] 
Värme □ □ 18] 
Varmvatten □ □ 1:81 
Kyla □ □ 1:81 
Ventilation □ [ZI 

11.Mervärdes-
skatt(moms) 

Hyresgästens ~ Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. 
momsplikt D Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. 

Hyresvärdens ~ Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varjetillfälle 

momsplikt gällande moms. 
D Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid 

varje tillfälle gällande moms. 

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på 
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. 

Om hyresvärden till följd av hyresgästenssjälvständiga agerande-såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även 
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse-blir jämkningsskyldig för momsenligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen 
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av 
hyresvärdensförlorade avdragsrätt för ingående moms på d rlftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. 

12. Hyrans Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: 

betalning 18] kalendermånads början□ kalenderkvartals början genom insättning på 281-6809 

13. Ränta, betal- Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt 

ningspäminnelse lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 

14. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett 
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästensansvar för 
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 §jordabalken. 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 1.1.A,2 upprättat 2011,. Eftertryck förbjuds. Sign Si gn ~ 



~---- HYRESKONTRAKT 

FASTIGHETSÄGARNA FÖR I FÖRSTA HAND KONTOR OCH 
LOKALER AV ENKLARE BESKAFFENHET 

Sid 2(2) 

Nra __ Bo_w_in_g~h_a!-_2_0_1_6 _ 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller. 

15. Brandskydd Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad anordna, installera och underhålla det brandskydd som krävs under hyrestiden för 
hyresgästens verksamhet i lokalen. 

16. Myndighets- Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu 
kravm.m. gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. 

Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. 

17. Underhåll D Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt [Z1 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv, 
underhåll av lokalen. väggar och tak. 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efterskriftlig uppmaning har 
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. 

18. Skötsel, drift Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma 
och ändrings- utrymmen. 
arbeten Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller 

installations-- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller 
installationer såsom el, va och ventilation. 

19. Försäkringar Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är 
belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens 
som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. 

20. Yttre åverkan D Hyresvärden !ZI Hyresgästen 

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt en tre- och andra dörrar eller portar 
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. 

:21.Lås- D Hyresvärden ~ Hyresgästen 
anordningar ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningarsom krävs för hyresgästensföretagsförsäkring. 

22. Nedsättning av Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätt till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att 
hyra sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta avtal. Hyresgästen har inte heller rätt till nedsättning av hyra för hinder 

och men i nyttjanderätt till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt, Det åligger dock 
hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. 

:2-3. Återställande Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och 
vid avflyttning återställt lokalen i godtagbart skick. 

24. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden 
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, 
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

:25. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den lämna säkerhet försinaförpliktelser enligt detta kontrakt genom 

D borgen D bankgaranti om k, D deposition om k, 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden företillträdet så påfordrar. 

26.Person- D Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad 
Bilaga: 

uppgiftslagen personuppgiftsklausul. (Gäl ler inte när hyresgästen är en juridisk person.) 

27. Särskilda Särskilda bestämmelser Bilaga: 1 
bestämmelser 

Inredning och verksamhet Bilaga: 2 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

28. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. 

Ort/datum: Ort/datum: 

2017-0~ Os b 01 zo,7 0'+ 1"1 Q;bv -09 
Hyresvärdens namn: 

HO~by'i]~w/in,9ce;11/Y AB 
Osb,J Korv1r-'\v1n 

/·1 

ia'cr::~:~~~:~'l!;;d;% t2 Firmatecknare Namnteckning(firmateckn~re/ombud): 131 Firmatecknare 
D Ombud enligt ;2-,,/~ D Ombud enligt 

fullmakt fullmakt 

/ Namnförtydligande: ' N amnförtydligandeJ 

Sqsanne Rönn cf(dtE,cK ,.,ii L incki-rc;J-1 d 
Upplysning ----✓ 
Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också krävs att en bilaga fogas till kontraktet för att överenskommelsen i bilagan ska bli tillämplig. 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12A.2 upprättat 2014. Eftertryck förbjuds. 



~--- TILLÄGG Sid 1 (1) 

FASTIGHETSÄGARNA Särskik:la bestämmelser Bilaga nr: 1 

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg. 

Avser Hyreskontrakt nr: F asti g h etsbeteckn in g: 

Bowlinghall-2016 Osby Värmepannan 2 

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr: 

Osby kommun 212000-0902 

Hyresgäst(er) Namn: Personnr/Orgnr: 

Osby Bowlingcenter AB 556879-3763 

Namn: Personnr/Orgnr: 

Tillägg HYRAN 
Bashyran under hyresperioden ska utgå enligt följande: 

1 juli 2017 - 30 juni 2018 är hyran 13395,83 kr/ månad exkl. moms 
1 juli 2018 - 30 juni 2019 är hyran 26791,67 kr/ månad exkl. moms 
1 juli 2019 - 30 juni 2020 är hyran 40187,51 kr/ månad exkl. moms 

GILTIGHET 
Detta hyreskontrakt upphör gälla utan uppsägning då hyresperioden slutar. Detta hyresavtal är ett 
andrahandshyresavtal och förutsätter att det finns ett hyresavtal mellan Hyresvärden (Osby kommun) och 
fastighetsägaren till Osby Värmepannan 2. Skulle någon av dessa förutsättningar inte uppfyllas är detta 
hyresavtal utan verkan. 

En förutsättning för detta avtals giltighet är att hyresnämnden senast inom tre 
månader efter avtalets tecknande godkänner parternas överenskommelse om avstående från besittningsskydd 
m.m. 

Osby kommun har inhämtat fastighetsägarens medgivande om att lokalen får lov att hyra ut i andra hand, 

ÖVRIGA SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
- Detta avtal för inte överlåtas på någon annan utan Osby kommun, Kultur och fritid, skriftliga medgivande. 

- Hyresgästen ska svara för och bekosta sophämtning. 

- Hyresgästen medges rätt att sätta upp reklam i hallen. 

- Hyresgästen svarar själv för skadestånd som kan uppkomma på grund av bowlinghallens användning till följd 
av hyresgästens verksamhet. 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum, Osby 2017-0Y-OC/ Os~ 2017 04- 1"1 
Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

Qc:-bj ,:) V' le_ C)Yv1 VYl l,,..-,Y--,, 
Osby Bo w Il Jt!) cv1 le»-- A 6 

Nimnteckning(firmatecknare/ombud): ,{:SJ Firmatecknare N am nteckn in g(fi rmateckn are/o mbu d): .Kl Firmatecknare 

R " iuCtu,(,ez} 1,~4,Jtcl,"~<1 □ombud enligt _:;Z:-~ Oombud enligt 
fullmakt fullmakt 

/ 
Namn,förtydligande: _ il . . _ ·7> Namnförtydligande:J ,· 

Svt''C1Vl!l<" ~r,ncfc{c/r f;e;rc71 iWl L 1 '1 d5 t-,CVt\ cJ 
"--._.) 

Fastighetsägarna Sveriges Formulärförtillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär, 



~--- TILLÄGG Sid :1. (2) 

FASTIGHETSÄGARNA Inredning och verksamhet Bilaga nr: 2 

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg. 

Avser 

Hyresvärd 

Hyresgäst(er) 

Tillägg 

Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckni ng: 

Bowlinghall-2016 Osby Värmepannan 2 

Namn: Personnr/Orgnr: 

Osby kommun 212000-0902 

Namn: Personnr/Orgnr: 

Osby Bowlingcenter AB 556879-3763 

Namn: Personnr/Orgnr: 

Lokalen upplåts med monterad inredning vilket gör lokalen ändamålsenligt som bowlinghall. Hyresvärden har 
bekostat inköp av banor , slavdator , tangentbord, skärmar samt maskiner i bowlingutrusning och monterat 
detta i lokalen. Övrig inredning är hyresgästens egendom. 

Hyresgästens förbinder sig att: 

- Hålla öppet minst ca 55 timmar per vecka under säsong. Awikelser från dessa tider kan i vissa fall ske efter 
särskild överenskommelse med Osby kommun, Kultur och fritid. 

