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Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad exklusive VA 
Dnr SBN/2022:31 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att godkänna årsredovisningen för 2021 samhällsbyggnad exklusive VA. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport, Årsredovisning 2021, Samhällsbyggnad exklusive VA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    
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Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad VA 
Dnr SBN/2022:32 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att godkänna årsredovisningen för 2021 samhällsbyggnad VA. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport, Årsredovisning 2021, Samhällsbyggnad VA 
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Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    
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Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnad exklusive VA 
Dnr SBN/2022:33 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilläggs budgetera och 
omdisponera investeringsmedel för 2022 enligt förslag daterat 2021-02-04. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till tilläggsbudgeteringar och omdisponeringar daterad 2022-02-04. 
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Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnad VA 
Dnr SBN/2022:34 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilläggs budgetera och 
omdisponera investeringsmedel för 2022 enligt förslag daterat 2021-02-04. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till tilläggsbudgeteringar och omdisponeringar daterad 2022-02-04. 
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Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022 
Dnr SBN/2022:35 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
investeringsbudgeten 2022 gällande mark- och exploateringsprojekt enligt förslag daterat 
2021-02-04. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till utökad investeringsbudget gällande mark- och exploatering enligt förslag 
daterad 2022-02-04. 
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Förvaltningschef    
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Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Investeringsbehov budget 2023 samhällsbyggnad övergripande 
Dnr SBN/2022:41 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att godkänna förslaget till investeringsbudget 2023 för samhällsbyggnad övergripande 
daterat 2021-02-04. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till investeringsbudget 2023 för samhällsbyggnad övergripande daterat 2021-02-
04. 
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Medborgarförslag – Inför FTI-kärl som ett komplement till den 
ordinarie sopsorteringen 
Dnr SBN/2021:382 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå samhällsbyggnadsnämnden att besluta att anse 
medborgarförslaget som besvarat enligt nedan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag angående införande av FTI-kärl som ett komplement till den ordinarie 
sopsorteringen inkom 2021-11-10 från Max Gustafsson. Förslagsställaren skriver: 

” I många andra kommuner finns FTI-stationer, däribland Älmhult, Malmö, Höör, etc. 
Dessa stationer möjliggör mer återvinning då kärlen är större och är öppna under dygnens 
alla timmar. Idag är utbudet av sortering dåligt då man i princip måste ta sig med bil till 
ÅVC som har öppet vid ett tillfälle i månaden. Samtidigt ökar näthandeln och fler 
försändelser än någonsin tidigare skickas i wellpapp som är svara att få plats med i de kärl 
som ÖGRAB erbjuder. FTI-kärl kan placeras i bostadsområden som ett komplement för 
att göra återvinningen av olika material mer lättillgänglig” 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning i samråd med ÖGRAB samt beslut senast den 
28 februari 2022. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bett ÖGRAB (bilagt) om ett yttrande över 
medborgarförslaget och bolaget konstaterar att i stort sett alla bostadsfastigheter i Osby 
kommun har källsortering av kommunalt avfall inklusive förpackningar under 
producentansvar. Det finns sedan bemannade ÅVC (återvinningscentraler) som 
komplement. Obemannade återvinningscentraler t ex så kallade FTI-stationer  finns sedan 
fler år inte i Osby kommun och i ett antal andra kommuner då de fungerar dåligt på grund 
av omfattande nedskräpning och olaglig dumpning. Inom Osby kommun finns sex 
bemannade ÅVC vilket gör området till ett av de mest ÅVC-täta i landet. Via avtal har 
dessutom ÖGRAB:s abonnenter tillgång till ÅVC även i Hässleholms och Kristianstads 
kommuner.  

rVOSBY 
~ KOMMUN 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

 

ÅVC i Kattarp har öppet vardagar och lördagar, medan t ex ÅVC i Osby har öppet två 
vardagar i veckan samt lördagar under sommarsäsongen och en lördag i månaden under 
vintersäsongen. 

Förpackningar omfattas av producentansvar. Systemet håller på att ses över och ny 
lagstiftning väntas gällande insamlingen av förpackningsavfall. Syftet är att förbättra 
insamlingen av förpackningsavfall, framförallt genom nya och tydligare roller för 
kommuner och producenter. Regeringen förväntas ta beslut i frågan först under hösten 
2022 varför det fortfarande är oklart vad som gäller från januari 2023. ÖGRAB bedömer 
det inte vara lämpligt att innan lagstiftningen klarnat fatta några beslut om förändringar 
avseende insamling av förpackningsavfall. Bolaget bedömer det inte heller som lämpligt 
att införa obemannade insamlingsstationer med hänvisning till 
nedskräpningsproblematiken.  

