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Priolista detaljplaner, 2018-02-01.
Prio och datum

Detaljplan

Detta har hänt

1

Del av Lönsboda 44:1. Norr om Kettil
Örkened

Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU 171130. Förslag till beslut om samråd SHBU 180123.
Samråd 180126-180215

2
Planbesked 2015-03

Kv. Röret
(Bostäder)

Kettil

Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten.
En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process.
Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.
Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.
Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.
Inkommen från granskning 171221. Ny markundersökning innan vidare process pga. Lst.

3 (tidigare 5 - 8)
upprioriterad av
tjänstemän 151015
Påbörjad 2013-04

Osby 181:5 (Kontor,
verksamheter,
besöksanläggningar)

Kettil

Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019.
Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513.
Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på
Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.
Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923.
Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102.
På granskning nr 2 161104-161124.
Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424.
Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.
Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.
Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU
sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på sista granskning kring 180215.

4 Förarbete

Nettoområdet (handel, kontor,
verksamheter)

Kettil

Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare.
I SHBU 180207 beslut om samråd.

5 (tidigare 5-6-8-9)
Påbörjad 2014-04

Prästängen
(Bostäder)

Kettil

Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014.
Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget
arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av
pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte
med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222.
Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.
Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213.
Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123.

Förarbete

Hemgården
(Bostäder)

Kettil

Intresse att bygga bostäder från privat aktör. Göra en markanväsningstävling.
I SHBU 180207 beslut om planuppdrag.

6 (tidigare 6, 7)
Påbörjad 2016

Stortorget Lönsboda
(Bostäder, verksamheter)

Kettil

Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder)
Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj
i Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509.
Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921.
Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127. Återremitterad.

Ev. kommande
planarbete
Utredningsområde i
ÖP

Industriområde Källedal
(bostäder)

Kettil

Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder 160318.
Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. Bevaka kommunförrådet.

Undersökt 2014

Utvidgning av industriområde
NÖ (Industri)

Kettil

Uppstartat. Illustrationer till dp framtaget 2014.
Bevaka, ner mot väg 15.

Förarbete

Del av Castor 17 och Osby 194:1 Kettil
(Verksamheter mm.)

Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11.
Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213

5 (tidigare 7-8)
Påbörjad 2013

Biograftomten Lönsboda

Kettil

Osbybostäder inte intresserade 160322 pga bullersituationen. Finns beslut om att ändra detaljplan för
västra delen av området enligt tjs 131126 när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och
centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också
byggas enligt planen nedanför Biograftomten.

3

Del av Frisören (Utbyggnad
Stora Hotellet)

Kettil

Verksamhetsutbyggnad (12 x 3 meter) mot Västra Järnvägsgatan. Krävs planändring.
Planbesked och planavtal behövs för att ta ställning till önskemålet att ändra gällande plan samt
reglera kostnader, utredningar m.m. Möte fastighetsägare 161219. Beslut i SHBU 170314 om att
upprätta planavtal. Möte med fastighetsägare 170411 samt 170517. Vidare krav från fastighetsägaren
om bostadsmöjlighet utöver diskuterad utbyggnad. Ägaren ej beredd att gå vidare ekonomiskt.

Förarbete

Trumman 1 (bostäder)

Kettil

Intresse av att bygga bostäder. Inväntar info från ägarna.

Förarbete

Loshult 3:13 (bostäder)

Kettil

Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor.

Kettil

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

AG Plan

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

(Bostäder)

Förarbete, utrednings- Ishallen
arbete påbörjat

Antagna planer
Antagen & upphävd

Kv. Ventilen (Handel)

Lagakraftvunna
planer 2015-16-17
Laga kraft 151217

GC-väg runt norra Osbysjön

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

Laga kraft 151112

Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder)

AG Plan

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

Laga kraft 151119

Kyrkoherden (Förskola)

Kettil

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

Laga kraft 160302

Barnvagnen 1 (Bostäder)

Kettil

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

Laga kraft 160411

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

Kettil

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

skola)

160314. Laga kraft 2016-04-11.

Laga kraft 160427

Kv. Modisten
(Bostäder, centrum, handel)

AG Plan

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

Laga kraft 170107

Del av kvarteret Sotaren (Entré
kommuhus)

Kettil

Gällande detaljplan antogs 141020. Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till
SHBU för beslut 160601 om att påbörja planarbete och beslut om samråd.
Samråd 160603-160623.
Beslut om granskning 160831.
Granskning 160902-160923.
Förslag till beslut om antagande, SHBU 161102.
I KS 161123. Antagen av KF 161212.
Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan.
Laga kraft 2017-01-07.

Laga kraft 161015

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

Kettil

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

Laga kraft 161015

Nya kyrkogården
(Förskola)

Kettil

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

Laga kraft 170318

Bokhandlaren (Bostäder)

Kettil

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

Laga kraft 170524
Planuppdrag 160831

Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder,

Kettil

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

Laga kraft 170708

Rönnebacken (GC-väg)

Kettil

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

centrum och handel).

Laga kraft 160915

Jägaren (Bostäder)

Kettil

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

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

Kettil

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

Kettil

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

Avskrivna planer

Översiktlig
planering m.m.
Påbörjad 2013-10

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

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2018-01-26
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Detaljplan, del av Osby 194:1, Nettoområdet
Dnr KS/2017:707 214

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet
Skicka ut förslag till detaljplan för del av Osby 194:1, Nettoområdet på samråd under
2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen äger marken runt Nettoområdet som utgör del av fastigheten Osby 194:1.
Intresse finns från lokala och externa byggare att utveckla området.
Idag finns små möjligheter för nya företag att etablera sig i området då marken är
uppköpt. Vissa av de befintliga företagen hyr enbart in sig i byggnaderna men vill skaffa
eget.
Gällande detaljplan (laga kraft 2010-02-26) anger handelsändamål och industri med
begränsad omgivningspåverkan. Ett avstånd på 4 meter ska hållas från gräns till annan
tomt och prickmark ligger runt planområdet med extra bredd utmed väg 15.
Översiktsplanen (antagen 2010-11-29) pekar ut Nettoområdet som handel.
I och runt platsen karaktäriseras bebyggelsen främst av företagslokaler men även enstaka
villor, precis väster om platsen. Österut ligger Gamleby villaområde.
Väg 15 ligger precis söder om Nettoområdet och kommunen är väghållare.
I norr ligger en övergiven utslagsplats för golfspelare med stora gräsytor.
Goda kommunikationer för gång- och cykel finns. En bro för fotgängare och cyklister går
över väg 15 in till Nettoområdet och leder vidare in till Gamleby villaområde.
Enligt SGU:s jordartskarta ska markförhållandena överlag vara goda (isälvssediment).
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress
Samhällsbyggnadaförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida

2(2)

Beslutsunderlag
Gällande detaljplan, laga kraft 2010-02-26.
Översiktsplanen antagen 2010-11-29.

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Förvaltningschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Plan- och genomförandebeskrivning
Samrådshandling

Detaljplan för del av Osby 194:1.
Netto-området.
Dnr KS/2017:707

Osby tätort
Osby kommun
Skåne län

Ungefärlig avgränsning av planområdet, del av Osby 194:1

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby
Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se
Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsägarförteckning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan
läsas ihop med de beskrivningar och utredningar som hör till ärendet.
Planbeskrivning (och illustrationsplan) skall underlätta förståelsen av
planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, ekonomiska
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna
genomföras.

SAMMANFATTNING

Under mitten av 2017 uppstod intresse att etablera fler företag utmed
väg 15 och förbättra utvecklingsförutsättningarna för området vid Netto.
Planområdet ligger precis norr om väg 15 och omfattat ett område med
både öppna gräsytor och träd som står förhållandevis glest. Ytan är cirka 5
hektar stor. Avsikten är att använda platsen till företag och verksamheter för
att utnyttja det goda skyltningsläge som finns utmed väg 15. Verksamheter
är redan etablerade i området med bland annat Netto och Mekonomen.

2

Planbeskrivning förför
dp del
XXXXXX
Planbeskrivning
av Osby 194:1

INLEDNING
Bakgrund

Efter samtal om att utveckla företagsmöjligheterna och efterfrågan på mark
för företagsetableringar utreder kommunen dessa möjligheter på del av
Osby 194:1. Marken ägs av kommunen och utgör tillräckligt stor yta för att
en etablering ska kunna vara möjlig. Framför allt är närheten till väg 15 en
viktig faktor för etableringar.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra större förutsättningar för handel och
verksamhetsmöjligheter på del av Osby 194:1. Avsikten är att kunna
utnyttja det goda skyltningsläge som väg 15.

Planfakta

Planområdet ligger i Osby tätort och omfattar del av Osby 194:1 och
är cirka 5 hektar stort. Området avgränsas i öst av ett öppna gräs- och
ängsytor liksom i norr. I söder finns väg 15 och Osbys naturbruksskola
tillsammans med villor och öppna ytor. Precis väster om planområdet ligger
järnvägsrälsen och villor på andra sidan om järnvägen. Marken i norra
delen av planområdet är förhållandevis flack, medan den östra delen är mer
kuperad.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner

Enligt Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekas planområdet ut som
”Handel-centrum”. Den fördjupade översiktsplanen över Osby tätort (Osby
kommun 2010, s 62) redogör däremot inte exakt för området precis jämt
Nettoområdet i östlig riktning. Precis norrut anger översiktsplanen marken
som utredningsområde, U2. Flera funtioner har övervägts för platsen.
Eftersom intresse finns att etablera fler företag avses marken utredas för
handel och verksamheter i detaljplan. Bedömningen är att förslag till
detaljplan med handel- och verksamhetsmöjligheter stämmer väl överens
med översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen. Befintlig
verksamhet (handel-centrum) avses vidareutvecklas och översiktsplanen
anger inget annat användningsområde (Osby kommun 2010, s 62, 67).

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Planområdet ungefärligt
utmarkerat med blå ring.
Befintligt område med handelcentrum ligger precis bredvid
i röd färg samt U2,
utredningsormåde.
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Detaljplaner

Planområdet är tidigare planlagt och berör två gällande planer. Den ena
stadsplanen, antagen 1955-06-07, anger park/plantering och en mindre del
för bostadsändamål i två våningar. Den andra planen, antagen
1975-01-27 anger också park/plantering. Övrig mark runt planområdet är
sedan tidigare planlagt med varierande ändamål, dock mest för bostäder.
Detaljplanen som gäller (laga kraft 2010-02-26) för det redan befintliga
företagsområdet är flexibel och bör ses som ett föredöme. Planen anger handel
och lättare industriverksamhet (med miljörestriktion) samt smala remsor med
prickmark längs bland annat gatorna. Ingen exploateringsgrad anges och
byggnadshöjden är satt till 8 meter.

Stadsplanen som gäller för del av det utpekade planområdet, precis norr om det redan
etablerade området. Röd ring markerar området som berörs i gällande stadsplan.

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Stadsplanen som gäller för den östra delen av det utpekade planområdet, precis öster
om det redan etablerade området. Röd ring markerar området som berörs i gällande
stadsplan.

Gällande detaljplan för befintligt företagsområde (Netto-området) är en förhållandevis
flexibel och öppen plan som anger handel och industriverksamhet med särskild
miljörestriktion. Prickmark löper i smala remsor längs gatorna och fastighetsgränserna.
Ingen exploateringsgrad anges.

Samband med andra projekt

Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens
genomförande.
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Grönstrukturplan

Grönstrukturplan antagen 2014-05-26 av kommunfullmäktige nämner inte
det aktuella planområdet.

Riksintressen och förordnanden

Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som
avses i 6 kap. miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket
4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap.
11, 12 och 16 §§ miljöbalken. En bedömning enligt 4 kap 34 § har gjorts
och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen
tillåter inte störande industri och bestämmelsen Z används för verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan. Planområdet hyser inte heller några
rödlistade arter eller annan dokumenterad skyddsvärd natur.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten

I och kring planområdet växer olika trädslag, i huvudsak ek och björk.
Inom planområdet finns förhållandevis få träd Den lägre vegetationen
består i viss utsträckning av ängsytor med klöver och småblommor. Det är
främst den norra delen som utgörs av ängsytor men även den östra delen av
planområdet. Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar
förekommer inom planområdet. Söder om planområdet, cirka 60 meter från
förslag till detaljplan, äger kommunen ett större område där den tidigare
naturbruksskola hade sin verksamhet. I anslutning till området finns också
ett flertal privata fastigheter. Planområdet bedöms inte inte påverka någon
privat mark eftersom enbart kommunal mark planläggs och ett skäligt
avstånd hålls till privat egendom. Naturbruksområde ligger dessutom på
andra sidan väg 15 i förhållande till planområde. I området finns redan
handel i form av bland annat Mekonomen och Netto.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av isälvssediment (grönt)
och morän (blått) vilket ger goda förutsättningar för grundläggning. Provgropar har grävts för att undersöka de geotekniska förutsättningarna.Markens sammansättning består av matjord de första 30-40 centimetrarna för att
sedan övergå till grövre grus/sand och därefter stenar. Marken är på vissa
ställen något fuktigare, främst provgrop 2 och 3, se bilder på sidan 9. Dock
har det förekommit mycket nederbörd den senaste tiden, även i form av snö
vilket behöver beaktas.

Planbeskrivning
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Planområde
Planområde

Jordartskarta över planområdet (röda markeringar) visar på morän och isälvssediment.