- Stå för alla tillstånd som behövs för att bedriva verksamhet i lokalen. 

- Hyresgästen ska genom sin verksamhet främja bowlingsporten i föreningslivet och för alla åldrar. 

- Ansvara för skötsel av kägelresningsmaskinerna enligt Brunswicks föreskrifter. 

- Sköta banorna enligt med Brunswicks föreskrifter och utföra en mycket noggrann rengöring och boning av 
desamma. 

- Underhålla hallklot, uthyrningsskor och käglor samt för egen räkning ombesörja nyanskaffning och byte av 
sådana detaljer. 

- Teckna ansvarighets- och avbrottsförsäkring. Bevis härom skall företes inför varje försäkringsperiod. 

- Ansvara för reservdelskostnaderna och underhåll av banorna och maskinerna. 

- Svara för all förbrukningsmaterial. 

- Ansvara för att reservdelslagret är intakt så att bytta delar ersättes med nya. 

- Lämna tillträde till bowlingmaskinernas räkneverk när hyresvärden så önskar. 

- Fastställa spelavgifter. 

- Utan kostnad för Osby kommun, genomgå kurs på Brunswicks banor och maskiner. Om denna kunskap 
saknas. 

- Svara själv för skadestånd som kan uppkomma på grund av bowlinghallens användning. 

ÖVERLÅTELSE AV ÄGANDERÄTTEN TILL LÖS EGENDOM 
Efter avtalstidens slut tillfaller banorna och maskinerna (inklusive slavdator, receptionsdator, tv-apparater, 
tangentbord) hyresgästen utan ersättning som då står för kostnaden för denna egendom. 

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär. 



~-- TILLÄGG 

FASTIGHETSÄGARNA Inredning och verksamhet 

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg. 

Underskrift Ort/datum: 

Os-6-v 
Hyresvärdens n'amn: 

2017 0 1/- I'} 

1
lle1Firmatecknare 

□ombud enligt 

fullmakt 

Namnförtydligande: 

Susc-1nne Rön,., e: e (oi-r b , 

Sid 2 (2) 

Bilaga nr: 2 

Ort/datumdsb 
Hyresgästens namn: 

Osby &Ju:,1/;f'l3co1-lef A fJ 

Namnteckning(firmatecknare/ombud): 

::2-~ 
~Firmatecknare 

Oombud enligt 

fullmakt 

Fastighetsägarna Sveriges Formulärförtlllägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformu[är, 



Hyres- och arrendenämnden i Malmö 
Box 4287 
203 14 Malmö 

Ang. avstående från besittningsskydd - lokal 
Mellan Osby kommun och Osby Bowlingcenter AB har överenskommelse träffats om att 
bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken rörande ett mellan patterna träffat 
lokalhyresavtal inte skall gälla. 

Hyresavtalet förutsätter för sin giltighet att hyresnämnden godkänner denna 
överenskommelse. 

Lokalerna är belägna på fastigheten Osby Värmepannan 2 i Osby kommun. 

Anledning till överenskommelsen är att lokalen hyrs av Osby kommun som sedan genom 
andrahandsupplåtelse hyr ut lokalen till Osby Bowlingcenter AB. 

Denna överenskommelse skall gälla under tre år från tillträdesdagen. 

Parterna hemställer att hyresnämnden godkänner överenskommelsen. 

(C/ i+ Osbyden_/ __ 2017 

OSBY KOMMUN Osby Bowlingcenter AB 



OSBY KOMMUN 

( 
FASTIGHETSKONTORET 

2011 -011- 2 8 
.:i1u. I l'+-J 

HYRESKONTRAKT 
., FÖR LOKAL Nr ___ VP130 

Lindertecko 

~~enr . Di,l~b;;:eckll. 
i' lJ1i , ,._;J,c..-r 

~~ftfumul ag. räffat.följa1:u.le-!;i1 esavtal: '"-·ss t rula Innebär att den därefter Rl!iande lexlen gäller. 

Hyresvärd I Pmsonnr/orgnr 

Pannan Fastlahetsservlce AB 556528-0384 
Hyresgäst I Pergonnrforgnr 

OSBY Kommun, Box 114,283 22 OSBY 212000~0902 

Lokalens adress Kommun Fas!lglla\sbe\eolmlng 

m.m. Osbv Kv Värmer'lannan 2 I Osbv Kommun 
Gala l Trappor/hus I Lllgenhei nr 

Stidra Portnatan 28 283 55 OSBY 
Avl~ertngsadr8ss 

Box 45 283 00 OSBY 
Lokalens skick Butlksarea 1 

"""'"T'' '"'~'·'T' L,g••T ÖVrlgmoo 

och användning plan m' plan m~ plan m' plan m~ ,,." 1m• 
1 ca 960 sobi1ana 4 

:=Jlvna areor 

""' @ hor Inte Ini¾ uvlale!a. tecknendo gomormaml m"lle upp. 

Om I tWlalel angr.'on 11roa ll'lv1kor flfill uppmäll area medför avvlka!san ln!e rlltl f!lrhyresoilsle11 lm ålerbelalnlng 

resp aktive hyrasvllrdan rll.11 liH htlgm hym. 

xl Omfollnlonen av de fllrhvrda lokalerna harmarkera!s å bllogada ri1nlng{ar). 

jiru;a 
se bllaaa 4 

tlllfort fllr bli pla!11för parka1lngs• gfltlllJfl- • 
förl•ooh ki~"' skyttskåp/ rvl p!als(e" fHr I plals{e" fHr 

xl urlas1nh1g förakvH xlautomat X bn'a" b!l(arl n 
Inredning m.m. Lokalen uthyrs 

1lulan sllrsklld fllrverksamhetan av!öedd Inredning 

]Bilaga 

D med tiäraklld fOrvodwamheten 8V$8dd !nrednlll{I en! b!laga 

Vid hy11,s[llrhålle11dels upphtlrande skall hyreag!islon, om !n!e nnnan ÖVE1renskommeloo lrl!lfals, bmllllra honom llllhörl(I egendom 
och å!&mrnlla lokalerna lgod!agbarl eki<:k. 
Pe:rlem11 lir eniga om alleenasl elsle dagen av llyrooförhållo11del gamensaml genornf61a baslklnlng av lokulemn, 
Om 1111 följd av hyresgäs\enslilg!lrder-v!dtugna med e!lorutan hyrosvllrderis medgivande• klkalenvld avllyltnlnnen lnnehå.UBr 
ma!e1lal, som lnlo ell.lllkfft HvamnakomrnHB all hyrei;gll.s!M a'iararfllr, skoll hy~ltslen avlll.gSM malorlll.fetellerersll.Hn hy,esvärdon 
dennes kos!nader Rir kvlltbllvnlng såsom förekommande aVfallaaka11, lnan~not\ ooh avnlft Rlr denonerina eller molsvarando, 

Ledningar för Hyresgtlslen bako91ar erf,;,rderllg dragning av le.dnlngarfllr le[efonlfnln den anslu!n!n,gepunkl opera\6ren anger 

telefoni ix7 1111 d&-!llå0an I lokalen 1mm hvresnb\en I samrM med hvresvllrden väl er, 

h Hymsvärdon bokoslar mo\svarando ladnlngsdnigning fram 1111 lokalen. Lednlngadraanlng Inom lokalen uföra 

ooh bokos!esev hvraag!islen men skall ske I samråd msd hymmlirden. 

• 1nlngar för r-, Hyresgästen bekostar elforderlig drngnlng av ladnlngarflirdatakommunlkatlon från dan ensflltnlngspnnkt 

•• ~,akommunlka- onera\ören an"erllll de is\iillfln I (oktllan som hy,esg!lslon I sarnr:ld mod hyresvärden väller . 

tlon h Hyresvtlrden bekos.!ar mo!svarando lodnlngsdragn!(l!J f111m 1111 lokalen. Lednlrlgstlmgnlng Inom lokalen uflire 

ooh bekostas ev hyresnlls.len men akall sko I samråd m~d hvresvllrden, 

Hyrestltl Frlm ooh med den I 1111 ooh med den 

2011 07 01 2016 06 30 
_,,psägnlngstld/ 

Förfängnlngstld Uppsllgn1119 a.v do!la avtal &kall !öko ml/161 6 månader Innan kontraktet utgår. 