Utifrån ÖGRAB:s yttrande bör eventuella förändringar av systemet för insamling av 
förpackningsavfall vänta tills rättsläget klarnat. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 123, 2021-11-29. 

Medborgarförslag – daterat 2021-11-10. 

ÖGRAB, yttrande daterat 2022-02-03 
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Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef  
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Yttrande avseende Medborgarförslag KS/2021:358 452 ”Inför FTI-kärl som ett komplement till den 

ordinarie sopsorteringen” 

Förslagsställaren avser med förslaget att förbättra tillgängligheten för utsortering av t ex 

förpackningsmaterial. 

I stort sett samtliga bostadsfastigheter i Osby kommun har idag källsortering av kommunalt avfall 

inklusive förpackningar under producentansvar. Grunden är att det huvudsakliga behovet att lämna 

avfall tillgodoses genom fastighetsnära hämtning med bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som 

komplement. Obemannade återvinningsstationer (t ex så kallade FTI-stationer eller ÅVS) finns sedan 

flera år inte i Osby och ett antal andra kommuner då de fungerar mycket dåligt på grund av 

omfattande nedskräpningsproblematik och olaglig dumpning av olika typer av både avfall och annat.  

Inom Osby och Östra Göinge kommuner finns totalt sex bemannade ÅVC vilket gör området till ett av 

det mest ÅVC-täta i landet. Via avtal har dessutom ÖGRABs abonnenter tillgång till 

återvinningscentraler även i Hässleholms och Kristianstads kommuner.  

Återvinningscentralen i Kattarp har öppet vardagar och lördagar, medan t ex ÅVC i Osby har öppet 

två vardagar i veckan samt lördagar under sommarsäsong och en lördag i månaden under 

vintersäsong.  

Förpackningar omfattas av producentansvar. Naturvårdsverket kom den 15 juni 2020 in med en 

skrivelse till regeringen om att se över förordningen (2018:1462) om producentansvar för 

förpackningar (M2020/00911). Regeringen beslutade den 24 september 2020 att skjuta fram 

tillämpningen av förordningens bestämmelser om tillståndspliktiga insamlingssystem och därmed 

sammanhängande bestämmelser till och med utgången av december 2022 (se SFS 2020:815).  

I november 2021 presenterades utredningen om förpackningsavfall (M2021/02118). Utredningens 

förslag är på remiss till och med den 7 februari 2022. Denna promemoria, som tagits fram av 

Miljödepartementet, innehåller förslag till nya bestämmelser i syfte att förbättra insamlingen av 

förpackningsavfall, framför allt genom nya och tydligare roller för kommuner och producenter. 

Promemorian innehåller också förslag som syftar till att genomföra de s.k. minimikraven för utökat 

producentansvar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 

om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet). 

Utredningen lämnar förslag angående utformningen av ett kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter med avfallshantering som är samlokaliserad med 

avfall från hushåll i flerbostadshus. 

Huvuddragen i utredningens förslag uppfattas som att kommunen ska samla in hushållens avfall från 

den fastighet där avfallet producerats (fastighetsnära insamling). Enligt förslaget ska den 

fastighetsnära insamlingen ske i enlighet med 15 kap. 20 a § miljöbalken från den fastighet där 

avfallet producerats, dvs. från en hämtplats som motsvarar den som gäller för restavfallet (brännbart 

avfall). 
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Då utredningens förslag är på remiss och beslut från regeringen inte förväntas förrän under hösten 

2022 är det för närvarande osäkert vad som kommer att gälla från januari 2023. 

Med hänvisning till ovanstående bedöms det inte vara lämpligt att innan lagstiftningen klarnat vad 

som kommer att gälla från januari 2023 fatta några beslut om förändringar avseende insamling av 

förpackningsavfall samt att det inte bedöms som lämpligt att införa obemannade insamlingsstationer 

med hänvisning till nedskräpningsproblematiken. 