Karta över planområdet (röda markeringar) i förhållande till fornlämningar (RAÄ
fornsök) och riksintressen enligt kommunens geografiska informationssystem. Väg 15 är
riksintresse och rödmarkerat. Blått fält och röd punkter samt lila punkter är forn- eller
kulturhistoriska lämningar (information från Riksantikvarieämbetet). Inga lämningar
finns i eller i direkt anslutning till planområdet.

Ortofotot visar var provgroparna är gjorda i området och illustrerar de svarta punkterna.
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Provgroparna visar på förekomst av mycket grus och sand. Bilden högst upp i högra
hörnan (provgrop nr 4) visar också på berg efter cirka 1,3 meters djup.

Materialet är till viss del fuktigt, främst grop 2 och 3. Grop 1 och 4 är mycket torra och
har större andel grövre material såsom stora stenar. Samtliga provgropar är drygt 1,5
meter djupa.

Historik och befintlig bebyggelse

I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet.
Den huvudsakliga bebyggelsen i närområdet är befintlig handelsplats med
Netto, Mekonomen och andra företag.
Detaljplanen bedöms ha stor betydelse för utvecklingen av näringslivet
i Osby kommun. Eftersom planområdet inte ligger direkt i centrum av
tärorten är påverkan på människor mindre jämfört med ett mer centralt läge.

Kulturmiljö och fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/
gårdstomt eller andra kulturhistoriska lämningar enligt kommunens
geografiska informationssystem. Om fornlämningar skulle framkomma
i samband med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
Gator och trafik

Möjlighet finns att svänga av till höger från väg 15, in mot befintligt
företagsområde när trafikanterna färdas i västlig riktning. Möjlighet finns
också att svänga av till planområdet åt vänster för de som kör österut.
Parkering löses inom detaljplaneområdet.

Planbeskrivning för del av Osby 194:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX

9

Precis väster om planområdet finns en cirkulationsplats som fördelar ut
trafiken och bidrar till ett gott trafikflöde till befintligt företagsområde samt
förslag till detaljplan. Trafiken vid infarten till området bedöms öka till viss
del, vilket inte anses vara ett problem då ut/infarten är av god stanard. Inom
planområdet ska det vara möjlig att ta sig till nya transformatorstationer
med tungt fordon. Precis öster om det redan etablerade området finns en
grusad infart, utfartsförbud förläggs runt denna men själva infarten behålls
för trafik i både östlig och västlig riktning. Upprustning behövs i form av
breddning och asfalt. Kommunen är väghållare för väg 15.

Bebyggelseområde och verksamhetsområde

Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras så att den kan brukas
för verksamheter, samtidigt som planområdets kvalitéer och ytor ska
bevaras så långt och effektivt som möjligt. Planområdet ligger inom
verksamhetsområde för både dagvatten och spillvatten.

Teknisk försörjning

Teknisk försörjningen finns redan dragen till området och består av avlopp,
vatten, fiber, el, tele och dagvattenhantering. Fjärrvärmenätet är draget ut
till området. Infrastrukturen med avlopp, vatten och el behöver till viss
del förstärkas. Kontakt hålls med driftbolaget SBVT (Skåne Blekinge
Vattentjänst AB) för att se över behov, tillvägagångssätt och kostnader.
Dagvattenhanteringen behöver byggas ut.
En sedimenteringsdamm behöver anläggas för att ta hand om
dagvattnet för att få en lämplig flödeutjämning och rening. Dammen
kan anläggas i utkanten av planområdet. Lågpunkten i området som
sedimenteringsdammen placeras i nyttjas för att få bästa möjliga flöde.
Sedimenteringsdammen förses med en munk för att få ett lämpligt
vattenflöde och infiltration i marken. Kupolsilar bör användas och fungerar
väl enligt SBVT med hänsyn till platsens förutsättningar. I slutet på Teodor
Kvants väg finns en servisventil och möjlighet till påkoppling.
Sedimenteringsdamm

Sedimenteringsdammen bör placeras i det låglänta området enligt kartan.
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Angående elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras
på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra.

Hälsa och säkerhet

Planområdet angränsar till väg 15 (kommunen är väghållare) som har en
dygnstrafik enligt Trafikverkets mätning på cirka 3000 fordon under
perioden 2015-12-09-2015-12-10. Under mätperioden 2015-09-17-201509-18 passerade också drygt 3000 fordon vilket ger ett lämpligt underlag
för skyltningsläget. Prickmark läggs i detaljplanen mot väg 15 för att hålla
ett gott avstånd till framtida byggnader och vägen. Prickmark läggs också
längs planområdets västra långsida, längs järnvägen, för att hålla
Trafikverkets byggnadsfria avstånd på 30 meter.
Efter prickmarken förläggs en vall för att skapa avskiljdhet och bättre
ljudmiljö för företagsverksamheterna i planområdet.
Det aktuella planområdet har aldrig ianspråktagits för bebyggelse och ligger
inte heller i direkt anslutning till något bostadsområde. En skogsridå finns
precis utanför planområdets ostligaste utkant. Trädremsan sparas eftersom
den skapar en naturlig barriär och avskildhet för planområdet.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetid för detaljplanen är fem år från att planen vinner laga
kraft.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheten Osby 194:1 är stor och avstyckningar kommer behöva göras
för att skapa lämpliga fastigheter. En ansökan om avstyckning kommer
skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare (kommunen) står för kostnaderna
om inte någon annan tar på sig kostnaden. Möjligheter finns också att ordna
rättigheter för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut
eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrätning.

Planförfarandet

Planen drivs med det utökade förfarandet.

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Planen drivs med det utökade förfarandet.

Tidplan

Detaljplanen beräknas antas andra halvåret 2018.

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år efter det att planen vunnit
laga kraft.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

Marken planområdet utgör ägs av Osby kommun.
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark.
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark).
Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts och
utbyggnaden görs av driftbolaget SBVT.

Avtal

Planändringen berör ingen mark i privat ägo. Eventuella avtal kan behöva
skrivas med exploatör för att reda ut kostnadsfördelningar och markpriser.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Det är fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning och
köparen står för dess kostnader. Syftet med en lantmäteriförrättning är att
skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning.

Ledningsrätt

För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas.
Denna rättighet innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra
så inom någon annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet.
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt
behöver skapas inom planområdet.
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas
och E.ON:s kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/
fastighetsägaren.
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Någon flyttning eller annan åtgärd bedöms i nuläget inte som sannolik för
att säkerställa Skanovas och E.ON:s kabelfunktioner.

Fastighetsrättsliga frågor

Avstyckning från Osby 194:1 kommer behöva göras för den del som
planområdet utgör och ansökan skickas till lantmäteriet. Lagfaren ägare står
för kostnaden vid lantmäteriförättning. Möjligheter finns också att ordna
rättigheter för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut
eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrätning.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Kommunen står
för uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis
anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella utredningar.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska
informationssystem. Undersökningen visar att där planområdet är beläget
ligger radonhalten på 10-25 kBq/m3 vilket är normal nivå.
Undersökningen av marken visar på goda markförhållanden. Området
består av isälvssediment vilket ger goda grundläggningsförutsättningar.

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2018-01-29

Mathias Karlsson
			
Samhällsbyggnadschef			

Genomförandebeskrivning för del av Osby 194:1

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA
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Mathias Karlsson

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2018-01-26
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Ny detaljplan för Hantverkaren 9 (Hemgårdens förskola)
Dnr KS/2018:93 214

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet
Påbörja planarbete på Hantverkaren 9
Sammanfattning av ärendet
Under hösten och vintern 2018 har diskussionen förts om fastigheten Hantverkaren 9
(ligger precis ovanför korsningen Skeingevägen/Hasslarödsvägen) kan användas till
bostäder. Fastigheten har använts till förskoleverksamhet men avsikten är att bygga en ny
storförskola på annan plats. Därför sker en centralisering av förskoleverksamheten och
Hantverkaren 9 kan därmed få ett bättre användningsområde.
Privata byggare visar intresse för att bygga bostäder på fastigheten, sannolikt i glesare
utförande i 1-2 våningar och marklägenheter.
Avsikten är även att genomföra en markanvisningstävling för att undersöka intresset hos
privata aktörer i större utsträckning. Kommunen äger den aktuella marken.
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål för hantverkaren 9 och är antagen 1970-10-26.
Översiktsplanen som är antagen 2010-11-29 anger planområdet som ”Allmänna
byggnader” vilken innebär offentliga byggnader.

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress
Samhällsbyggnadaförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida

2(2)

Beslutsunderlag
Gällande detaljplan antagen 1970-10-26
Översiktsplan antagen 2010-11-29

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2018-01-24
Samhällsbyggnadsförvaltning
Reia Sofiadotter Collberg
/reia.sofiadottercollberg/

Uppsägning driftavtal/nyttjanderättsavtal för omförhandling IFK
Osby
Dnr KS/2017:757 820

Samhällsbyggnadsförvaltning förslag till Samhällsbyggnadsutskottet
-

Föreslå kommunstyrelsen att avsätta 456 tkr från KS till förfogande vilket
motsvarar den begärda kompensationen gällande drift av omklädningsrummet åren
2015, 2016 och 2017

Sammanfattning av ärendet
Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby,83700-4981, nedan kallad föreningen, har sagt
upp sitt nyttjanderättsavtal med Osby kommun gällande: Osby idrottsplats (193:1), två
fotbollsplaner och kring ytor runt dessa (ej konstgräsplanerna), Honnabacken (193:1), en
fotbollsplan och kring ytor runt dessa och Gamleby (181:5), avser två fotbollsplaner och
kringytor. Ett nytt avtal håller att på att förhandlas fram med Kultur och
fritid/Samhällsbyggnad och beräknas vara klart för politiskt beredning mars 2018. En
förutsättning är dock att parterna kommer överens om ersättningsnivå för driften av
planerna där föreningen begär 70 % av de faktiskt driftkostnaderna i stöd från kommunen.
År 2017 beräknas denna summa vara 500 tkr och föreningen fick samma år 310 tkr i stöd
till drift- och investeringar.
En del i den ökade kostnaden för IFK Osby är att föreningen 2014/2015 byggde ett nytt
omklädningsrum på Osby idrottsplats och tog över ansvaret för driften. Det
omklädningsrum som tidigare låg på platsen tillhörde kommunen. Enligt föreningen
ingicks ett muntligt avtal med den dåvarande kultur och fritidschefen om att föreningen
skulle få kompensation i form av driftbidrag för övertagandet av
omklädningsbyggnaderna. Summor diskuterades men inget beslutades.
Föreningen har även ett nyttjanderättsavtal med Osby kommun gällande
konstgräsplanerna, som inte är uppsagt från föreningens sida, föreningen har där rätt till
50 % av de attraktiva tiderna gratis mot att de sköter skottning av planerna på helgerna.
Det är samma elmätare till konstgräsplaner och omklädningsrummet och enligt skrivelse
från fd kultur och fritidschef skulle föreningen och kommunen samarbeta kring driften.
Inom budgeten för konstgräsplanen fanns tidigare en viss marginal för uppvärmning och
Besöksadress Briogatan 1
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltning
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

Sida

2(2)

eventuellt kompensation för drift. Konstgräsplanens budget har dock effektiviserats år
2018 med totalt 500 tkr och där finns inte längre några marginaler.
Föreningen söker nu kompensation för driften av omklädningsrummen år 2015, 2016 och
2017. Den totala summan för lokalvård, uppvärmning och vatten efter att kommunens
delar (konstgräsplanen) har dragits av är 456 406 kr.
Beslutsunderlag
-

Inkommen handling gällande kompensation IFK Osby med bilagor 2018-01-23

-

Uppsägning av nyttjanderättsavtal IFK Osby

-

Nyttjanderättsavtal konstgräsplanen, Idrottsföreningen kamraterna IFK Osby

Mathias Karlsson

Reia Sofiadotter Collberg

Förvaltningschef

/Kultur och fritidschef

Beslutet skickas till
Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby
Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Kultur och fritidschef samt fritidsutvecklare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2018-01-25
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ebba Blomstrand
0479-52 83 25
ebba.blomstrand@osby.se

Revidering av Grönplan
Dnr KS/2018:91 210

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet
Föreslå kommunstyrelsen att låta genomföra en översyn av grönplan för Osby tätort och
uppdra åt samhällsbyggnad att revidera gällande plan.
Sammanfattning av ärendet
Grönplanen för Osby tätort antogs av Kommunfullmäktige 2014-05-26. Planen omfattar
tolv grönområden i Osby tätort med varierad karaktär och utgör ett tätortsomfattande
underlag för framtida planering. Syftet med planen är att säkerställa att medborgarna har
en god och nära tillgång till grönområden. Ställningstagande för framtida användning
finns för varje område, det vill säga om området bör bevaras, vidareutvecklas eller
exploateras.
Med anledning av diskussionen om framtida användning av området vid pumpstationen
och hundrastgården vid Driveån finns det behov av att se över grönplanen. I samband med
översynen ges även möjligheten att arbeta fram riktlinjer för skötsel, vilket saknas i
gällande plan. Eftersom grönområdena är av olika karaktär varierar skötseln, vilket bör
framgå i skötselriktlinjerna. Det finns inte heller någon grönplan för Lönsboda. Syftet är
att genomföra en inventering av Lönsboda tätorts grönområden för att inkludera i
grönplanen. Översynen ska resultera i en reviderad grönplan innehållande Osby tätorts
och Lönsboda tätorts grönområden samt riktlinjer för skötsel. Den revidera grönplanen
ska antas av Kommunfullmäktige.
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Inledning
Osby har i grunden ett attraktivt läge genom dess omfamning av Osbysjön och
de grönområden som till stora delar utgör en skiljevägg mellan sjön och den
huvudsakliga bebyggelsen. Detta är en stor kvalitet som bör beaktas i framtida
planering. Utöver detta finns även flertalet grönområden inom tätorten av
olika storlekar och karaktär, från planterade parker till strövområden av mer
vild och naturlig karaktär
Närhet till natur, parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför
nödvändigt att inventera och analysera ortens befintliga grönområden för att
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding
exempelvis bebyggelse.
Det är även av vikt att de grönområden som finns skall vara av god karaktär
sett till bland annat naturvärden, aktiviteter och rekreationsmöjligheter.
En god tillgång till grönområden är en kvalitet, men om de inte håller god
standard sänks värdet på dem väsentligt. För att skapa en attraktiv ort ur ett
grönt perspektiv gäller det alltså att inte enbart säkerställa en god tillgång på
grönområden utan den faktiska kvaliteten på dem är minst lika viktig då ett
grönområde utan goda kvaliteter inte kan anses som fullt tillfredställande.