I annat faffär konlraklol lfölll.n~I med 1 år 
Vänne och 
varruvatton Elforderlh 11--•·1tmm!11g av lokalen ombes<'!tlt; av fxl Humsvllrdoll nJ.htresulls\oo 

Varmvatten llllhnndahålls nholaårel rx'11o1aalls n 

Upplysning 

Observera oll del i v!esa fall ltlrutom kiysa I tuh1 också elfodras all bilaga fogas 1111 avlalet l!lrall 

öve11>nllkomma!aan I bllagan skall bli mmmplig. Dot glllter axempelvls Indexklausul, klausul om 

fasll{jhalsskall och om hyre$gäs1ena rli!I IIIJ nedc,"lllnlng av hyra vid sedvanllat underhåll. 

Se I övrigt Handledning uppTfillnd uv 0111Bolsallonorno, 



Undertecknade har denna daa träffat föllande h"resavta1: 

HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL Nr ___ VP13O 

sid. 2 (4) 

l(rvss I rula lnnebllralt den därefter föl/ande texten n:lfler. 

Hyra Kronor 475,000 I år beräknat på förhyrd yta Se bilaga 3 
n1o1elhvra ri7 hurn exkl nod an markerade ti~ägn 

Index* 
li7 Jl.ndrlng av ovrm angiven hvrasker I enlinhe! med bifogade Indexklausul 

l8!1aoa 1 
klausul 
Kostnad rör le11aga 

värme oc.h 
tx1 Bräns!eN!lrmellllllgg ulg<ir I en~ghal med b!l,,,.ade kalusul varmvatten Bllana 3 

VA-kostnad lmtagn 

"'il Va-11111\n" uhlr I an""hel med bffr"'ade klausul Bllana 3 

Kyla Kos1nader1Hrdrlft 11v slirs!llld kyl· och von111atlons- IBHaga 

VenUlatlon I anlägnn[nn e1sllllsl enllghel med bifogade klausul 

El 
1xlu1g,rl enRghel mad blfogede klausul n hyrosg!l.elon hareael abonnemang Bilana 3 

Trapp-
h1nnårlhvra11 fxl ombesörjs ooh bekostas av twre,,,.l\slen städnlna 

Emballage~ 

ooh I don oniallnlng dGI å1lgger hyrer.värden att dels lll!handaMlla u!rymmt1 för logrlng av soporfemballage d11la ordna botllransporl av sådant 

sophämtning avfall, ållggerdolhyrnsgäslen all sorl om ocl1 placare avfall I avsoU kM på BV&add pbils liksom o\l ulan kompensallon modve11m tlll den 

yllo11tgaro kätlsortorlng som hy1116V1lrdon kan komma all bos!uta. 

t=J11llags- och eoph!lmln1ng 

IIJllårlhyran 

0 ombes8r!s och bekoelas av hyrosgl!.6\en (dock ål!ggerdel hyresvärden o.U Ullhandahålla wpknd och erfoR!orllgl GOpulrymme) 

□ Ingår I hy11111 lio!r'Jlfand& nedan markamda avfallsfrokllonar. Det åligger hyra6{Jl!.sta11 o!I l'il'lv i;vam för och bakas.la 

uppsnmllng, oorlaring, lagring och lmnspori av hoa hyrosglis1on förokomrmndo avfalldrald.lonar som ln1o martomls nodon, 

,- - -
,- hushå!kitlvfall lysrllr - Mrdo plasl[llrpackningar 

I-
I-

grovsopor I-
rnelallf<lrpacknlngar fä1llgl avfall enligt fllrordn[ng (1996;971) om farligt avfall -

- kompoatoibail avfall - o!ll1gaif11 glas@rpacknlngar - -- --
- 1ldnl!lgspapp11r - fflrgatl& glaGförpaolmlngar --

bal!orler ' nennfthnaclm!ngar 

snöröjning 
x1 Ingår I hymn näller el entr0n n ombostlr1$ooh bekos!as av hvresgästenn onl bli 

lanaga 

ooh sandnlna 

j FasUghels-
l1ng,l.r!hymn fxl ersätlolng hllrfflf 11ti!lnns en!lnl slirsklltl llverenskomroolsa 

la~aga 

skatt Bllana 2 

Oförutsedd11 Skulle ofler av{Qlels lecknonde of<lrulsedda kostnad sökningar uppkomma f/lr fasllghelen på grund av 

k~stn11der •) !nlllrand11 eller höjning ,w slirskHd lllr reslit)helen u\gåend11 skall, avglltoller pålaga varom tlkkl~, kommun ollar 

I ITTjndlghel kan kommu o\t beslula 

b) geneiel!a ombygg11atlsålgl!rd11rel!er lllu!and11 på fä&!!ght1l11n som oj enbart avser loki:llen och som hymsv!lrden lilfiggs aU 

ulfllro tnlföljd e.v tx,s!u\ av rtksdeg, regering, kommun eller myndighel. 

ukall hyre&gäaton med verkan fflln lnlradd kostnadsll!tn!ng orlllgge 11ra!ltlnlng 111! hyrnwäiden f<'lr på lokalen belllpando andol ovd11n 

lola!e Mlga ko!!losdsöknlngen rurrasllghaten, 

Lokalena andel ör pro.-.anl. Har endolen ej engiYHe ulgllro danna av hyrosgäslens hyra (e~kl eventueg moJnG) I lll1Ml!onde 11\11 

fm,llgho!ao u!gåendo loke!hyror(8Xkl ovonluell moms) vid liden förkoe!nads/lkn1ngen. Filr oj ulhyid lokal gllmdärY!d on 

uppskidlnlng av m11rknadshyran för lokalen. 

Mod skal! en!lg\a) ovan avses ej moms och fasllgho!eskall/ den mån era611nlng häifllr orlllggsl enUghel med ÖY<lronskommelse. 

Med ofllrulsedda koslnwler menae e.ådene koslnader som vid avlalels lngä1mde Inta boslulats ev de under e) och b) angivna 

lnslanslema. Ersä!ln!ngen erlijM~s nedansMende ron!erom hvrans bala!n!ng, 

Upplysn!ng 

ObserYere all del I vissa fall Rlru!om kiy5S 1 JU!a också erfodras ett blfag[J fogas IIU avtalet för all 

övorons!tommefB!ln I bllagan skol[ bil llll!lmpllff, Dol gllllere:,cempelvls lndexklaueul, klausul om 

fas\lghe!sskoll och om hyresgästens rll\l UH n11ds!l.1lnlng ev hyra vid eedvanllgl umla1håft, 

So i clvrlgl Hendlednl(lfl uppri.lUad av oru-anlsallouorna. 



HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL Nr ___ VP130 

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: ,; __ s I ruta Innebär alt den därefter löllande texten gäller. 

Mervärdesskatt Is F•slgh~"''"'"''"'rawIDd'" '""""••kyhllg rrrr m,m, ro,"'"''"'"'.,''"''""· Hy••<ll•''"'°"" """" hvra, ""'"" ,Id 
(moms) v1ujetmfiilla gän,mde molll9. 

Om fasllghelsiijlartin/hyresvilrden efler beslut !IV 111'::!Uemynd!jJheten b~r skallsky!dliJ Ull moms Rlrulhymlng av lokalon skall 

hy1osgll.s!en utöverhyr1111 erlägga vid va1Jo llllflllra g!l!lande moms. 