Syfte
Grönplanens syfte är att utgöra ett tätortsomfattande underlag för framtida
planering, det vill säga säkerställa att dagens och framtidens medborgare
kommer ha en god och nära tillgång på grönområden utöver den egna
trädgården/innergården.
En park eller ett naturområde som ensamt tjänar många boende i närområdet
får automatiskt ett högt bevarandevärde och bör ses som objekt för
vidareutveckling om den befintliga karaktären inte anses fullgod. Dock
behöver inte detta ställningstagande antas blint, utan områden kan exploateras
till viss del utan att de ursprungliga värdena går förlorade. I många fall kan de
till och med höjas, till exempel om enbart 20 procent av ett större grönområde
exploateras med bostäder kan området anses som attraktivare och livfullare
genom ingreppet samtidigt som den absoluta majoriteten av marken bevaras
som grönområde.
Ett oexploaterat grönområde som ej brukas är mindre värt än ett lätt
exploaterat grönområde som brukas.
En annan avsikt med detta dokument är att säkerställa allmänhetens tillgång
till grön-och strandområden. Eventuell bebyggelse i dessa områden skall
planeras på så vis att allmänheten har fortsatt tillgång till området, och att
detta inte omvandlas till privat tomtmark obrukbar för allmänheten.
Detta dokument avser ej heller att ge förutsättningar för hur eventuell
exploatering kan se ut eller placeras, utan avser främst att analysera befintliga
grönområden och dess värden för att göra en bedömning över hur vardera
område bör förvaltas.
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Bakgrund
Översiktsplan för Osby kommun antagen 2010-11-29 omfattar tätortsnära
grönområden i mycket liten omfattning, Klinten omnämns som ett attraktivt
natur och friluftsområde men i övrigt görs inga överväganden över park och
grönområden, det föreslås att en separat grönplan upprättas.
För att ett grönområde skall uppfattas som attraktivt talas det om tre viktiga
grundprinciper, dessa är tillgänglighet, trygghet och en tilltalande karaktär.
Tillgängliga: Parker och promenadvägar ska vara lättåtkomliga och
framkomliga. Vi ska värna om de platser där folk möts och träffas, detta gäller
såväl tillgänglighet i området som till området.
Trygga: Områdena skall vara säkra och öppna ytor, som känns trygga att vara
i, belysta kvälls- och nattetid där det är nödvändigt. Det bör påpekas att det är
skillnad på upplevd trygghet och faktiskt trygghet, i detta dokument fokuseras
det främst på den upplevda tryggheten, det vill säga hur det känns att vistas på
platsen snarare än att förlita sig på direkt brottsstatistik.
Tilltalande: Parker ska vara välskötta och städade. Blommor och buskar
växande i färgrika blickfång omgivna av grönska. Områden av naturkaraktär
bör inte på liknande sätt vara uppstyrda utan tvärtom låtas växa fritt. Den
tilltalande aspekten beror alltså helt på områdets karaktär, men naturområden
skall på samma sätt som parker skonas från nedskräpning och andra mindre
kvalitativa företeelser.
Vid förtätning och annan exploatering av tätorter sker det ofta att allmänna
grönområden tas i anspråk för bebyggelse. Därför är det av vikt att säkerställa
att tillgången till grönområden ej förvanskas ur ett långsiktigt perspektiv, i
regeringens proposition 1994/95:230 fastslogs följande:
”Tätortsutbyggnaden tar successivt allt större del av grönområden och annan obebyggd mark i
anspråk. Varje enskilt exploateringsföretag kan därvid ofta uppfattas vara av
begränsad betydelse. Det syftar också i allmänhet till att
tillgodose ett angeläget behov. Sammantaget över en längre
period ger emellertid alla enskilda åtgärder negativa konsekvenser som inte är överblickbara vid en
bedömning av det enskilda exploateringsärendet. En helhetsbedömning av
grönområdenas nuvarande tillstånd och förändringar är
därför av stor betydelse för arbetet med skydd och säkerställande av grönområdena i städer och
tätorter.”

Riksdagen har fastställt sexton miljömål för Sverige, dessa berör bland annat
frisk luft, buller, begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt och djurliv samt
även tätortsnära grönstruktur, delmål 1 under målet God bebyggd miljö lyder:
Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program
och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras,
vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål,
samt att andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.
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Grönstrukturens funktion
Utöver att rent visuellt generera underlag för en god miljö tillför grönområden
även flertalet andra goda egenskaper en ort. Parker och andra gröna ytor kallas
ofta för stadens lungor vilket anspelar på att de agerar oas i staden och renar
bland annat luft och dagvatten.
Vegetation fungerar som ett slags luftfilter för finpartiklar vilka kan innehålla
giftiga ämnen och tungmetaller. Vid exempelvis en trafikerad väg eller
en parkeringsplats kan grönska fylla en viktig filtrerande funktion av den
förorenade luften. Ett genomsnittligt träd producerar cirka fem kilo syre och
binder cirka sex kilo koldioxid per år vilket kan anses försumbart men i ett
större sammanhang kan dessa siffror bli betydande.
Vegetation har även en visuell effekt mot buller och andra störande element
och verksamheter, detta då källan för störningen skyms.
Vistelse i grönområden har många positiva effekter på människor, bland annat
så stärks immunförsvaret, kondition, inlärningsförmåga och rörligheten,
dessutom så har enbart det visuella intrycket av grönska en positiv inverkan på
människans välbefinnande.
Staden består, till skillnad mot landsbygd, huvudsakligen av hårdgjorda ytor
i form av bland annat asfalt vilket bidrar till att staden lättare uppnår höga
temperaturer. Tillsammans med föroreningar från trafik bidrar detta till en
oattraktiv miljö. Goda tillgångar på gröna områden inom orten är en viktig
aspekt för att motverka detta.
De hårdgjorda ytorna bidrar även till att dagvattnet måste dräneras eller
på andra sätt ledas bort. Träd och andra former av vegetation bidrar till att
dagvattnet avdunstar på ett naturligt sätt, ett vanligt träd för bort 30 000 liter
vatten/år ur jorden genom avdunstning.
Det finns inom Osby tätort tre huvudsakliga karaktärer av grönområden:
Park
Centralt grönområde med styrd grönska och planteringar samt anlagda vägar
och sittmöjligheter.
Anlagda större/mindre natur och rekreationsområden
Område med starkt bevarad naturkaraktär men med gångvägar samt eventuell
belysning.
Naturområde
Relativt orört område utan belysning eller asfalterade vägar.
Följande sida visar en illustrerad karta med de huvudsakliga grönområden
utmarkera de, den är även integrerad med översvämningsplanen. De följande
sidorna efter det visar mer ingående information om de tolv grönområden
som ansetts vara mest betydelsefulla för tätorten.
”Bör vidareutvecklas” i följande text kan betyda allt från ett utbyte av befintliga
sittmöjlighet till att delvis exploatering avses.
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Grönplan Osby tätort

Källedal

Smittsbacke

Prästabacken

Centralparken

Prästängen

Filosofen
Eksäter

Klinten

Svarte nabbe

Grönområde
Översvämningsrisk
100 år, HF (+73,41)
Torg
Park
Idrottsområde
Lekplats
Anlagt natur och
rekreationsområde
Ökad kontakt
Järnvägsövergång/tunnel
Järnväg
Huvudvägar
Skåneleden

Kartan visar de huvudsakliga grönområden inom och i anslutning till Osby tätort, de namngivna har
ansets vara de mest betydelsefulla baserat på karaktär och geografiskt läge i orten.
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Klinten

Karaktär: Anlagt större natur och rekreationsområde.

1.

2.

Klinten kan anses vara det största tätortsnära
friluftsområdet i Osby, det ligger vackert beläget
sydöst om centrum och området är huvudsakligen
kuperat.
Genom området går ett cirka två kilometer långt
elljusspår där löpning, promenad, cykling och
längskidåkning kan ske. Inom området finns även en
belyst 250 meter lång skidbacke, en pulkabacke samt
en släplift vilken under vinterhalvåret kan användas
för skidåkning.
Från Klinten har man vacker utsikt över Osbysjön
och stora delar av Osby tätort. Här finns utöver
elljusspår även mindre stigar som leder in i mer
orörda naturområden bestående av tät granskog med
ett marktäcke av mossa.
Genom dess direkta närhet till campingplatsen väst
om området är det inte enbart ortens invånare som
med lätthet kan bruka området utan även besökande
finner det lätt att nå Klinten.
Ett vattentorn med tillhörande mindre byggnader
återfinns på toppen av Klinten.

3.

Ca 650000 m2
4.

Inga riksintressen finns inom området, dock består
stora delar av Klinten av fossil åkermark samt vissa
områden bestående av ädellövskog och sumpskogar.
Huvudsaklig vegetation: Gran, Ek, Rönn, Björk,
Bok, Tall.

Tillgänglig: Klinten har trots dess nivåskillnader en god
framkomlighet och är enkelt att nå från centrum oavsett
färdsätt.
Trygg: genom att Klinten till stora delar är upplyst
nattetid och välbrukat kan områdes ses som relativt
tryggt.
Tilltalande: Klinten är i allra högsta grad tilltalande med
bakgrund av dess varierande naturkaraktär, utsiktsplatser
och urval av aktiviteter.

4.
1.

Bör bevaras

Styrkor: Vackert, omväxlande, välbrukat.
Svagheter: Vattentornet och tillhörande byggnader
är ej estetiskt tilltalande, relativt litet för att vara
primärt friluftsområde.
Exploateringsmöjligheter/potential: Områdets
storlek erbjuder flera olika platser att upplåta för
exempelvis bostäder men detta bör undvikas med
bakgrund av områdets befintliga kvaliteter, istället
bör man vidareutveckla de styrkor området redan
har. Dock bör moskogen söder om vandringsleden
uppmärksammas då den idag är svår att finna (3),
även utsiktspunkten bör utvecklas (1).

2.
3.
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Filosofen

Karaktär: Anlagt mindre natur-och rekreationsområde.
Filosofen är en liten udde belägen nära Såggatan och
relativt centrumnära. Filosofen har stora naturvärden
genom sin generösa vattenkontakt och centrumnära
naturmark.
Området består av upptrampade stigar av varierad
bredd samt en grusad gångväg som skär genom
området. Här finns även flertalet enklare bänkar
samt en grillplats. Området används även för
båtuppställning.
Området är ej belyst men bostadsbebyggelse i direkt
närhet har viss uppsikt över området.
På Filosofen finns en upphöjd kulle vilken anses
särskilt bevarandevärd genom dess kvaliteter ur
rekreationssynpunkt

1.

Ca 15000 m2
2.

Inga kända fornlämningar finns, ej heller
riksintressen.
Huvudsaklig vegetation: Ek, Tall, Bok, Björk,
Liljekonvalj, Al, Blåbärsris, Pil.

3.

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, relativt
centrumnära.
Svagheter: Vissa bänkar eftersatta i underhåll, ej
belyst.
4.

Tillgänglig: Området nås lätt genom gång-och cykelvägar
men det kan vara svårt att nå kullen i exempelvis rullstol.
Trygg: Området är ej belyst men ligger nära
bostadsbebyggelse vilket skänker viss trygghet.
Tilltalande: Området är attraktivt i sin nuvarande form
men kan förbättras genom exempelvis uppförandet av
båtbryggor.

Exploateringsmöjligheter/potential: Området bör
ej exploateras med bakgrund av dess naturvärden
samt begränsade yta, dock kan udden förskönas med
nytt möblemang (3). Området används till viss del
som båtuppställningsplats, anlagda bryggor skulle
fylla en funktion här samt skapa en än attraktivare
miljö.

1.
4.

Bör vidareutveklas

2.
3.
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Svarte nabbe

Karaktär: Naturområde.

Svarte nabbe är ett relativt stort naturområde beläget
på en udde omgivet av Osbysjön i tre väderstreck. I
direkt närhet återfinns rastplatsen Spegeldammen.
Inom området finns upptrampade stigar, en grillplats
samt en badplats, Spegeldammen kan även användas
för skridskoåkning vintertid.
Svarte nabbe bör ses i samband med Filosofen då
de har liknande förutsättningar samt geografiskt
ligger relativt nära varandra, skulle exempelvis Svarte
nabbe i framtiden föreslås exploateras bör Filosofen
bevaras och vice versa.

1.

Ca 35000 m2
Inga kända fornlämningar finns, ej heller
riksintressen.
2.

Huvudsaklig vegetation: Björk, Rönn, Tall, Ek, Bok.
3.

Tillgänglig: Svarte nabbe består till största del
av naturmark och upptrampade stigar vilket gör
framkomligheten med till exempel rullstol stundtals
relativt svår.
Trygg: Området är obelyst och till största del avskiljd
naturmark vilket gör att området kan upplevas som
otryggt nattetid.
Tilltalande: Området är mycket attraktivt, eventuell
välavvägd exploatering kan även tillföra området
kvaliteter.

4.

4.

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, badplats.
Svagheter: Underutvecklad badplats, relativt
oanvänt, relativt långt från centrum.
Exploateringsmöjligheter/potential: Området kan
fungera som uppsamlingsplats för dagvatten genom
dammar snarare än som idag utloppsrör, vilket skulle
bidra till en bättre miljö för Osbysjön.
Utveckling av badplatsen (2) anses kunna
tillföra stora värden, även att ersätta stigen med
promenaddäck och tillsätta båtbryggor.

Bör vidareutvecklas

3.

1.

2.
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Prästängen/Driveån

Karaktär: Park.

Prästängen består till största del av öppna gräsytor
med ett antal oregelbundet satta träd. Här finns även
kommunens största lekplats vilken är uppskattad och
välanvänd. Även en ankdamm, hundrastgård och en
mindre parkeringsplats återfinns på platsen. Parken
avgränsas i söder av Osbysjön och i öster av Drivån,
som har en trevlig gång- och cykelväg delvis utmed
åbanken norrut som även kompletteras av kortare
grusvägar. Prästängen delas itu av Kristianstadsgatan
vilken uppfattas som en stor barriär mellan
delområdena, dels genom dess blotta existens och
dels genom den biltrafik, buller och osäkerhet den
medför.

1.

Utsikten över Osbysjön medför stora kvaliteter, dessa
kan dock främst upplevas om man befinner sig söder
om Kristianstadsgatan på grund av nivåskillnaderna.
Dock kompenserar norra sidan detta med en
attraktiv lekplats och ankdamm.
Området är huvudsakligen belyst.
På södra sidan av Kristianstadvägen finns en sandyta
för exempelvis volleyboll, marken består främst
av gräs, asfalterad yta samt gångstigar av grus.
Utsikten över Osbysjön är vacker men området är
eftersatt sett till potentialen, på udden finns enbart
en enklare bänk, ett bryggdäck finns men är i stort
renoveringsbehov.
Driveån upp mot Ågatan och dess strandkant
och gröna ytor ses i detta dokument som
sammanhängande med Prästängen, Längs med
Driveån går gång och cykelväger med varierat
avstånd till vattnet, Strandkanten är dock generellt
svåråtkomlig då många privata fastigheter istället
angränsar till vattnet samt att marken kring vattnet
på flertalet ställen är bevuxen av sly.

2.

7.

5.
6.

Bör vidareutveklas
4.
3.

2001 arbetades det fram en grönplan för Driveån,
denna delades upp i mindre delområden där
ställningstagande gjordes för varje område,
huvudsakligen föreslogs det att delvis gallring längs
ån kan ha positiv inverkan på områdena samt att
värdet av de grova alar och poppel fastslogs.
Längs Driveån växer även den rödlistade
hårklomossan.

1.

2.
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Tillgänglig: Tillgängligheten till platsen är god genom
dess centrala läge och relativt jämna mark samt de
många asfalterade gång och cykelvägarna.
Trygg: Relativt centralt belägen samt upplyst gör
Prästängen till en trygg plats, Kristanstadsgatan
medför trafik vilka bidrar med rörelse till platsen men
samtidigt är denna väg bland annat nära lekplatsen
vilket kan medföra osäkerhet.
4.

Tilltalande: Prästängen är idag ett vackert område
men inte så tilltalande som det har potential till
att vara, i synnerhet på södra sidan. Vad gäller
Driveåns så är dess vatten är delvis nedskräpat och
standkanterna som skulle kunna vara attraktiva
miljöer är på sina ställen allt för bevuxna med sly för
att utnyttjas fullt ut.
7.

Ca 50000 m2
Inga kända fornlämningar finns utöver stenvalvsbron
över Driveån, inga riksintressen.
Huvudsaklig vegetation: Bok, Ek, Rönn,
Liljekonvaljer, Lind, Poppel.

3.

Styrkor: Stora ytor, centrumnära, välbrukat.
Svagheter: Eftersatt underhåll, fyller ej sin potential,
Kristianstadgatan medför osäkerhet och buller.
Exploateringsmöjligheter/potential: Platsen är
värdefull och uppskattad genom dess läge och
egenskaper, den tydliga vattenkontakten bör tas
till vara på för rekration och aktivitet i högre
utsträckning, i synnerhet strandkanten och udden
bör utvecklas. En gång och cykel-väg skulle
kunna anläggas längs delar av Driveån. Dock bör
översvämningsplanen även här studeras vid en sådan
planering då denna visar på att också Prästängen
ligger i riskzoonen för kraftig översvämning.

5.

6.
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Smittsbacke

Karaktär: Anlagt mindre natur och rekreationsområde.

2.

Smittsbacke är ett relativt centralt beläget
naturområde vilken främst består av upptrampade
stigar och ett antal bänkar i enkelt utförande. Här
finns även ett intressant utformat vattentorn vilket
dock är i behov av ommålning.
Området består av blandskog, är ej upplyst och
angränsar på sina ställen till privat mark men från
högsta punkten finner man viss utsikt över centrala
Osby.

Ca 18000 m2
Inga riksintressen finnes, dock hittar man ett antal
fornlämningar i form av stensättningar samt en
hällristning inom området.

1.

Huvudsaklig vegetation: Ek/eksly, Hassel, Bok, Tall,
Liljekonvalj, Kaprifol.

3.

Tillgänglig: Terrängen är mycket kuperad vilket
gör det svårt för exempelvis funktionshindrade
att röra sig i området. Smittsbacke ligger dock
relativt centralt vilket gör det enkelt att ta sig till
platsen.
Trygg: Området är ej upplyst men litet och
angränsar till bebyggelse vilket gör platsen
relativt trygg.
Tilltalande: Idag är platsen relativt inbjudande,
dock kan mycket åtgärdas på den för att
ytterligare öka attraktiviteten

Bör exploateras

2.
3. 1.

4.

4.

Styrkor: Centralt, viss utsikt från platsen, orörd
natur.
Svagheter: Vattentornet är idag ej estetiskt tilltalande.
Exploateringsmöjligheter/potential: Det finns idag
planer på att bebygga delar av Smittsbacke, detta
på så vis att den absoluta majoriteten av området
förblir naturmark vilket kan höja områdets kvaliteter.
Vattentornet är intressant ritat men skulle må bra av
en upprustning, eventuellt målas i varmare färger (1),
belysning saknas även på platsen.
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Hasslaröd

Karaktär: Naturområde.

Hasslaröd är ett relativt orört område med
naturskogsprägel, området är större än vad som
redovisas i detta dokument men en avgränsning
har ansetts lämplig då denna del brukas oftast
samt att större delar av området i helhet besitter
liknande karaktär. Inom området finns inga anlagda
gångvägar utan istället upptrampade stigar och
fägator i varierande terräng, området är dock
frekvent använt av boende i närområdet. Hasslaröd
är även rikt på stengärdsgårdar men järnvägen går
i direkt anslutning till området vilken bidrar med
buller vilket kan uppfattas som störande.

3.

Ca 120 000m2

4.
Foton: Agne Andersson

Inga riksintressen finns, ej heller kända
fornlämningar, dock angränsar området till en
bytomt från 1500-talet.
Huvudsaklig vegetation: Al, lögskog Sockelal, Gran,
Tall.

Tillgänglig: Hasslaröd ligger nära bebyggelse
men en bit från centrum, området är dock
stundtals kuperat, vildvuxet och kan uppfattas
som svårt att röra sig över.
Trygg: Inom området finns ingen belysning och
till största del är man avsides från bebyggelse.
Tilltalande: Området besitter en karaktär av
naturskog och detta i en relativt tätortsnära
vilket anses attraktivt och bevarandevärt.

Styrkor: Välbevarad natur och kulturmark, vackert.
Svagheter: Ej belyst, kan upplevas som avsides om
man ej bor i anslutning till området, buller från
järnväg.
Exploateringsmöjligheter/potential: Den del
av Hasslaröd som redovisats här anses inte vara
aktuell för exploatering, detta med bakgrund av
bullerproblematiken samt att läget inte är tillräckligt
centrumnära. Istället bör karaktären på området
bevaras som naturmark.

Bör bevaras
1.
4.
2.
3.
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Källedal

Karaktär: Anlagt medelstort natur-och rekreationsområde.

1.

Källedal är beläget i norra delen av Osby tätort och
är ett vackert område med omväxlande natur.
Delar av området går parallellt med Ågatan medan
andra delar är helt avgränsade från trafik. Den täta
växtligheten utgör även till stora delar en barriär mot
kringliggande vägar.
Området är välbelyst och vägarna är till största del
asfalterade, ett antal enklare bänkar finns inom
området och erbjuder plats för vila. Den största
tillgången i Källedal är vattnet, Krusån som driver
genom området bidrar till en livligare miljö med
omväxlande uttryck, den är delvis mycket smal och
delvis mycket bred. Här finns broar och ån tar sig
även stundtals uttryck i forsar och medför ett rikt
bestånd av änder.
Marken norr om Kruseån brukas för bland annat
handel och industri men upplevs en aning förfallet
sett från strövområdet.

2.

Ca 62000 m2
3.

4.

Inga riksintressen finns, dock hittar man ett antal
fornlämningar i form av minnesinskrifter inom
området.
Huvudsaklig vegetation: Ask, Alm, Lönn, Björk,
Tysklönn, Ormbunkar, Al, Vildrosor.

Tillgänglig: Området är ej särskilt kuperat,
asfalterade gångvägar och träbroar gör
framkomligheten enkel.
Trygg: Området är väl belyst, dock finns även
många mörka skogspartier inom området.
Tilltalande: Frånsett den nedskräpning som
återfinns i Kruseån är området i allra högsta
grad tilltalande.
3.
4.
2.

Bör vidareutveklas

Styrkor: Vacker natur, säregen för att vara relativt
centrumnära, relativt stort.
Svagheter: Kruseån är delvis mycket nedskräpad
och handelsområdet norr om ån upplevs en aning
förfallet.
Exploateringsmöjligheter/potential: Källedal
bör bevara den karaktär den idag besitter och en
större exploatering av marken kan skada de värden
området idag besitter, områdets storlek tillåter dock
att mindre delar kan exploateras utan att allt för
mycket värden förloras. I synnerhet bör vattnet och
Kruseån tas till vara på och utvecklas, utsikten över
till norra sidan av denna kan förskönas, vidare så bör
möblemanget ses över och där ån är som bredast kan
en vacker mötesplats skapas.

1.
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Ekbacken

Karaktär: Anlagt mindre natur-och rekreationsområde.
Ekbacken är litet till ytan men väl bevuxet, en skog i
miniatyr. Genom området går en asfalterad väg som
förbinder nya och gamla Ekbackeskolan, detta gör
området välanvänt, i varje fall visuellt.
Utöver den asfalterade gångvägen finns ett antal
upptrampade stigar genom träden vilka skänker
området dess karaktär, de leder bland annat till en
grillplats och till ett antal utplacerade enklare bänkar.
Det finns lyktstolpar inom området men dessa
förefaller vara ur funktion.

1.
2.

Ca 17000 m2
Inga riksintressen finnes, dock finns det
fornlämningar i form av ett stenröse, större delen av
området består dessutom av fossil åkermark vilken är
skyddad enligt kulturminneslagen.
Huvudsaklig vegetation: Hassel, Rönn, Bok, Röd
bok, Tall , Ek, Liljekonvalj, Blåbärsris, Apel.

3.

4.

Tillgänglig: Ekbacken är relativt framkomlig, de
upptrampade stigarna kan i vissa fall anses som ett hinder
genom dess oregelbundenhet.
Trygg: Ekbacken är relativt välanvänd över dagtid och
har kontakt med bostadsbebyggelse och skolor vilket
skänker trygghet, dock är området ej upplyst.
Tilltalande: Området är tilltalande i det avseendet
att det är ett relativt centrumnära grönområde med
naturkaraktär.

Bör Bevaras
2.
1.
3.

Styrkor: Vackert, välanvänt, historisk mark.
Svagheter: Området används främst för passage
mellan skolorna och få gör uppehåll på platsen.
Exploateringsmöjligheter/potential: Exploatering
bör undvikas då detta skulle äventyra de
fornhistoriska värdena samt att området kan ses
som en kompletterande del av Ekbackeskolans
skolgård. Dock bör belysning åtgärdas, upprustning
av grillplats, i övrigt föreslås området bevaras med
bakgrund av de fornhistoriska värdena.

4.
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Centralparken

Karaktär: Park

Centralparken ligger, som namnet antyder, mycket
centralt i Osby, enbart en gata från järnvägsstationen.
Parken är centralt belägen och välskött men
uppfattas trots detta som en aning stel och livlös,
detta kan bero på att parken inte är ritad efter
principen att den skall främja aktivitet utan snarare
skall den upplevas i relativ stillhet, detta störs dock av
biltrafiken som passerar, likaså gör den närliggande
järnvägen.
I parken finner man trädalléer, planteringar och ett
antal bänkar, vilka dock inte inbjuder till vila och
samtal då många är allt för öppet placerade samt
mycket enkla till sin utformning. Det finns även en
enklare scen med tak vilken kan användas till bland
annat allsång, ett antal skulpturer samt en mindre
damm.