Moms1m som erläggssamlkl!g\ mod hy1an borlllcn11s på anglvel hyf9Sbelopp Jllmle, enligt vid va~e lklpunkl glillande·reglerlllr 

moms på hyra, på I förekommande fall enl!jJI hyreskon!raklel ulgånde 111I11.gg och andra erellltn!ngor, 

Om hyresvärden \\Il följd av hyr8&gllslans sJAlvsUl.ndlga agerande. dr.om uppbllalsa av lokalen I andra hand {Il.ven upplåleloo rnt 

eget bolag), ellerövertå1else. bnråtoibelalnlngssky!dlo mrmoms enllgl balllllmme!sema i mervtlrde~kaltelagen skaR hyresglls!en 

rum ut ersätla hyresvllrden mod del 11torbelakia beloppet. Hyrasgll.slen slalH vidare LJ!ge 81'$tll!nlng Rlrdan ko61nade!lknhig oom 

fal arnv hyroi;väldens förlorade RVdmgsr!i\t fci:r!ngåend1J moms nå drffiskos!nado1m1 aom U""slåraenom hvrasollslons 0Jterand11. 

Hyrans nr.m orlligge \tian anfordran I förakoll eehasl srilrdag11n !lira var}II IPoslglro nr ! Bankgiro nr 

be!alnlnN kalendermånads btlrlan X kalenderkvarta!s lxlr)m nonom lnstllltnlng på 5068-2818 

Ränta Vid försenad hyres betalning skall hyresgästen erlägga dels rån la enligt rtlnlolagen, de!s ersll.tllllng ltlr llkrlflllg betalnlngspåTTmnelae 

.-~1-~rnlngs- enUgt !agen om era Il.Ilning fllrlllkassokoelnader mm. Eraättnlng fllrpåmlnnolae 111jj!r mad belopp oomvld var]o ll!llälla g!Uleren11gl 

,olnnelse lllrordninnen om ers!IHulon fllrlnkassokoslnaderm m, 

Underhåll mm I Hyresvilrden &kall u\l<'lra ooh bekosla erforderllgt underhåll I Oookalt hyrBt.gl!slen ,syararrnr I a1ttl{le 

av lokelama och av hoh<lmllllhandaMl!an !mednJnn 

JLl Hyresglle\e11 akal! ulftlre.ooh bokosta orforcla~lnl underhåll I Hy1es.gl!slons undedu'iffssky!dlghel omfattar därnltlvor I BIiaga 

av ytskikt p!a golY, vll.ijgar oeh lakjämte av Inredning ulÖYer normal lörollllllng 

llllhand.thållen av hyrosv!!nlen, 

Om hyrosgllslell åsldosllllllrs[n underhå11ssky!dlghot ocll ej Inom sklll!g lld vktlar rilltelsoeflerskrITTHg anmodan tiger 

hyro1.vi\tden rll.ll alt ful!gtlra tikyld!gheten på hymsgllslens bekoslnad. 

7 Fördolnlrtn av underhälh;ansvarel framgår av sijrskl!d bllaga 

J BIiaga 

Skölsel och drift Orn [nio ann al övarenskommils 0llgJJerdel hyresvä1den aH i r&ekommanda (all ombGSö~a skö!sel, drill ooh undorhåll av ellrn!lnna 

och gemensamma utrymmen. 

Hyresgi!.lilen Il.ger Dj t!IU all ulan hyresvärd11ne skrinll;Ja godkhnando, I lokalen oli'eraljssl lnom farulgholen, u!föm Inrednings• 

ooh/eller lna.lallullons• eller ilndrings.arhe!en tiom direkt berör bilrunde byggnadsdeler eRer för fnslli!hotens funktion vlkll,ga 

lnsiallatlonersåsom VA-, ol, vontllalkmssys!em elc, 1111h6rlga hyroevllrdon. 

Sprlnklorhuvuden och enonlnlngerlllrvonll!allon får Inte av hyrasgllslen byggas ln I Inredning så alt affekten ov &ll.dona enordnlng:ir 

ltlrallmrec, Det Mgg11rhyrncg1lslan all vkl u\ftlrande av fnrednlntJi;arbelen 66 1111,ill f11nkllon11n hos radla!ororoch andra uppvärm• 

nfngsanordnlngar I am väsentligt behålls. 

Revisions- Om vid av myndighet påkallad mvlslonsboslkln!rqi ev el• o~h sprlnkleratm1dn!ngarkonslalernsfel ooh brlslor lhyrer;glis!ani!llhörlg 

Mslktnlngar tnslal!aUon, åUggardel hyresoiislen all på egen bekostnad Inom nv myndigheten llireskilYen lid utföra. bogiitda åtgärdar. Om 

hyresglls!en Inom Jrilmndo tid ej å.talltdel fel och brtsterägar hy1osvärden 11\t ell på hyl'8$gllelons bok~!nad utr!lre sddono åtgllldor 

somm"ndlnhelon fönmkriv!t, 

l1llgä119l~het 1111 Uliyrnmen eom faslloholssk<'ltare ochpen,onal frAn Ene1glverkel, VA-verka!, TaHaAB eller molsvamnde måste ha \Il/gång 1111, skall 

Yl&Sa utrymmen vad ankommat på hyresgästan håffac lllll tll!g~ngllge genom alt Inta blockera lilllrllde\ llllllådana ulrymman med ak4p, baoker, varor 

och du~kt. 

;gVaru- Om hyra"lläti!on I enlighet med besli:lmmelser! delta avtal ellareljost utför underhålls-, förbälltings• 1:1florilndrlll9$8Jbel1111 av66end& 

daklaralloner loktden .skall han lllrhyresvärden I god lkl !öre elbe\e[s ulf!lrando Ulrete byggvarudeklaretlonen -1 den mån eådane finns ularbelado 

• förde nlQdukleroch material som skall llllftlr.i.$ loka!en. 

PBL-avglfter Om hyrosgll.s!en utan erforded!g! bygglov vidtar llndringarl lokalerna och hyrosv&doll 1ilfll1Jd hl!.mv enlig! reglerna I P8L tvingas 

uloe , ... ~~nadsavglfl el[er1illännsavnlllskeU hvrosoäslen 1111 hyresvärden u1g11 motsvaranda beJc~~, 

Nedsättning Hyreggäslen harlnle rll.11 tlll ncdsll\lnlng I hymn fllrtkl då hyresvll.rden låter olftlrn a1bete förell elltta 111.genhefen I avtalat eklok eller 

av hyra ennal 11rbsla som el!rsk!lt an"es I avtalat, 

Hyroi;gll.clens rtm 1m nedcl!Hnlng nv hyran nllrhyre~vllrdan ulför Gadvanllgl undorhdll av de förhyrda lokaleme 

h e!lorfasllghotan I Bvrtnl re11lart1s I b0aga. 

I BITege 

Myndighelskrnv Detållggor all på ego! anevarooh egen bekosl.nad oYera förde åtgllider, som av ftlral!krlngobolag offer 

mm byggnad$nll.mnd, mi!jt',- ooh hWsoskyddsn11mnd, brendmyndlghe\ eller ann en myndlghel 

ellarlllltrtldesdogen kan komma e!I ki\l.vus fflr lokalens nylijande föraveedd anvi!.ndn(ng, 

7 lwresvlirden [x1 h"resghlon H'f88"llalen ekall samråda med hure8\lllrden Innan å!11ärdervkllas. 

Upplysning 

Obser.'era ett det lv!Ese fafflllrulom kryss I ru!e också orfodras el! bl!aga fognstllt avlale! f<'lretl 

fiveien&k:ommelsan I bllagen Ek:a8 bll tlll1impllg. Dal gällerexempeMe lndexkbusul, klausul om 

fQst!ghetsekatt och om hyra&gllslans rll.!I Il~ nodsl:!Hnl~g ov hym vid ,;edvenllgt undeJhåll. 

Se I övrigt Handladnlng uppr!l.lled llV 01genlsallonema. 



HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL Nr ___ VP130 

Undorlocknade har danna dan träffat föllanda hvresavlal: Kn1ss I rula Innebär att den därefter föllande texten nälfer. 

Skyltar, markiser Hyresgästen äger11f111r mmråd med hy1e11vfirden rll.11 all uppsälla fllrverk&emheten 11adv11nUg skyll, underfllrulallllnlng all 

fönster, dörrar etc hyrnsvllrden eJ har befogad anfodnlng all vägra och au hyrasgät!en !nhämlat erford&rli!Ja mJsHlind ,w bero!!rda myndioheler. Vid 

avflyllnlng M~m11rd11t hyresgllslon llilliteIBUilla husfusadan [!Jodlagbatl eklok. 