1.

2.

3.

Ca 9000 m2
Inga kända fornlämningar finns, ej heller
riksintressen.

Tillgänglig: God tillgänglighet då den ligger
både centralt och marken är plan utan några
större topografiska hinder.

Huvudsaklig vegetation: Lind, Oxel, Ek, Al, Alm,
Rönn samt ett rikt bestånd av planterade blommor.
4.

Trygg: Genom dess närhet till centrum och
därmed centrumaktiviteter kan parken inte
anses som trygg, dock är den väl upplyst och
relativt öppen till sin utformning.
Tilltalande: Parken är tilltalande på det viset
att den är välskött och elegant, dock drar man
sig för att ta platsen i besittning just på grund av
dessa faktum.

4.

Bör vidareutveklas
1.
2.
3.

Styrkor: Vacker, välskött, centrumnära.
Svagheter: Ej välbesökt, nära trafikerade vägar (2).
Exploateringsmöjligheter/potential: Parken är
delvis lämplig för exploatering, detta då parken idag
upplevs som livlös och angränsar till trafikerade
vägar. Bebyggelse som tar en del av parken i anspråk
kan agera barriär mot trafiken och tillföra liv
och rörelse i parken. Centralparken är dock den
enda grönytan i orten av direkt parkkaraktär och
exploatering bör ske med hänsyn till detta.
Parken i helhet behövs vidareutvecklas för att få mer
liv på platsen, främst i avseende av aktiviteter.
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Prästabacken

1.

2.

Karaktär: Mindre naturområde.

Prästabacken är ett område av naturkaraktär beläget
centralt inom Osby nära kyrkan. Inom området finns
två parkeringsytor vilka försörjer bland annat kyrkan
och församlingshemmet, dessa är relativt välanvända.
Frånsett dessa ytor är marken mycket kuperad
och består i huvudsak av en relativt hög kulle,
från denna har man viss utsikt över närområdet.
Området är ej belyst men är nära angränsande till
bostadsbebyggelse, det finns ej heller några bänkar
på platsen däremot flertalet större stenar att vila sig
på. Här finns även ett antal resta formade stenar
vilka omgärdar Prästabacken.
Ca 8000m2
Inga riksintressen finns inom området däremot ett
bevakningsobjekt i form av en bytomt vilken upptar
större delen av Prästabacken, även ett röse finns
inom området.

3.

Huvudsaklig vegetation: Hassel, Bok, Tall, Ek,
Liljekonvalj, Apel.

4.

Tillgänglig: Området är lätt att nå genom dess
läge i byn dock är området svårframkomligt för
människor med rörelsehinder på grund av den
mycket kuperade miljön.
Trygg: Området kan anses som relativt tryggt då det
ligger centralt och har bebyggelse närliggande dock
finns ingen belysning på platsen.
Tilltalande: Området framstår som väldigt naturligt
och den bevuxna och kuperade terrängen upplevs
som visuellt behaglig i kontrast till den omgivande
bebyggda miljön.

1.

Bör bevaras

3.

Styrkor: Centralt beläget, vackert.
Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men ej
inom området, nära trafikerade vägar.
Exploateringsmöjligheter/ potential: Området bör
ej exploateras med bakgrund av de fornhistoriska
värdena. Dock kan höjden utvecklas genom att
placera ut bänkar och skapa förutsättningar för
grillning och andra aktiviteter.

4.
2.
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Eksäter

Karaktär: Park

Eksäter är ett parkområde huvudsakligen bevuxet
med äldre ekar. Inom området finns ett antal bänkar
i varierande utföranden samt en båtbrygga där
fiskeintresserade gärna samlas. Området består främst
av gräsytor men ett antal mindre grusvägar leder
fotgängare från Ebbarpsvägen till vattnet. Området
är ej belyst frånsett de lyktstolpar som står längs
Ebbarpsvägen och angränsar till privat tomtmark.
1.

Ca 18000m2
Inga kända fornlämningar finns, ej heller
riksintressen

2.

3.

Huvudsaklig vegetation: Bok, Rödbok, Björk, Ek.

Tillgänglig: Området är lätt att nå från centrum
och är även enkelt att röra sig genom tack vara
den plana marken.

4.

Trygg: Eksäter kan anses som tryggt genom
den nära kontakten till bostäder, den öppna
ytan samt att viss belysning tillför platsen ljus
nattetid.
Styrkor: Centralt beläget, vackert, vattenkontakt.
Tilltalande: Området med dess goda
vattenkontakt och naturliga attribut kan ses som
tilltalande.

2.

Bör vidareutveklas

1.
4.
3.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men ej
inom området.
Exploateringsmöjligheter/potential: Området
bör ej exploateras då redan stora delar av den
centrumnära marken längs Osbysjön är upplåten
för bostäder, dock kan området med fördel
vidareutvecklas genom andra enklare ingrepp,
exempelvis nya sittmöjligheter, belysning mot träd
etc. Det genomgående vattenkontakten och ger goda
möjligheter för att skapa en centrumnära badplats.

16

Näset

Karaktär: Anlagt större natur och rekreationsområde.

1.

2.

3.
Foton: Inga Johansson

Näset naturområde är ett attraktivt naturreservat
beläget mitt i Osbysjön med höga natur och
kulturvärden. Näset invigdes som naturreservat 2007
och är omgivet av vatten i fyra väderstreck. Inom
området finns stigar, grillplatser, många fiskeplatser
och ett fågeltorn samt utsikt in mot Osby tätort
från norra sidan, genom området går en mindre
vandringsled med informativa skyltar över fågelliv
och kulturlämningar.
Området är ej belyst men det anses vara positivt med
bakgrund av fågel- och insektsliv.
Inom området finns även flertalet fornlämningar,
värdefull sumpskog och ett antal kiselgursgravar.
Kiselgur är ett ovanlig sediment av kiselalger och har
tidigare använts för att stabilisera nitroglycerin men
även som brandskydd i kassaskåp
Längs vattnet väster om Nästet planeras en gång och
cykelväg, denna är planerad att anslutas till Näset
genom en bro utan att förvanska Näsets kvaliteter
som naturreservat.
Ca 150 000m2
Inga riksintressen finns inom området, dock
fornlämningar i form av boplatser från bronsåldern

4.

Tillgänglig: Området är relativt plant och på
cykelavstånd från tätorten, markunderlaget
skiljer sig inom området men anses relativt
framkomligt.

Huvudsaklig vegetation: Mager mark med trivial
flora men ekskogen är framgallrad för att kunna bli
gamla evighetsträdträd.

Trygg: Näset ligger avsides med ett fåtal hus i
anslutning till området, ingen belysning finns
men många buskage vilket gör att Näset tidvis
kan upplevas otryggt nattetid, dock är det
ovanligt att besöka området dessa timmar.

Styrkor: Vackert, välanvänt, vattenkontakt, rikt fågel
och insektsliv.

Tilltalande: Näset är i avseende på naturvärden
mycket tilltalande, området har höga natur och
kulturvärden samt ett spännande fågelliv.

Bör bevaras
2.
4.
3.

1.

Svagheter: Relativt långt avstånd från tätorten.
Exploateringsmöjligheter/potential: Näset Bör ej
exploateras med bakgrund av de höga naturvärdena
samt dess klassificering som fågelskyddsområde.
Dock bör gång och cykelvägen med bro till Näset
genomföras då detta innebär att området kan nås
även från väster och Näset kan brukas som en
del av långa promenader kring Osbysjön istället
för att ses som en naturskön återvändsgränd.
Informationsskyltarna fyller en viktig funktion men
utförandet av de kan förbättras.
Då området relativt nyligen invigdes som
naturreservat och fågeltorn och grillplatser i
samband med detta anlades är det i dagsläget inte
aktuellt att vidareutveckla Näset utan istället arbeta
för att bevara de kvaliteter området idag besitter.
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Enkätundersökning
Som en del av arbetet me
med grönstrukturplanen har en enkät sänts ut till ortens
förskolor. Uteblivna svar har förekommit men inkomna enkäter anser fullgott
för att få fram en bild av h
hur ortens grönområden används, vilka som är
välanvända, oanvända, at
attraktiva, attraktiva etc.
De aktuella förskolorna har
h mellan tolv och åttio barn i gruppen men
genomsnitt är fyrtio, en aav förskolorna är en uteförskola vilket är positivt för
undersökningen.
Genom undersökningen har det visat sig att barn och personal i förskolorna,
befinner sig utanför den egna gården och
frånsett uteförskolan, i genomsnitt
ge
är ute i grönområdena fyra-fem
fy
gånger i månaden och att områdena främst
används för att låta barne
barnen utforska, upptäcka, leka samt uppleva och lära om
naturens flora och fauna, i synnerhet svamp och fågelliv.
Det som lockar och gör aatt förskolorna väljer just de områden dom gör utgörs
av flertalet faktorer men det
d huvudsakliga är närheten till den egna förskolan,
goda gång och cykelvägar till områdena, skiftande djur och växtliv, mycket
att utforska, rikt på potentiella
poten
upplevelser samt att det inte finns mycket
kringliggande trafik.
Även att det finns gröna springytor,
s
tillgång till vatten och att området är
välskött, möjlighet till både
bå sol och skugga, en lekplats inom området ses även
som positivt
För att nå grönområdena är promenad det överlägset vanligaste sättet att ta sig
fram, dock var det enbart i ett svar som det påpekades att vägarna till områdena
kunde förbättras. Flertalet
Flertale brister har påpekats inom områdena, främst ur
vatten utan inhägnad, närliggande trafikerade vägar
säkerhetsaspekter, som va
nnas farlig nedskräpning som till exempel krossade
och att det ibland kan fin
Detta är de vanligaste orsakerna till att man undviker
glasflaskor i grönytorna. D
vissa områden men även orsaker som att de anses ostimulerande eller rent av
tråkiga har nämnts, åsikterna
åsikt
går dock isär för olika skolor på den punkten,
Prästängen har till exempel
exemp angetts som oattraktivt i ett enkätsvar medan
flertalet andra uppskattar området mycket.
är enligt enkäterna är Klinten och Prästängen,
De mest attraktiva områdena
områd
även Källedal kan nämnas
nämna här. Till de som anses som minst attraktiva
Smittsbacke, även Prästängen har nämnts men det
hör Prästbacken och Smi
grönområde som omnämnts
omnäm mest negativt är överlägset Centralparken.
majoritet att orten idag har fullgod tillgång på
Det anses med absolut m
det skulle kunna finnas mer information om dem.
grönområden men att de
kvaliteten på grönområdena är tillfredsställande frånsett
Det anses även att kvalite
och hundbajspåsar som ligger ute i olika områden.
ankbajset på Prästängen o
på Klinten skulle behöva nytt markunderlag
Det har påpekats att motionsspåret
moti
och liknande inom områdena skulle ses som positivt,
och att fler evenemang oc
det har även påpekats att det saknas bajamajor i områden att säkerheten kring
samt att bänkar och bord främst i områdena Smittsbacke
vatten kan förbättras sam
och kan förbättras.
och Källedal anses oattraktiv
oattra
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Mycket intressant har fra
framkommit genom undersökningen och svaren
bekräftar det som förmodats
förmod under inventeringar. De områden som anses
hög valfrihet av aktiviteter, de är lätta att nå och röra sig
attraktivast är de med hö
möjligt frånskilda från trafik. Klinten har ansetts som
i och i så hög grad som m
mycket uppskattat och det
de som man varit mest missnöjd med är avståndet
mellan detta område och den egna förskolan vilket gör att man istället väljer ett
annat att besöka.
omnämnts mest negativt, både ur professionellt och privat
Centralparken har omnäm
perspektiv. En fråga var fformulerad så att svaren speglade lärarnas privata
åsikter snarare än vart det
de är lämpligast att ta barnen. Centralparken har ansetts
som oattraktiv främst på grund av att den helt omges av trafikerade vägar vilket
den är även utformad efter gamla ideal
stör lugnet och utgör en säkerhetsrisk,
s
där den är vacker att röra sig i men inte erbjuder eller uppmuntrar aktiviteter
frånsett då ett evenemang sker på platsen.

Sammanfattningsvis redovisas
r
resultatet av enkätundersökningen så
här:
Mest attraktivt: Klinten,
Klinte valfrihet, skönhet och rikt djurliv.
Även Prästängen och Källe
Källedal.

Minst attraktivt: Centralparken,
Cent
vackert men mycket trafik och få
aktiviteter.
Även Smittsbacke och Prästbacken.
Präs
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Ställningstaganden
Osby har en god tillgång till grönytor av varierande karaktär, parker,
naturområden, de med vattenkontakt, de tätbevuxna och de öppna.
De håller i huvudsak god kvalitet men det finns även många aspekter som kan
förbättras, detta kan ske genom både enkla och större ingrepp.
Exempel på ett enklare ingrepp är att rusta upp/tillsätta/ersätta bänkar/
belysning inom ett område. I de flesta av de inventerade områdena finns
sittmöjligheter i form av bänkar, dock är många av dessa eftersatta sett till
underhåll och i vissa fall rent estetiskt opassande.
Ett större ingrepp vore att planera exploatering av delar av området vilket,
förutsatt att det sker på ett välavvägt vis, kan höja områdets värden väsentligt,
men detta bör ske med beaktande av områdets befintliga värden i åtanke.
Beslutas delar av ett område exploateras så skall graden av exploatering och
karaktären på bebyggelsen noga avvägas för att säkerställa områdets fortsatta
funktion som grön-och rekreationsområde.
I händelse av att ett helt grönområde beslutas exploateras bör grönplanen
studeras för att säkerställa att det finns goda närliggande alternativ till förlorad
grönyta.
Det är av vikt att att detta dokument säkerställer detta faktum även i framtiden
för att undvika att exploatera områden till den grad att det inte längre går att
bruka dem för allmän rekreation och aktivitet, eller till den grad att dess gröna
värden helt går förlorade. Detta betyder dock inte att varje grönområde till
varje pris skall undvikas att exploateras.
Istället kan som tidigare nämnts en viss exploatering tillföra ett område stora
kvaliteter utan att för den sakens skull äventyra allmänhetens rätt att vistas på
platsen. Ett gott exempel på detta är tilltänkt exploatering av Smittsbacke där
Arkitektgården ritat ett förslag för ett åttavåningshus. Detta ingrepp upptar
enbart en del av området och andra områden kan exploateras efter liknande
strategi om förutsättningarna tillåter.
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Boverket förespråkar att boende i urbana miljöer ej skall ha längre än 300
meter från bostaden till ett grönområde, det vill säga fem till tio minuters
promenad utan större barriärer. Detta är en grundläggande krav för god miljö
även i Osby.
Då barn och äldre oftast går långsammare är det naturligtvis bättre ju närmare
ett grönområde ligger men 300 meter är ett gott riktvärde.
I dagsläget lever Osby upp till detta, särskilt som ortens storlek gör att det
aldrig är allt för långt att närma sig verkliga naturområden utanför orten.
Ingenstans inom orten är det längre än 300 meter till närmaste grönområde,
dock är variationen av dessa begränsad. Det bör dock beaktas att Osby är en
relativt liten ort och att tillgodose en generös variation av grönområden är inte
lika aktuellt som i till exempel en stad som Malmö, där det är svårare att nå
verkliga naturområden nära inpå orten.
2012 gjordes en översvämningsanalys av Tyréns på uppdrag av Osby kommun
med avsikt att visa på hur Osbysjöns vattennivå kan komma att förändras över
ett 100-årsflöde. Denna analys är en grund i fråga om var ny bebyggelse kan
komma att lokaliseras och hur den skulle förhålla sig till en höjd vattennivå.
Analysen visar även på vilka sjönära grönområden som befinner sig i riskzonen för översvämning.
Resultatet av denna analys är integrerat i grönstrukturkartan för att på ett så
tydligt sätt som möjligt redovisa för hur respektive grönområde påverkas av
en eventuell vattennivåhöjning. Denna visar bland annat att Eksäter, Svarte
nabbe, Näset och Prästängen i värsta fall helt kan ligga under vatten. Den visar
även på att stora delar av Filosofen kan möta samma öde.
Vid vidare planering bör dessa risker beaktas och i synnerhet vid eventuell
tilltänkt bebyggelse.
Skåneleden är en välkänd vandringsled bestående av fem delleder som
sammanlagt uppgår till strax över 100 mil och går igenom 27 olika kommuner.
En av de fem dellederna, Kust-kustleden, går genom Klinten och Osby tätort,
denna påbörjas vid Klinten och avslutas i Verum, på Skåneledens hemsida
beskrivs etappen som en varierad led där man som vandrare passerar järnväg,
och mossmark, såväl som kuperad skog och tätort.
Inga åtgärder för deletappen som sådan föreslås i detta dokument utöver de
ställningstaganden som görs över de områden den går igenom eller förbi.
I dagsläget utgörs stora delar av de centrumnära planteringarna av samma
trädslag viket kan kan anses vara ett problem. De symmetriska och
välplanerade planteringarna upplevs som vackra och moderna men vid ett
utbrott av till exempel alm eller boksjuka i ett område rikt på almar kan den
visuella upplevelsen helt fördärvas om ingen större variation av vegetation
finnes. Det är därför viktigt att vid nyplaneringen i tidigt skede förbereda sig
för eventuella angrepp genom att säkerställa en bred variation i trädslag.
Ekar i grönområden fyller en viktig funktion för insektslivet. arter knutna
till gamla försvagade ekar är rikligt och antalet sällsynta och hotade arter
stort, detta gäller främst långhorningar, en vedlevande insektsgrupp där 27 av
Nordens 128 arter är helt bunden till gamla ekar.
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De tolv huvudsakliga områdenas
om
yta uppgår till ca 882 000 m2, vilket ger ca
124 m2 per invånare inom
ino tätorten, detta är en generös siffra med bakgrund av
att de många andra grön
grönområden inom orten ej är inkluderade.
Anledningen till att dess
dessa inte tagits med i beräkningarna är att de inte används
i samma utsträckning som
so de tolv primära områdena.
Sammanfattningsvis visa
visar denna grönplan på att Osby tätort har en generös
tillgång på grönområden men det finns enbart ett fåtal varianter av dem.
Osby är en relativt liten o
ort där det inte är långt till varierad och renodlad
natur. Detta innebär doc
dock inte att de centrumnära grönytorna ej skall ses
som bevarandevärda uta
utan tvärtom behövs de som en kontrast till den byggda
miljön. Även ett enklare grönområde kan skänka stora värden för den som
vardagligen brukar det, vvare sig man var dag passerar det på väg till arbetet
eller om kvällarna rastar sin hund inom det.
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Åtgärdsförslag
-Restaurera belysning i områden där detta krävs.
-Vidareutveckla Prästängen genom att ta tillvara på läget genom exempelvis en
mer sjönära strandpromenad, vidareutveckla den södra udden och möjliggör
för fler aktiviteter, exempelvis ett utegym.
-Skapa mötesplatser vid attraktiva lägena, exempelvis utsiktsplatsen vid Klinten
och badplatsen vid Svarte nabbe, genom bland annat möblering, strukturering
och belysning.
-Välavvägd exploatering bör ske där så ansetts lämpligt, exempelvis Smittsbacke.
-Bevara allmänhetens rätt att vistas inom områdena i högsta möjliga grad vid
eventuell exploatering.
-Arbeta mot gröna stråk som förbinder grönområdena där möjligt.
-Centralparken bör vidareutvecklas för att främja aktiviteter på platsen, snarare
än som idag att människors främst passerar platsen.
-Torget bör omarbetas för att skapa en livfull centrummiljö.
-Befintliga och välanvända bad samt grillplatser bör underhållas alternativt
vidareutvecklas
-Vid eventuell förlust av vegetation genom till exempel exploatering, bör detta
kompenseras för i andra området genom exempelvis trädplantering.
Den skötselplan som finns inom kommunen bör vidareutvecklas avseende
av underhåll av möblering och en separat skötselplan bör upprättas för vardera
område.
Säkerställ en bred variation i trädslag och vegetation vid nyplantering för att
undvika livlösa områden vid utbrott av t. ex almsjuka.
Översvämningsanalysen tas i beaktning vid mer omfattande utveckling av
grönområden.
Vid eventuell planering av bebyggelse i ett grönområde bör en djupare ekologisk
undersökning ske.
Ek och blomande buskar med nektar bör ges särskild prioritet vid bevarande av
befintliga områden samt nyplantering.
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Enkätundersökning

Osby grönområden
För Osby kommun arbetas det just nu med framställandet av en
grönstrukturplan. Den har för avsikt utgöra ett planeringsunderlag för att
säkerställa tillgången på kvalitativa grönytor inom tätorten för dagens och
morgondagens medborgare.
Närhet till natur, parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför
nödvändigt att inventera och analysera ortens befintliga grönområden för att
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding
,exempelvis bebyggelse.
För att säkerställa grönplanens förankring i verkligheten ses det som
fördelaktigt att gå ut med denna undersökning bland tätortens förskolor.
Resultatet av undersökningen, vare sig det rör sig om brister, förslag på
förbättring eller andra önskemål, kommer att vägas in som ett värdefullt
underlag i vidare planering.
Vi vore därför mycket tacksamma om denna enkät kan fyllas i samt
kompletteras med markeringar på bifogad karta.

Är tacksam för svar, om möjligt, innan den 17/6 2013.
Besvarad enkät skickas genom internpost till Daniel Andersson, Miljö och
byggförvaltningen

Tack på förhand!

Daniel Andersson
Planarkitekt MSA
daniel.andersson@osby.se
0709-318 376
Filosofen

Frågor
Skola:____________________________
Åldersgrupp:______________________
Antal barn:________________________
Hur ofta används grönområden i verksamheten? Exempelvis dagar per månad.
__________________________________________________________________________
Till vad används grönområdena huvudsakligen? Vilka till vad?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vad gör att ni söker er till respektive grönområde?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hur tar ni er till respektive grönområde, gå, bil, cykel, annat?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Finns det grönområden ni vill använda men som ni av olika anledningar undviker?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Varför används just de områden som används? Närhet? Särskilt attraktivt?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vad anser ni vara de värdefullaste egenskaperna i ett grönområde?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Vilka grönområden värderar ni högst?
Ur ett professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________
Vilka grönområden värderas lägst?
Ur ett professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________
Är utbudet på grönområden inom tätorten tillfredsställande?
_________________________________________________________________________
Är kvaliteten på grönområdena tillfredställande? Underhåll, ytor etc.
_________________________________________________________________________

Används samma grönområden oavsett årstid eller skiljer det sig sommar/höst?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ser ni er själva som en skola som i hög grad utnyttjar ortens grönområden?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Vad kan förbättras i respektive grönområde, vad saknas, vad är onödigt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Vänligen ange vilka områden som har högst kvaliteter ur följande perspektiv:
Tryggt:
Vilka områden upplevs som säkra att vistas i?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tilltalande:
Vilka områden är vackrast, mest välskötta?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tillgängligt:
Vilka är lättast att nå, enklast att vistas i?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ej tryggt:
Minst trygga, varför?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ej Tilltalande:
Minst attraktiva, varför?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ej tillgängligt:
Svårast att nå, vistas i, varför?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

På kartan nedan visas det som exempel att från en
teoretisk utgångspunkt i norra delen av prästängen
upplevs den trafikerade Kristianstadgatan som en
barriär för att ta sig till södra delen av prästängen, södra
Prästängen värderas även högt.

Det är som nä
nämnt
ämnt tio huvudområden
hu dom åd som
markerats ut men markera gärna ut andra
grönområden som ni själva anser vara
betydande för verksamheten, vare sig det är
en mindre grönyta i kvarter eller ett större
skogsområde, dock ej den egna skolgården.

Barriär:

Färdväg:

Skola:

Exempel på markeringar:
m

Vänligen ringa
ringga in er skola och
h markera
ut vilka grönområden
gröno
områden som brukas
brrukas i
verksamheten
n och om möjlig
möjligt
gt rangordna dem
m
efter värde förr verksamheten.
verksamheten.
Visa även vilken
vilkken väg ni vanligvis
vanliggvis använder
för att ta er till
tilll respektive grönområde,
grö
önområde,
rita även in ev
eventuella
ventuella barriärer
barriärrer (staket,
byggnader, tra
trafi
afikerade vägar, vattendrag etc))
som uppfattass som hinder me
mellan
ellan skolan och
h
områdena.
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten
INLEDNING






Strategisk samhällsplanering
Mark och exploatering
Fastighet
Drift utemiljö
Kultur och fritid

Ledning
Tommy Augustsson (ordförande samhällsbyggnadsutskottet)
Mathias Karlsson (förvaltningschef)

ÅRETS HÄNDELSER
Under 2017 ökade intresset för kommunala tomter. Vilket medförde att det nu endast finns en bostadstomt kvar i Loshult.
Området Hasslaröd syd som är planlagt för bostäder blev klart för exploatering under tidig höst och marknadsföring av området pågår. Flera detaljplaner för bostäder är på gång men även planer för nya verksamhetsområden bland annat i anslutning
till området där Netto är beläget. För att utveckla industriområdet Nordost och möjliggöra för mer godstransporter på järnväg
inledes byggnationen av industrispåret i området. Projektet beräknas blir klart första kvartalet 2018.
Under året har många dialoger genomförts kring utveckling av centrum och visionsdokumentet om detta är på väg upp till
kommunfullmäktige för beslut. Syftet är att öka attraktiviteten och tryggheten i centrala Osby och under året avsattes investeringsmedel för kommande år till olika typer av åtgärder kring stationen, centralparken, torget och Västra Storgatan.
Leader projektet Hola Lake – Immeln startade under året. Osby kommun är projektägare och projektet har till syfte att ge svar
på varför giftig algblomning har börjat uppträda under hösten i Immelnsjön de senaste åtta åren samt varför sjöns vatten
gradvis har blivit mer och mer brunfärgat sedan cirka 20 år tillbaka. Projektet är ett transnationellt samarbete med tre finska
organisationer som arbetar med sjörestaurering.
Underhållet av gator och vägar i kommunen har under flera år varit eftersatt. För att höja standarden har extra satsningar
gjorts på asfaltering under året. Detta arbete fortsätter kommande år. Standarden på gatubelysning och gång- och cykelvägar
har också setts över.
Ansvaret för kommunens fastigheter flyttades till samhällsbyggandsförvaltningen under hösten och fastighetschef och fastighetsingenjör anställdes. Upphandlingen av byggnationen av nya förskolor i Lönsboda och Osby blev klar. I upphandlingen
ingick även byggnation av nytt LSS och trygghetsboende på fastigheten Gjutaren i central Osby. Om- och tillbyggnationen av
kommunhuset fortsatte och tidplanen hålls. Utredning om renovering eller nybyggnation av ishall fortgår och beräknas vara
färdig första kvartalet 2018.
Meröppet på huvudbiblioteket infördes under hösten för att öka servicen till besökarna. För en rättvis fördelning av bidrag till
kommunens föreningar togs nya riktlinjer för föreningsstöd och taxor fram. Kommunens kultur- och fritidsenheten blev
HBTQ-certifierad. Arbetet med att implementera drogförebyggande arbete enligt Öckerömetoden fortsatte under året. En
mängd aktiviteter genomfördes bland annat Sommarkul som slog besöksrekord, andra lovverksamheter, pyssel och sagostunder på biblioteket, gratis simskola, poolpartyn, ungdomsråd i Lönsboda, teater, konstutställningar, författarbesök, drogfria
skolavslutningar, medborgardialoger. Under hösten firades också att simhallen i Lönsboda fyllde 45 år. Fritidsgårdarna i
Osby Kommun, Pulsen i Osby och Bulten i Lönsboda har haft 15 091 besök varav lika många killar som tjejer. Totalt har
kommunens kultur- och fritidsaktiviteter haft lite över 197 tusen besökare under 2017.
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HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Fullmäktigemål och nämndmål KS
Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för
att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential
Analys av resultatet
Målen gällande EU-godkända badplatser och godkända badplatser och byte av armaturer är uppfyllt. Även målet gällande
kundnöjdhet inom Kultur och fritid är uppfyllt då 97 % av besökarna var nöjda med personalens bemötande.
Slutsatser
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

80 % av alla som besöker is- och simhallar, fritidsgårdarna, bibliotek, kulturarrangemangen och konsthall ska uppge
att de är nöjda eller mycket nöjda med
besöket 2017.