Vid mem omfall11nda,fäsU9hehamderMII sAsom fasadrenovedng Mlggerdel hyresgäs!an 111\ p.l ogan bekos1nad och ulan OM!'itinl119 

nedmon!ern ooh åter uppmonlem sky Har, mai1dt:6r och 11nlenner. 

Hyresvärden Rbbinder sig all lnlo uppalllla alllomaleroch lll!y!tukåp å yltervllggama UI de av hyresgäs!en förhyrda lolullemu uhm 

1ru,es,.lls\ena medgivande samt medger livresnäs!en opUonsröll all unns!l!!a automater ooh slrullskån å lfrånavamnde vänner. 

~ Hyrosvllrden 

Hyresgll.slen avanu för skador på gruml av il.v61kan å @rnnster D ekyllfönsler [!] oh!r6dörmr 

,g.a Inbrott och skad911llralse 17shillar n 
t'x7 Hymeglieten ärsky!dl,g all tack11n och vMmaklh;\.l!a glasförulkrlng belrtlffallde samtliga Ull kika lama hllrande skylITTlhsleroch 

enlretlllrrar. 

,anordnlriga.r DetåUgger 

rx'7 H"nw.,ltslen 

1l!I utfllsle lokalerna mad sådana ]å!';-och slHklskyddsanordn!ngar 

H Huresvärden som krltvs för hvrosallslens llffllra- efor fiirol 0 "sffirsä.krifl", 

Fotce majaura Hy1osvllrde11 fritager alg fnln ulryldlJlho\ all fullgöra sin del 1w avtalet och fnin skyld!ghet all erlägga akadeslånd om liens å1oganden 

lnle alls eller endast 1ffJ onorma\l hö{I kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, pågnmd av sådan arbelslnel~llaloo, 

blockad eldsvåda, axp!oslon oller!ngrenp av nlfentllg nrund!ghel som hyresvärden Inte råderövorooh !nia heller kunna! !arulso, 

.mrhet nsllltnlno fördella ngllllghot ärall säkerhet I form av l BIiaga. 

bankga.mnll borgon ·n tämnassen<1s\ don 

Särskilda 

bestämmelse 

Undernkrlft Delta konlrokl, i:om lale ulan 11llrnkUI medgivande rår Inskrivas, harupprä!lala I l\'å ikalydande exemplar, av vllke parlama legll var 

tltl. 1Tdl11am avlol meHEm =rterne avse onde danna lokal upnhllrell glllla from del!a avtals lkramrädanda, 

""''"'"~ ~-'l-· Orlld11\um 

-~ Osby . ./ .... 2011 
/ 

Osby denW.1.Y:.2011 

I Hyresvll Hyrasglisl_ 

~J nar ~ighetsseivlce AB ;_ OSBY Kommun, Box 11283 22 A ::>~ , ,, . j 
• • A-

Namnf61 llg1m~ NamnffirtydUsando 

Bo Ekstrand lngvarWlmhed 

överens- På omr a.v denna dag l1älfad Ö\'erenskommsl&e upphörkonlmklel all gbl!a 

komme!se from~ n . IHI vilken dag hvresgllsllln Ulrblnder sig all a""''lla. 

om avnyttnlng Ort/datum Ort/datum 

Hyresvärd Hyresgäst 

överlåtelse OVanalående hyroskonlrakl llverilll&s 

fro mde11 "" 
Frånlri!dande hyrcsgHsl 111111ädando hyrosgl1.GI 

ovanslåendlal Ort/datum Hyreiv!lrd 

överlåtelse 

aodkännes 

Upplysning 
Obsarvem elt det I v[~u fall f01u\om kiyes I rula ocksåedodma all bilaga fogas 1111 avlale\ föra It 

överenskommelwn I b!fugan skall bll lHlämpllg. Det gliller6XempeMs lndm::klausul, kkmsul om 

fe.sllJlhelsskaU och om hyrssgll.slens 11111 llU ne®II.Unlng av hyravkl sedvanligt underMH. 

Se I Ö\'rlg! Hnndle.dnlng upprtltlad av organ!satlonema. 

IP8rsonnr/orgnr 
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INDEXKLAUSUL 
för lokal 

Hyreskonlrnkl nr I I fa~llghol(m 

VP130 0 

Pannan Fastlnhetsservlce AB 

OSBY Kommun. Box 114 283 22 OSBY 

556528-0384 

212000-0902 

Av det I kontraktet angivna hyresbeloppet 4 kronor 475.000 /skall 100 

Bilaga nr 

% 
eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestlden skall med hänsyn till 
förllndringar i konsumentprisindex (totalindex mod 1880 som basår) tillägg till hyresbeloppet 
utgår med en viss procent å bashyran enligt nedanstående grunder. 

. Far hyresavfal som blJrfar JIJpa ndgon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran 
anpassad tlll lndextafef fflr oktober mAnad liret innan. 

- FIJr /Jyrasavtal som barjar llJpa någon gäng under tiden 1ll - 31/12 anses bashyran i 
stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. 

- Indextalat fflr, den oktobenn{mad t/11 vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgar basta/ 
såvida Inte annat avtalats en/fgt ffl/jande genom angivande av är. Annat tJverenskommet 
basta!, nämligen /ntextalet f(Jr ol<tober mänad är 2010 

Skulle lndextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit I förhållande till bastalet, skall tillägg 
utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats I förhällande till bastalat. I fortsättningen skall 
tillägg utgA I förh!lllande till lndexändrlngama, varvid hyrasförändrlngen beräknas på basis av den 
procentuella förändringen mellan bastalel och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. 
Hyresändringar sker alltfd fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranle1t omräkning. 

På omstående sida intagna anvisningar gäller' för avtalet. 

Orl/datm, irl6.,Y,. 
Osby _d .I . ... 2011 

Ort/datum Jr 
Osby de .. .1..:(.2011 

Hyrasvll,d ' Hyros91lsl 

Pann 11 Fastlghetsservice A~. OSBY Kommun, Box 114,283 22 OSBY 

_/ .~ U-- HyresQäsl 

~ 1--...1~ .'-

~l-L J. / 

Hyresvärden k egen notering om basta!: 
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Anvisningar till Indexklausul för lokal 

Bashyran 
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet skall utgöra bashyra är en förhandllngsfråga och 
kan bero pä hyrosvlllkoren I övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek i kr/m2 och år samt vllka övriga förpliktelser 
som åvilar hyresgästen m m). 

Bastalet 
lndexlalet för den oktobermånad till vllken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida Inte annat anges 
genom angivande av år (se bestämmelserna på omstående sida). 

Jämförelse mellan lndexlalet sker så snart årets oktoberindex bl!r känt. De senaste åren har oktoberindex 
blivit känt i mitten av november. 

13eräkning av tillägget 
I) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 
3) Till!lggets storlek beräknas genom att denna kvot multlpllceras med bashyran. 

Exempel 

Beräkning av hyrestl!Jägg för år 2002 

Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassade till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7 
(bastalel), Oktoberindex för år 2001 är 269, 1. 

1. Beräkna sklllnaden mellan lndextalet 269, 1 och 259,7. Skll!naden är poslUv och uppgår till 914. 
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrudnlng) med bashyran 100 000 kr. Resultatet 

bllr 3619,56 kr och utgör hyrestillägget för år 2002 enligt klausulen. 

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 I stället skulle ha bitvit lägre än äret Innan tex 262,0 (oktoberindex år 
2000 var 262.6). 

Sklllnaden mellan antagna 262,0 och bastelet 259,7 hade fortfarande bllvlt positivt och uppgått 11112,3. Kvoten 
mellan 2,3 och basta\et 259,7, multlpllcerad med bashyran 100 000 hade resulterat I ett hyrestillägg på 885,63 
kr. Den sammanlagda hyran hade dock b!lvll lägre än för 2001. 

Alternativ B: Om KPI för oktober 20011 stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 tex 259,5. 

Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestlllägg skulle då utgå. Det i 
avtalet angivna hyresbeloppot skulle gälla. 
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Pannan 

Bilaga Ull hyreskontrakt hyresavtal nr VP130 BIiaga 3 

Hyresvärd: Pannan Fastlghetsservlce AB 
Hyresgäst: OSBY Kommun, Box 114,283 22 OSBY 

1. El debiteras pmllmlnärt med 7.000 kr/ månad. Förändras energipriserna med mer än 10 % 
under 1 är har hyrosvärden rätt alt tlko debiteringen med motsvarande procentuella ökning. 

2. Värme debiteras med 7.000 kr/ månad. Förändras energipriset för uppvärmning med mer 
ån 10% under 1 år har hyresvärden rätt att ök.e debiteringen m motsvarande procentuella ökning 

3. Fastlghetssk.att Ingår i hyreskostnaden. Awlk.er fastlghetsskalten med mer än 1 O % 
förbehåller sig hyresvärden att förändra framtida debiteringar. 

4. Entren 1111 Bowlinghallen är idag Inte handikapp anpassad, Skullel önskemål fnin hyresgästen 
eller krav från myndighet kräva anpassning för handikappades tillgång till Bowlinghallen 
Wrändras hyreskostnaden motsvarande. 

5. Bevakning av fastigheten ingår i hyreskostnaden 

6. VA Kostnad ingår I hyreskostnaden. 

7. Underhållet är inte avsett att förbättra beflntllgt skick när Osby Kommun ursprungligen tillträdde 
Bowlinghallen. Underhållet är avsett alt återställa frän skador och ononnal förslitning. 

Osbydd4./ .. 2011 9d' 'I Osby den .. .1 ..... 2011 

-~"' 
OSBY Kommun, Box 114, 
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Hyresgäst 

Klausul 
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1erskrlft 
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Hy~konlrnkl nr 

VP130 

Pannan Fastlahetsservice AB 

FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL 
för lokal 

I Fas!lt1helen 
Kv Värmenannan 2 I Osbv Kommun 

OSBY Kommun Box 114 283 22 OSBY 

r;;;:;a nr 

Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av erforderliga uppgifter. 

2 

I den mån de delar av fastigheten utgörs av lokaler blir/är skattepliktig till fastighetsskatt skall hyresgästen 
samtidigt med hyran tlll hyresvärden erlägga ersättning härför enligt nedan markerat alternativ. 

=:J Hyresgäston skall utöver I avtalet angivet hyresbelopp erlägga ersällnlng fllr sln andel av vid varje t!llfälle 
utgående faaUghelsskalt för lokaler. Hyresgästens andel skall anses vara procent. 

Enligt de "regler som är k!lnda vid avtalets tecknande u\gllr ersätlnlngen som hyresgästen skall betala vid 

hyreslldens början k,. 

=i Ersättning för lokalen belöpande andel nv fa.sllghelGskaU Ingår I del I avtalet angivna hyresbeloppet och 
utgör vid avla le Is tecknande ,,. 
Loki:l(ense andel av fast!gehtsskalten ror lokaler skall anses vara ---~ni, Hyresgästen llkel! erläooa 
ensällnlng för sln andel av, eller avtalets tecknande, Inträffade ändringar (oavsett ska le I härtill) av 
faslltJhelsskallen för lokaler l den mån skatten överstiger den I hy ren Ingående ersättningen far 
faa\lghatsskelten. 

Skul!a feaUghelsskatten minska/upphöra så att hyresgästens ende I av etsällnlngen understiger den ersättning 
som enllgt ovan Ingår I dan i avtalet angivna hyran skall hyran l!kvlll utgå mad minst ursprtJngllgt belopp. 
Sålunda medför 1 avtalet förekommande andra klausuler (I ex: Index) alt del totala hyresbeloppet hyresgästen 
betalar är/kan vara högre än den I avtalet angivna hyressumman. 

Hyresg!islens ovan angivna andel som skall vara olörändrad undar hyreatiden har beräknats enligt Rlljande: 

Faa!igheleskall Ingår] hymn 

------------- ----
------------------

På omståi:i.nde elda Intagna anvisningar gäller för avtalet 

OrVdalU)l 

ct4.df..2011 
Ort/delum 

Osh - Osb" den!lh.Y .. 2011 
Hyresv11 d ' , ____ Hyresgll.sl 

(RI n an r:;11,,,.i;,.,hetsservice OSBY Kommun, Box 114,283 22 OSBY 
- - I J 

' u ~ 
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ANVISNINGAR 
1. 
Klausulen är utfonnad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1998) från vilken 
fastrshelsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en lydelse som gör att den kan Införas I avtal 
som tecknas Innan skatten utgår liksom 1 avtal som tecknas när skatt fakltkst utgår, 

2. 
Ersättningen skall kompensera för ökande kostnader i föNaltningen oavsett vem som faktiskt är 
skattskyldig. Normalt är fastighetsägare/hyresvärd den som är skattskyldfg. Om handelsbo[ag är 
fastighetsägare/hyresvärd är enligt nuvarande regler delägare skattskyldiga. Tillägget skall 
givetvis ändock betalas till hyresvärden. 

3. 
Enligt 19 § hyreslagen skall hyran - med några undantag -vara tlll beloppet bestämd i hyresavtalet. 
Om hyrestiden är besämd och minst tre år gäller dessutom förbehåll om att hyran skall utgå med 
belopp som bestäms enligt en "annan beräknlngsgrund", tex indexreglerfng, Det Innebär också att 
hyrestlden måste vara besämd och minst tre år för att hyresvärden skall kunna ta ut 
kompensation för fastlghetsskatt med ett belopp som kan variera allt efter som skatten ändras. 
Vidare måste beräkningsgrunden vara angivan I avtalet Klausulen förutsätter därför att parterna 
anger hur stor andel av skatten hyresgästen skall betala ersättning för. 

Enligt de reglar som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av 
taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader). Uppgiften finns redovisad på 
taxerings beskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet 
mellan den area hyresgästen hyr och uthyrningsbar lokaloreo I fastfgeten eller som förhållandet 
mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna I fastigheten. 

Det bllr en förhandllngsfråga vilket beräknfngssätt parterna väljer: Åven andra beräknlngsgrunder 
kan användas. For enkelhfltens skull bör dock hyrasgästens andel vara oförändrad under 
hyrestlden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas 
och eventuella förändringar I uthyrningsläget 

Det är lämp!lgt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift 
härom inte fyllas J skall det dock Inte medföra att överenskommelsen blir ogiltig. På en fastrget 
kan finnas olika byggnader med olika värdeåroch olika typer av taxerfngsenhet {småhusenhet, 
hyreshusenhet, lndustrienhet och spec!alenhet). Den skatt ~ förvilken hyresgästen skall betala 
ersättning - skall endast avse den byggnad där lokalen är belägen. Med byggnad avses normalt 
varje byggnadskropp, Erforderliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om 
allmän fastighetstaxering som skattemyndigheten tlllställt fastighetsägaren. Den fastighetsägare 
som har problem med att beräl<na hyresgästens andel bör ta kontakt med sin fastighetsägare

förening för att få hjälp. 

Fyll I hyresgästens andel! 

4. 
Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersätln!ng för skatten som elt tillägg "vid 
sidan" om det i avtalot angivna hyresbeloppet. Försvinner skatten försvinner tHägget automatiskt. 
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INLEDNING Ärendetyp 
gz_g 

Efter ett möte med Osby Bowlingcenter AB som arrenderar bowlinghallen från er på Osby 
Kommun så har det kommit till kännedom för samtliga bowlingföreningar att våran verksamhet är 
väldigt nära att tvingas att upphöra genom konkurs detta på grund av den kraftiga hyreshöjning som 
Osby Kommun ger Osby Bowlingcenter AB vilket i sin tur tvingar dem att höja våra banhyror. 
Denna hyreshöjning är inget som någon förening kommer att klara av, inte ens arrendatorn själva. 
En konkurs vore förödande ur väldigt många aspekter. 