Minst80 %

97 %

Målet följs upp med en besöksenkät på alla
mötesplatser v. 46. År 2017 visar resultatet när
det gäller nöjdhet med personalen bemötande
samma som förgående år 99 procent 2017 på
alla verksamheter inom Kultur och Fritid. Den
upplevda nöjdhet över hela besöket som helhet
visar att det är en liten sjunkning från 98 procent 2016 till 97 procent 2017. Sänkningen
finns framför allt i ishallen och detta kan ha med
den pågående utredningen

Antal utbytta armaturer. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten)

Minst50

78

Antal utförda (godkända) badvattenprov
Osbysjön, Ebbarps Camping

Minst4

4

Antal utförda (godkända) badvattenprov
Vesljungasjön.

Minst4

4

Antal utförda (godkända) badvattenprov
Hjärtasjön

Minst4

4

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.

Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer.
Analys av resultatet
3 av 4 mål är uppfyllda. Varför målet bedöms vara delvis uppfyllt. Målet om 100 % digitala ansökningsblanketter har inte
nåtts. Förvaltningen kommer att arbete för att öka andelen digitala blanketter kommande år.
Slutsatser
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

De mötesplatser och arrangemang som
kultur och fritid driver eller ger stöd till
ska tillsammans nå 150 000 besökare
/deltagare årligen.

Minst150 000

204 000

Kultur och fritids egna verksamheter hade år
2017, 204 000 besök. Då är inte föreningarnas
egna aktiviteter som ingår i indikatorn medräknade. Målet har nåtts med god marginal.

Andel digitala ansökningsblanketter på
Osby kommuns hemsida avseende
Mark och exploatering samt Driftenheten.

Minst100 %

25 %

Antal gånger som informationen på
kommunens webbsida, avseende Mark
och exploatering samt Driftenheten,
uppdateras.

Minst4

4

Ersättningsnivå Lantmäteriet (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten)

Minst3

3
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Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare.
Indikatorer
Andel fordon som är max 10 år. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten)

Mål

Utfall

Kommentar

Minst56 %

56 %

Byt ut en stor traktor, Valtra N134
Byt skogs ansvariges bil, Nissan Navara

Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och
livssituation.
Analys av resultatet
Målet har nåtts med god marginal då ett stor antal aktiviteter som bidrar till jämställdhet, jämlikhet och integration genomförts under året.
Slutsatser
Indikatorer
År 2017 ska Kultur och Fritid arrangera
20 evenemang och/eller aktiviteter som
bidrar till jämställdhet, jämlikhet och
integration.

Mål

Utfall

Kommentar

Minst20

40

Indikatorn har nåtts med god marginal. Exempel
på evenemang som har genomförts för att öka
jämlikhet, integration och jämställdhet är:
workshops för ungdomar, utställningen "vem är
hen", författarbesök på temat HBTQ och jämställdhet, språkcafé, vuxensimskola, barnteater
rep & randigt, sommarkul aktiviteter, föreningsträff med fokus jämställdhet med flera.

NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal
tkr
Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

2017

2016

28 006

36 420

208

319

10 556 tkr av kostnaderna för arbetskraft 2016 avser räddningstjänsten som 2017 flyttades till kommunledningsförvaltningen.

Personalstatistik

Tillsvidareanställda

2017

2016

50,3

47,7

Statistik Kultur och fritid
Aktivitet

Antal deltagare alt. besökare

Lönsboda simhall (skolbad 4652, föreningar 2208, allmänbad 16 652)

23 512

Osby simhall (skolbad 17731, föreningar 8735, allmänbad 8881)

35 347

Folkbiblioteken Osby, Lönsboda & Kílleberg (I besöksstatistiken är inte besök på digitala snokabibliotek.se medräknade)

63 497

Ishallen (föreningar 25 800, allmänåkning 10 500, skolor 8300)

44 600

Kultur (Konsthallen 9864, Evenemang 369, Högtider 2900)

13 133

Fritidsgårdsverksamheten(Pulsen, Osby 11861, Bulten, Lönsboda 3230)

15 091

Sommarkul
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EKONOMI
Tkr

Redov 2016

Redov 2017

Budget 2017

Avvik

Intäkter

102 939

81 489

85 053

-3 564

Kostnader

180 495

146 237

143 781

-2 456

Resultat

-77 556

-64 748

-58 728

-6 020

I redovisat resultat 2016 ingår räddningstjänsten med ett utfall på -14 428 tkr. Från om med 2017 tillhör räddningstjänsten kommunledningsförvaltningen.

Analys av utfallet
Utfallet för 2017 blev 6 miljoner kronor högre än budget, varav 5,2 miljoner härrör till fastighetsenheten som fördes över till
samhällsbyggnadsutskottet under hösten. Avvikelserna per enhet kommenteras under respektive enhets tabell.

SB ÖVERGRIPANDE inkl. MEX
Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Redov 2016

Redov 2017

Budget 2017

Avvik

3 169

4 395

3 032

1 363

19 345

20 960

18 301

-2 659

-16 176

-16 565

-15 269

-1 296

Underskottet på 1,3 miljoner beror på högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningsbidrag.

DRIFTENHETEN
Tkr

Redov 2016

Redov 2017

Budget 2017

Avvik

Intäkter

13 604

11 939

11 268

671

Kostnader

26 237

26 227

25 513

-714

-12 633

-14 288

-14 245

-43

Redov 2016

Redov 2017

Budget 2017

Avvik

4 546

3 955

3 435

520

Resultat

KULTUR & FRITID
Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

37 080

36 095

36 114

19

-32 534

-32 140

-32 679

539

Överskottet 2017 består framförallt av lägre uppvärmningskostnader för konstgräsplanen. En viss del består också i lägre
bemanning på kultur och fritidsadministrationen.

FASTIGHET
Tkr

Redov 2016

Redov 2017

Budget 2017

Avvik

Intäkter

80 197

61 200

67 319

-6 119

Kostnader

81 982

62 955

63 853

898

Resultat

-1 785

-1 755

3 466

-5 221

Det är i dagsläget oklart vad budgeten innehåller särskilt på intäktssidan. Arbete kommer att göras under våren för att klarlägga budgetförutsättningarna för 2018 och 2019.
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FRAMTIDEN
Med syfte att öka antalet bostäder i kommunen intensifieras marknadsföringen av kommunala bostadstomter under kommande år. Detsamma gäller planläggning av mark för bostäder och verksamheter.
För lägre kostnader och effektivare lokalutnyttjande så behöver kommunens fastighetsbestånd ses över och långsiktiga underhållsplaner tas fram.
Trygghetsmätningar visar att den upplevda tryggheten är låg i kommunen trots att den faktiska brottsligheten är låg. För att
bland annat förbättra den upplevda tryggheten kommer åtgärder för ett tryggare och attraktivare centrum att genomföras under 2018.
Behovet av underhåll av kommunens gator- och vägar bedöms vara fortsatt stor och asfalteringsarbetena för att höja standarden kommer att fortsätta under kommande år.
Behovet av digitalisering av olika typer av tjänster är stort. Under år 2018 implementeras ett nytt boknings- och bidragssystem för kommunens anläggningar som också ska synkroniseras med ett tilltänkt passersystem. Tjänsten kommer att förbättra
servicen och tillgängligheten för föreningar och kommuninvånare vad gäller bokning av lokaler och anläggningar.
Kommande år ska en ny biblioteksplan för Osby kommun tas fram tillsammans med barn och skola och det drogförebyggande arbetet utvecklas. Arbetet med att nå fler och att stärka jämlikhet, integration, jämställdhet i kommunen fortsätter såväl
som arbetet med de prioriterade målgrupperna.
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten
INLEDNING




Vatten- och avloppsverksamheten ska arbeta för en hög trygghet och kvalitet vad gäller;
o Produktion och distribution av dricksvatten.
o Distribution och behandling av avloppsvatten.
o Avledning av dagvatten.
Osby kommun äger VA-anläggningarna och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och underhåll
av dessa, samt svarar för genomförandet av investeringar inom verksamheten.

Ledning
Tommy Augustsson, ordförande samhällsbyggnadsutskottet
Mathias Karlsson, förvaltningschef

ÅRETS HÄNDELSER







VA-strategin ”Det livsviktiga vattnet” fastställdes av KF i februari. I november fastställde KF ny VA-taxa för att
långsiktigt möta strategin.
Ombyggnad och reinvesteringar av prioriterade befintliga VA-anläggningar.
Fortsatt utbyte av ledningsnätet, med 100-årscykel som målsättning.
Åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten, främst i Lönsbodas avloppssystem.
Höga bestående färgtal i Skeingesjön, vilket kommer att kräva en ombyggnation av Maglaröds vattenverk för att
trygga en långsiktig dricksvattenproduktion från anläggningen.
Ombyggnation av luftning och slamhantering på Lönsboda reningsverk för att bl.a. klara utsläppsvillkor.

NYCKELTAL OCH STATISTIK
Dricksvatten
2017

2016

2017

Producerad mängd

2016

2017

Debiterad mängd

2016
Svinn

Maglaröd

518 166

590 224

448 066

442 046

14 %

25 %

Lönsboda

159 314

151 347

129 500

108 405

19 %

28 %

Killeberg

42 801

42 024

34 451

35 476

20 %

16 %

Hökön

7 210

7 863

7 055

7 207

2%

8%

I odebiterad mängd ingår allt vatten som inte mäts, det vill säga vatten till spolning av ledningsnät och backspolning av filter
på vattenverken, utläckage, släckvatten till räddningstjänsten samt vatten till externa entreprenörer som till exempel asfalterare.
Andelen ”svinn” har minskat markant, förutom i Killeberg. Ökningen i Killeberg beror troligtvis på några enskilda stora läckor
som nu åtgärdats.

Spillvatten
2017

2016

2017

Producerad mängd

2016

2017

Mottagen mängd

2016

Ovidkommande ggr

Maglaröd, Osby
tätort

518 166

590 224

934 664

771 608

1,8

1,3

Lönsboda

159 314

151 347

519 723

413 775

3,3

2,7

Killeberg

42 801

42 024

150 165

114 098

3,5

2,7

Hökön

7 210

7 863

59 494

33 376

8,3

4,2
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Mängden tillskottsvatten, det vill säga skillnaden mellan den mängd dricksvatten som bör komma tillbaka till reningsverket
som spillvatten, ligger fortfarande på en hög nivå. Detta är i princip ett mått på kvaliteten på ledningsnätet för spillvatten,
direkta felkopplingar och läckande skarvar. Att hitta, prioritera samt åtgärda bristerna tar lång tid och innebär stora kostnader.
Att hitta, prioritera samt åtgärda bristerna tar lång tid och innebär stora kostnader. De generellt ökade mängderna tillskottsvatten
härleds till den rikliga nederbörden under andra halvåret 2017.

Villkorsuppfyllnad reningsverk
Krav enligt tillstånd
BOD7

Årsmedelvärde BOD7

Krav enligt tillstånd
Fosfor

Årsmedevärde Fosfor

Osby reningsverk

10

4,07

0,3

0,12

Lönsboda reningsverk

10

3,17

0,4

0,07

Tabellen avser reningsverk där miljötillståndet medger en anslutning över 2000 personekvivalenter. För båda reningsverken är
utsläppsvillkoren uppfyllda för år 2017.

EKONOMI
Tkr

Redov 2016

Redov 2017

Budget 2017

Avvik

Intäkter

28 206

26 723

28 749

-2 026

Kostnader

27 906

26 723

28 749

2 026

300

0

0

0

Resultat

Analys av utfallet
Resultat före avsättningar uppgick till 3,7 mnkr. Överskott har avsatts till investeringsfond för att täcka viss del av kommande
års investeringsbehov.