Samtliga föreningar har därför valt att gemensamt inkomma med denna skrivelsen till 
kommunfullmäktige då vi är helt överens om att en nerläggning av bowlinghallen kommer att 
utveckla Osby Kommun negativt. 

Vi kommer inledningsvis kort berätta hur många som kommer att drabbas av en nedläggning av 
bowlinghallen, sen kommer varje klubb att få berätta lite mer ingående vilka dom är samt vilka 
sarnhällsekonomiskagrupper som representeras av oss klubbar. 

SAMMANFATTNINGSVIS: 

• Vi är fyra stycken enskilda klubbar inom Osby Kommun. Utöver detta verkar även andra 
bowlingföreningar från bland annat Broby och Glimåkra i bowlinghallen. 

• Gemsamt så är vi cirka 150 aktiva medlemmar. 
• Vi har träningar i princip varje vardag samt matcher varje helg. 
• Vi har totalt 6 registrerade lag som spelar i seriespel. 
• Åldern sträcker sig från 6 år till 94 år. 
• En av klubbarna är en ren bowlingklubb för personer med olika typer av 

funktionsnedsättning. 

Gemensamt så bidrar vi ideellt allt från barn till pensionärer till både en social plats samt till fysisk 
aktivitet samtidigt. Vi föreningar har dom senaste åren sett att intresset för bowling har ökat i Osby 
Kommun samt att bowlinghallen har blivit en naturlig samlingsplats för invånarna i kommunen. 
Vi anser att det ligger i kommunens intresse att främja detta och att lösa den allvarliga situation som 
uppstått så att bowlingen med alla dess spelare får leva kvar. Bowlinghallen är en markant viktig 
plats för Osby Kommun där arrendatorerna både tagit emot priser som årets turistmål samt årets 
nyföretagare 2015. Det vore förödande om samtliga föreningar tvingas gå i konkurs på grund av att 
man som kommun väljer att avveckla bowlinghallen! 



SKRIVELSE OSBY 2018-10-08 

PRESENTATION AV BOWLINGFÖRENINGARNA 

BKKULOSBY 

Vi bildades på våren 2015 som en klubb för personer med funktionsnedsättning och kJubben har 
växt till något som vi aldrig kunnat föreställa oss. I början startade vi i en väldigt liten skala med 
enbart 5 spelare och träning en gång i veckan. Därefter har föreningen vuxit lavinartat och vi har nu 
två träningsgrupper som fyller hallen 2 kvällar i veckan med 30 aktiva samt flera på väg in. 
Klubben har även ett lag i seriespel och ligger i skrivande stund på första plats i aktuell division. 

Som klubb så riktar vi oss till en grupp som oftast ligger långt ner på den samhällsekonomiska 
kartan. Vi jobbar enormt hårt för att klubben ska vara en bra samlingsplats för våra medlemmar 
samt att alla ska känna sig ha sin plats oavsett vilka förutsättningar man som funktionsnedsatt har i 
samhället. Sedan klubben startade så har vi jobbat hårt med sponsorer (flertalet lokala) för att vi ska 
hålla ett pris som alla ska ha råd med, det är ingen hemlighet att våra medlemmar oftast har en 
sämre ekonomi och det är enormt viktigt för oss att pengar inte ska vara en avgörande faktor för att 
vara med. 

Vi har som exempel aldrig höjt vår medlemsavgift, vi har aldrig höjt deltagaravgiften trots att hyran 
har ökat det senaste året. Seriespel och matcher är helt avgiftsfria för den som spelar i klubben. 
Kostnader så som drivmedel, matchkläder, matchavgifter, licenser och allt annat runt omkring står 
klubben för. 

Våra medlemmar täcker i stort sätt samtliga ålderskategorier från 10 år till pensionär. Samtliga har 
en enormt hög närvaro och det är ett bevis på att vår verksamhet är väldigt viktig för människor som 
har en mer utsatt position i samhället. V år förening bidrar till inte bara fysisk aktivitet utan även den 
minst lika viktiga sociala aktiviteten. Vi som står bakom klubben kan intyga att det pratas bowling 
som aldrig förr på många av deras arbetsplatser och bowlingen har blivit en stor och viktig del i 
mångas liv. Vi har ett brett geografiskt uppf'ang, vi har medlemmar inte bara från Osby utan även 
Hässleholm, Glimåkra, Älmhult, Broby, Killeberg och Friggatofta för att nämna några. 

Vi som står bakom klubben är få och vi lägger ner ett enormt stort arbete (ideellt) för att driva en 
sådan här klubb med den framgång som vi gjort. Vi är stolta över det resultat som vi har 
åstadkommit men vi är minst lika skrämda och faktiskt arga över den situation som nu ligger över 
våran verksamhet. Vi kommer inte kunna fortsätta verksamheten i någon annan hall eller ort, vi är 
beroende av en bowlinghall i centrala Osby. 

Väldigt många av våra medlemmar har investerat pengar i både klot och skor och det är en 
skrämmande tanke att behöva meddela våra medlemmar att deras klubb kommer att gå i konkurs 
och att dom får stoppa in kloten i garderoben och bli dammiga. Denna situation kommer att skapa 
en växande oro ju närmare sommaren vi kommer för våran grupp och därför vill vi se en snabb 
lösning på detta då oron påverkar vår verksamhet väldigt mycket. 
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FORTS. PRESENTATION AV BOWLINGFÖRENINGARNA 

OSBYBS 

Osby BS har funnits sen 1975. Har spelat i div 1, just nu är det div 3men vi kämpar för att komma 
till div 1 igen. Vi har 40 medlemmar 7-75 år, 13 ungdomar mellan 7-25 år. Bland dessa även några 
som har ett funktionshinder. Vi tränar 1 gång i veckan, vi skulle gärna vilja träna vid fler tillfällen, 
men det tillåter inte vår ekonomi och vi kan inte höja avgifterna för våra medlemmar, då finns 
risken att dom slutar istället. 

Som det är nu så betalar föreningen 4845 kr/år för att en ungdom ska kunna träna I ggr/veckan, för 
en vuxen betalar vi 10200 kr/år. I denna summa ingår inte avgiften för att spela matcher, som kostar 
oss 66 000 kr/år. 

För att få ihop ekonomin så samlar vi in pantburkar, som lämnas hos 
Lions, vi grillar korv på gårdsauktioner och på outleten, vi säljer bingolottos julkalender och även 
diamanthäften. Har även varit med på sommarkul 2 år i rad. Vi har 8 sponsorer, men söker flera. 
Vi har också prova på gratis 2ggr. Intresset är väldigt högt att få spela bowling, men många har 
tyvärr inte råd. 

Vi har 3 certifierade tränare i Svenska Bowlingförbundet som är med i foreningen som även är med 
som tränare på Skånes Bowlingförbunds läger. De ställer upp ideellt på alla våra träningar och 
matcher. För att få nya ungdomar, kommer vi att dela ut lappar på skolor. Vi ska vara med på 
föreningsmässan i sporthallen. 

Varje vecka besöks hallen av 250-300 bowlingspelare. Närmaste hall ligger i Markaryd, som har 
konstant fulltecknad, där finns alltså ingen plats för oss. Ej heller i Hässleholm , som redan inhyser 
flera klubbar. 

Och om detta skulle bli ett alternativ, att behöva åka några mil för att spela bowling, så vet vi att 
många kommer att sluta spela bowling och Osby Bs kommer antagligen inte att finnas mer utan gå i 
konkurs. Det vore väldigt synd, för vi är väldigt många som brinner för denna förening och var ska 
ungdomarna ta vägen som verkligen vill spela bowling. Många av vår ungdomar går till 
bowlinghallen efter skolan eller kommer ner sen eftermiddag/ kväll för att spela bowling. 
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FORTS. PRESENTATION AV BOWLINGFÖRENINGARNA 

OSBY PBS (Pensionärerna) 

Osby PBS har funnits i över 20 år. Vi är en förening för enbart pensionärer. Totalt är vi idag 55 
medlemmar som aktivt tränar varje vecka under perioden januari till mitten av maj samt och mitten 
av augusti till december. 