FRAMTIDEN
För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, har SBVT förstärkt och anpassat sin organisation. SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och vid anläggningarna. Åtgärderna ska
bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet vattenläckor. Vi står inför
ett förändrat klimat och genom att lokalisera sårbara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan, som kan förväntas med
anledning av detta, förebyggas. Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt måste också fortsätta.
Uppdatering av vattenskyddsområde, med föreskrifter, nödvattenplan samt upprättande av reservvattenplan, är viktiga delmoment i detta arbete. Detta arbete bidrar till att normer för miljökvalitet för sjöar och vattendrag i kommunen upprätthåller god
status. Åtgärder som planeras framöver är exempelvis utredning av åtgärder för att minimera risker för översvämningar, bräddningar samt utsläpp av föroreningar via dagvatten till Osbysjön.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jeanette Karlsson
0479528400
jeanette.karlsson@osby.se

Avrapportering intern kontroll 2017
Dnr KS/2018:92 000

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet
- Skrivelse ”Avrapportering intern kontroll 2017, Samhällsbyggnad (2018-01-29
)” godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Det interna kontrollarbetet bedrivs utifrån kommunens reglemente för intern kontroll,
antaget av kommunfullmäktige 1999-03-22, § 27.
Intern kontroll innebär att man tryggar kommunens tillgångar, minimerar risker, säkrar
system och rutiner, säkerställer att resurser används i enlighet med tagna beslut, säkrar att
redovisningen sker på ett korrekt sätt, skyddar politiker och personal från oberättigade
misstankar samt säkerställer att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
Intern kontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i en organisation.
Intern kontrollplan för 2017 antogs på kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-25, § 15.
Samtliga av samhällsbyggnads kontrollmoment, förutom de avseende fastighetsenheten,
har genomförts och avrapporterats, se skrivelse ”Avrapportering intern kontroll 2017,
Samhällsbyggnad (2018-01-29)” .
Beslutsunderlag
Skrivelse: Avrapportering intern kontroll 2017, Samhällsbyggnad (2018-01-29)

Mathias Karlsson

Jeanette Karlsson

Förvaltningschef

Ekonom

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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
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1 Samhällsbyggnad
1.1 Intern kontrollplan 2017

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Säkerställa att besiktning
genomförts på samtliga
lekplatser utifrån framtagna
rutiner.

3

4

12

Driftenhetens
chef

En gång

Fullständig
kontroll

Förvaltningschef

Funktionskontroll av
badplatser

Säkerställa att
funktionskontroll genomförts
på samtliga badplatser.

3

4

12

Driftenhetens
chef

En gång

Fullständig
kontroll

Förvaltningschef

Ensamarbete

Riskanalyser på hela Kultur
och fritid

4

3

12

Bibliotekschef,
Fritidsgårdschef, Sim- och
ishallschef

En gång

Rutiner

Kultur och
fritidschef

Kvälls-och helgarbete

Skyddsrond

3

2

6

Bibliotekschef,
Fritidsgårdschef, Sim- och
ishallschef

En gång

Kontroll

Kultur och
fritidschef

Hyresdebitering

Kontroll av hyreskontrakt, att
uppsägning skett vid rätt tid.

3

4

12

Fastighetschef

En gång/år

Stickprov 5
avtal

Förvaltningschef

Inköpgällande
fastighet

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

3

4

12

Fastighetschef

En gång/år

Stickprov 5
inköp

Förvaltningschef

Rutin/system

Kontrollmoment

Besiktning lekplatser
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1.2 Funktionskontroll / besiktning lekplatser
Intern kontrollpunkt:

Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna rutiner.

Enhet:

Driftenheten

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Besiktning lekplatser

Dokumenterad processbeskrivning finns

Övrigt

Processen fungerar enligt processbeskrivningen

Kontroll utförd (datum):

Processen fungerar utan processbeskrivning

Kontrollansvarig:

Driftenhetens chef

Processen behöver utvecklas

Resultat:
Rutin för funktionskontroll samt besiktning av lekplatser finns och är uppdaterade och följs.
Åtgärder:
Årsbesiktningen utförs av besiktningsman. Eventuella brister rapporteras till markägare/verksamhet.

1.3 Funktionskontroll / besiktning badplatser
Intern kontrollpunkt:

Säkerställa att funktionskontroll genomförts på samtliga badplatser.

Enhet:

Driftenheten

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Funktionskontroll av badplatser

Dokumenterad processbeskrivning finns

Övrigt

Processen fungerar enligt processbeskrivningen

Kontroll utförd (datum):

Processen fungerar utan processbeskrivning

Kontrollansvarig:

Driftenhetens chef

Processen behöver utvecklas

Resultat:
Ett dokument har upprättats för att säkerställa säkerheten och trivseln på badplatserna.
Åtgärder:
Kontrolldokument för säkerhet och trivsel. Badvattenprover rapporteras in till Havs- och vattenmyndigheten
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1.4 Ensamarbete / Sim- och ishallar
Intern kontrollpunkt:

Riskanalys ensamarbete, sim- och ishallar

Enhet:

Kultur och fritid / Sim- och ishallar

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Ensamarbete sim- och ishallar

Dokumenterad processbeskrivning finns

Övrigt

Processen fungerar enligt processbeskrivningen

Kontroll utförd (datum):

Processen fungerar utan processbeskrivning

Kontrollansvarig:

Sim-och ishallschef

Processen behöver utvecklas

Resultat:
I simhallarna har en handlingsplan för ensamarbete tagits fram. I ishallen har arbetets påbörjats men på grund av personalbrist är det fortfarande ensamarbete på kvällar och helger.
Åtgärder:
I simhallarna har schemat lagts så att ensamarbete i största möjliga mån undviks då badet är öppet för allmänhet vid övriga öppettider förekommer fortfarande ensamarbete. I ishallen
finns inga resurser till dubbel bemanning under kvällar och helger men dock under matcher.

1.5 Ensamarbete / Bibliotek
Intern kontrollpunkt:

Riskanalys ensamarbete, bibliotek

Enhet:

Kultur och fritid / Bibliotek

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Ensamarbete bibliotek

Dokumenterad processbeskrivning finns

Ja

Övrigt

Processen fungerar enligt processbeskrivningen

Ja

Kontroll utförd (datum):

Processen fungerar utan processbeskrivning

Kontrollansvarig:

Bibliotekschef

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
En risk- och konsekvensanalys har gjorts sen tidigare och en handlingsplan har tagits fram. En föreläsning med Helsa angående hot och våld har hållits för biblioteks personal. Vi har
uppdaterat och fått nya bärbara larm som ska användas vid ensamarbete i Osby men detta finns ej i Killeberg och Lönsboda. Två stycken skyddsronder har genomförts 2017.
Åtgärder:
Se ovan
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1.6 Ensamarbete / Fritidsgårdar
Kontrollmoment:

Riskanalys ensamarbete, fritidsgårdar

Enhet:

Kultur och fritid / Fritidsgårdar

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Ensamarbete fritidsgårdar

Dokumenterad processbeskrivning finns
Processen fungerar enligt processbeskrivningen

Kontroll utförd (datum):
Kontrollansvarig:

Processen fungerar utan processbeskrivning
Fritidsgårdschef

Processen behöver utvecklas

Resultat:
En skyddsrond har genomförts 2017. En gammal risk och konsekvensanalys finns där det konstaterats att enkelbemaning ej är lämplig på fritidsgårdarna.
Åtgärder:
Vid schemaläggning är det alltid två fritidsledare då gårdarna är öppna.

1.7 Hyresdebitering
Kontrollmoment:

Kontroll av hyreskontrakt, att uppsägning skett vid rätt tid.

Enhet:

Fastighet

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Hyresdebitering

Dokumenterad processbeskrivning finns
Processen fungerar enligt processbeskrivningen

Kontroll utförd (datum):
Kontrollansvarig:

Processen fungerar utan processbeskrivning
Fastighetschef

Processen behöver utvecklas

Resultat: Ej genomfört

Åtgärder:
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1.8 Inköp gällande fastighet
Kontrollmoment:

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

Enhet:

Fastighet

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Inköp gällande fastighet

Dokumenterad processbeskrivning finns
Processen fungerar enligt processbeskrivningen

Kontroll utförd (datum):
Kontrollansvarig:

Processen fungerar utan processbeskrivning
Fastighetschef

Processen behöver utvecklas

Resultat: Ej genomfört

Åtgärder:
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2018-01-25
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jeanette Karlsson
0479528400
jeanette.karlsson@osby.se

Intern kontrollplan 2018
Dnr KS/2017:731 040

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsutskottet
-

Skrivelse ”Intern kontrollplan 2018, Samhällsbyggnad (2018-01-29)” godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Det interna kontrollarbetet bedrivs utifrån kommunens reglemente för intern kontroll,
antaget av kommunfullmäktige 1999-03-22, § 27.
Intern kontroll innebär att man tryggar kommunens tillgångar, minimerar risker, säkrar
system och rutiner, säkerställer att resurser används i enlighet med tagna beslut, säkrar att
redovisningen sker på ett korrekt sätt, skyddar politiker och personal från oberättigade
misstankar samt säkerställer att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
Intern kontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i en organisation.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån förslag från enheterna sammanställt intern
kontrollplan 2018, se skrivelse ”Intern kontrollplan 2018, Samhällsbyggnad (2018-0129)”.
Beslutsunderlag
Skrivelse: ”Intern kontrollplan 2018, Samhällsbyggnad (2018-01-29)”

Mathias Karlsson

Jeanette Karlsson

Förvaltningschef

Ekonom

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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

Sida
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Beslutet skickas till
Mathias Karlsson
Jeanette Karlsson
Tobias Stensson
Reia Sofiadotter Collberg
Anders Edwall
Susanne Rönnefeldt Berg
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Samhällsbyggnad

Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Förslag
till
kontroll

Besiktning
lekplatser

Säkerställa att
besiktning
genomförts på
samtliga lekplatser
utifrån framtagna
rutiner.

3

4

12

Funktionskontroll av
badplatser

Säkerställa att
funktionskontroll
genomförts på
samtliga badplatser.

3

4

Ensamarbete

Riskanalyser på
hela Kultur och fritid

4

Hyresdebitering

Kontroll av
hyreskontrakt, att
rätt hyra debiteras

Inköp gällande
fastighet

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

Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapporterin
g till

Klar

Motivering

Ja

Driftenhetens
chef

En gång

Fullständig
kontroll

Förvaltnings
-chef

201811-15

Storskaderisk för
besökare om
lekutrustningen är
skadad.

12

Ja

Driftenhetens
chef

En gång

Fullständig
kontroll

Förvaltnings
-chef

201811-15

Stor skaderisk för
besökare.

3

12

Ja

Bibliotekschef,
Fritidsgårdschef, Sim- och
ishallschef

En gång

Kontroll

Kultur och
fritidschef

201811-15

På hela Kultur och
fritid förekommer
ensamarbeteunder
vissa perioder. Detta
kan innebära en risk
för besökare och
personal om något
händer. Det är viktigt
att ha nerskrivna
rutiner för hur t.ex.
olyckor eller andra
händelser ska
hanteras vid
ensamarbete i t.ex.
simhallar, bibliotek
och andra platser
samt att få en
gemensam rutin i
enheten för
riskbedömningar vid
schemaläggning.

3

4

12

Ja

Fastighetschef

1 gång/år

Stickprov 5
avtal

Förvaltnings
chef

201811-15

3

4

12

Ja

Fastighetschef

1 gång/år

Stickprov 5
inköp

Förvaltnings
chef

201811-15
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Förslag
till
kontroll

Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Upphandling:
- byggentreprenad

Genomgång av
under året utförda
upphandlingar.

3

4

12

Avrop mot
ramavtal
entreprenörer
gällande
fastighet.

Alla avrop mot
ramavtalsentreprenö
rer skall vara
skriftliga och
dokumenteras.

3

4

12

Fakturering
VA-avgifter

Kontroll av
abonnentuppgifter i
databasen så de är
fullständiga och
korrekta

4

2

8

Nej

Underlag/
verifikation för
utbetalning av
bidrag enskilda
vägar

Säkerställa att
rutinerna följs.

2

2

4

Nej

Ensamarbete

Kontrollera att
rutiner för
ensamarbete följs i
Simhallar.

3

4

12

Nej

Kvälls- och
helgarbete

Skyddsrond

3

2

6

Nej

Inventarier

Säkerställa att
inventarieförteckning
uppdateras.

1

2

2

Nej

Följa
delegationsordninge
n

1

2

2

Nej

Besiktning
fordon,
Driftenheten

Kontrollera att
fordon besiktigas i
tid.

2

4

8

Nej

Riskhantering

Kontrollera att
stängningsrutiner
följs.

3

4

12

Nej

Kassarutiner

Kontrollera att
kassarutiner finns
och följs

3

2

6

Nej

Delegationsan
mälan och
rapportering
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Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapporterin
g till

Klar

Ja

Fastighetschef

1 gång/år

Stickprov 3
upphandlingar

Förvaltnings
chef

201811-15

Ja

Fastighetschef

1 gång/år

Stickprov, 5
avrop

Förvaltnings
chef

201811-15

(2018-01-29)

Motivering
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Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Förslag
till
kontroll

Anhöriglistor

Kontrollera att
anhöriglistor är
uppdaterade.

3

2

6

Nej
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Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapporterin
g till

Klar
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Motivering

5(5)