Utöver detta spelar vi även matcher i princip varje vecka. Vi har 3 lag som deltar i seriespel 
tillsammans med lag från Hässleholm, Kristianstad, Markaryd Tollarp m fl. Förutom detta så ordnar 
vi även vänskapsmatcher. 

TEAM OSBY 

Klubben är för tillfälligt vilande. 

L{ 
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EKONOMI 

Sedan Osby Bowlingcenter AB tog över driften år 2012 för Osby Kommun har dem gjort stora 
förändringar både invändigt och ekonomiskt för att bli en bättre samlingsplats för oss 
bowlingspelare men även invånare i Osby Kommun. 

Redan 2013 gjorde dem en omfattande renovering av lokalen för att anpassa sig för en högre 
efterfråga samt standard. Bland annat här handikappanpassade dem golvet innan ansatsen så att 
funktionshindrade enkelt kunde börja bowla. De har sedan dess kontinuerligt gjort förbättringar i 
samråd med bowlingklubbarna för att kunna bibehålla avgifterna för bowlingklubbarna och istället 
öka priserna mot allmänheten och företag. 

De senaste 3 åren har omsättningen legat stabilt runt 2,3 miljoner/ år med en minimal vinst. 
För oss bowlingklubbar har inga prisförändringar skett de första 5 åren (2012 och 201 7 maj). 
Hösten 2017 skedde en minimal prisjustering och nu i september 2018 kom nästa prisjustering. 

Mot allmänheten idag ligger man redan idag cirka 7-23% högre än övriga orter runt om 
(Kristianstad, Hässleholm, Markaryd) gällande bowling, mat, dryck, fika med mera. Därav finns det 
inte utrymme för ytterligare prishöjningar för allmänheten utan istället kommer höjningarna göras 
mot bowlingklubbarna. 

- Tidigare betalade Osby Bowlingcenter en hyra om 17 000 kr per månad. Totalt 204 000 kr per år. 

- Den första höjningen kom den 1 juli 2018 vilket innebär att man nu betalar en hyra om 27 000 kr 
per månad. Totalt 324 000 kr per år. Detta innebär en höjning om 120 000 kr på l år (58,8%). 

- Den 1 juli 2019 kommer hyran höjas till 41 000 kr per månad. Totalt 492 000 kr . Detta innebär en 
höjning om 168 000 kr 1 år (51,9%) 

- Därefter den I juli 2020 höjs hyran återigen, denna gång till 57 000 kr per månad. Totalt blir hyran 
684 000 kr per år. Detta innebär en höjning om 192 000 kr på 1 år (39%). 

- Totalt har man då fatt en höjning om 480 000 kr på 3 år (235%) 

- (Alla priser är ex.kl. moms) 

Vi har talat med cirka 15 andra bowlinghallar runt om i Skåne, som högst upp Falkenberg. Här talar 
man om hyror om cirka 30 000 kr per månad. Reaktionerna vi får är oroande, ingen av de 
bowlinghallar vi talat med hade klarat en sådan här hyresökning. 1 samtliga fall far antingen 
arendatorn bidrag till hyran från kommunen eller att kommunen ökar bidragen mot föreningarna så 
att pengarna kan komma in den vägen istället. 

Idag klarar Osby Bowlingcenter AB av aktuell hyra om 27 000 kr per månad med liten marginal om 
att inte överleva. Detta innebär att kommande hyreshöj ningar om 168 000 kr år 2019 och 192 000 
kr år 2020 kommer drabba oss föreningar. Redan nästa års prishöjning kommer vi föreningar inte att 
klara av utan istället försätts vi i konkurs. 

Om man spekulerar i vart hyran kommer att hamna så går den från cirka 150 kr per timme idag till 
cirka 370 kr per timme år 2020. 
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VAD VI FÖRENINGAR VILL 

Vi vill är att våra verksamheter ska få fortsätta i de befintliga lokalerna, alternativt en ny lokal i 
centrala Osby. Samtliga föreningar kommer att tvingas i konkurs, vilket kommer att påverka Osby 
Kommun med dess invånare negativt. 

Bowlinghallen har utvecklats i takt med att efterfrågan har ökat och lokalen är optimerad för 
samtliga klubbar efter våra behov. Våra argument för att bowlinghallen ska fortsätta i befintliga 
lokaler är följande: 

• Centralt läge (7 min promenad från buss/tågstation). 
• Gott om parkering vilken är helt gratis för de som tar bilen hit. 
• Färdig restaurang samt serveringsdel med 80 sittplatser. 
• Omklädningsrum med toalett, duschar för kvinnor resp. Män. 
• Banor och maskiner (inkl. Käglor) är på färdiginstallerade med godkänt skydd kring 

maskinerna som uppfyller arbetsmiljöverkets lagar. 
• Över 120 klot och 80 skor 
• Flertal sittplatser och bord vid ansatsen. 
• Spelrum med biljardbord och basket. Utöver detta även shuffleboard. 
• Lokalerna är väl underhållna samt fräscha. 
• Klotrurn för samtliga aktiva bowlingspelare. 
• Fullt utrustad verkstad för reparation av maskindelar. 
• HandikapptoaJett samt vanlig toalett vid entren. 
• Handikappanpassad entre med ramp samt trappa. 
• Handikappanpassad ramp upp till banorna. 

För övrigt kan vi nämna att vi varit i kontakt med ett flertal fastighetsägare om ny lokal, det finns 
dock inga tillgängliga lokaler som kan fungera för en bowlinghall i denna skala. 
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SAMARBETEN 

Samtliga klubbar samarbetar för att bowlingen ska vara tillgänglig för alla kommuninvånare. 

Alla klubbar har med Osby i sitt klubbnamn. Tillsammans så täcker vi stora delar av södra Sverige 
genom seriespel i olika hallar, träningsmatcher, turneringar samt annat utbyte mellan olika städer 
och kommuner. Alla klubbar har även att man får prova på gratis 2 gånger. 

Exempel på detta är BK Kul Osby som har ett samarbete med Halmstad LSS som har ett 
fotbollslag. 
Vi träffas en gång på hösten och en gång på våren, vi alternera våra sporter. När vi är i Halmstad så 
spelar vi en fotbollsturnering med flertalet lag från hela Skåne och det är en heldag, vi bjuder sedan 
in Halmstad till en heldag och en större bowlingmatch med mat och allt det sociala som det innebär. 

Osby BS medverkar i kommunens Sommarkul där man f'ar testa på bowling gratis och som riktas 
främst till skolungdomar. 

Osby BS och BK Kul jobbar tätt tillsammans genom att dom som vill satsa lite extra på bowling får 
träning av utbildade tränare. 

Klubbarna kan drivas mycket på grund utav sponsorer där många är lokala företag som syns genom 
matchkläder, träningskläder samt via internet. 
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GENERELLT OM BOWLINGHALLEN 

Sedan 2012 då Osby Bowlingcenter AB tog över driften har de dubblat antalet serier per maskin och 
år vilket visar hur stor attraktionsförmåga bowlinghallen har fått. 

Att bowlinghallen skall få leva kvar i Osby Kommun handlar inte bara om ett värde för oss 
bowlingklubbar utan har även ett stort värde ror invånarna, företagen, skolorna, fritidsgården 
Pulsen, LSS boenden samt HVB hem. På eftermiddagarna är det vanligt med att ungdomar tar en 
fika och sitter och pratar istället för att hänga på byn. 

Idag erbjuder de så mycket mer. T.ex. bowlingkalas, företagsevenemang, korpspel, 
höst/sportlovsbowling, bowlingkurser för nybörjare resp. professionella bowlingspelare med mera. 
Utöver detta har de även discobowling, biljard, basket, shuffieboard samt en restaurang med 
fullständiga rättigheter. 

På sommaren kommer det även turister från större delar av Europa (Tyskland, Italien, Danmark, 
England, Norge osv.). Samarbeten med företag som IKEA, ICA Supermarket, Energicenter Osby 
samt Calcio Fotbollsskola. 
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