 

Per Erlandsson 

VD, ÖGRAB 
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Blankettanvisning 

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

Förslagsställare 

Förslaget 

Motivering 

Skickas til!; 

Osby kommun Diarienr. 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 
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~76- -:,Jq ,~ ~z 
Postnummer och ort 

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 
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I Ort och datum os y den 2 J 
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras Namnförtydligande 

för diarium, handläggning och arkivering. ~X ti u/~ ft 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283800sby 

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

2021-11-29 

Kommunfullmäktige 

§ 123 

Medborgarförslag - Inför FTl-kärl som ett komplement 
till den ordinarie sopsorteringen 

KS/2021:358 452 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 10 november 2021, överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden, i samråd med ÖGRAB, för utredning 
och beslut. 
Ärendet ska vara behandlat senast den 28 februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 11 november 2021 föreslår förslagsställ
aren att införa FTI-kärl som ett komplement till den ordinarie sophantering
en. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 
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Utdrags bestyrkande 

I 
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Medborgarförslag - Hundrastgård i Killeberg 
Dnr SBN/2021:160 330   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

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

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommen 2021-03-24, föreslår Maj-Lis Bruse att Osby kommun ska 
anlägga en större hundrastgård (minst en halv fotbollsplan) i Killeberg. 
Något förslag på en tänkt placering framgår ej. 
 
Under år 2021 inkom ett flertal medborgarförslag om hundrastgårdar i såväl Killeberg, 
Visseltofta och Lönsboda. 
En utvärdering av på vilket sätt samt hur frekvent användningen är av den befintliga och 
planerade nya hundrastgården i Osby behöver ske innan kommunen tar ställning till att 
anlägga ytterligare fler hundrastgårdar i kommunen. 

 
Finansiering 

Ej aktuellt 
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Beslutsunderlag 

Skrivelse ” Medborgarförslag – ” Hundrastgård Killeberg”, inkommen den 24 mars 2021, 
från Maj-Lis Bruse. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

Samhällsbyggnad 

 

Mathias Karlsson  Jan Lindeberg  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  



M OSBY 
~ KOMMUN 

Blankettanvisning 

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

Förslagsställare 
Namn 

Maj-Lis Bruse 
Adress 

Algatan 4 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Skickas till: 

Osby kommun 
Kommunledn ingskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 

286076 Killeberg 

En hundrastgård stor nog för hundar att springa träna leka tex en halv fotbollsplan 

Motivering 

Sida 

1 (1) 

V ri 2021 -03- 2 4 
'f'-.J2-02- ol :qL ___ 3 3.C? 
Diarienr. 

0735 501095 

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

Hej 
Från den 1 mars till den 20 augusti får hundar inte springa lösa I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst 
någon meter från föraren. Denna lag har komit till för att skydda vilda djur när dom får ungar. 
På vinter halvåret kan vi inte promenera på motions slingan i Killeberg med våra hundar när det är snö, för då 
läggs skidspår ut Skylts sätts upp att vi skall föredra andra vägar 
mellan den 20 augusti fram till 30 februari får du inte ha din hund lös ändå, om den inte håller sig inom ett par meter. 
Så i princip om man skall vara noga kan vi aldrig har våra hundar lösa. Någon plats för våra hundar att få sträcka ut 
och bli sociala med andra hundar finns inte. 
I Osby finns en liten hundgård som är alldeles för liten stora hål överallt och ohälsosam.( Har hört att en ny skall 
byggas.) 
I Älmhult har dom byggt en lekgård även där för liten dessutom har dom placerat en stor trädstam där grenar 
sticker ut, så springer hundar fort kan dom spetsa sina kroppar 
Själv är jag rörelsehindrad har två whippethundar som är utbildade service/assistanshundar samt kör med en 
elrullstol. Har varit runt lite i stort sett hela sverige och kollat på hundrastgårdar. 
I Malmö vid mässhallarna i Saxtorp ca stl fotbollsplan som är gräsbelagd cementrör är nedgrävda med gräs många 
papperskorgar samt skyffel. Väl genomtänkt. Nere vid Hovdala slott finns en gångslinga för hundägare samt två 
stora hundrastgårdar på en fotbollsplans yta. 
Men vad har vi i Killeberg ? Inget för hundar men massor för idrott och det är givetvis bra. 
Mitt förslag är att göra en hundrastgård så stor att hunden även kan tränas lite på inkallning mm. 
Jag ställer gärna upp med råd o ideer så inte kostnaderna springer i höjden med att skicka en entrepenör har en 
del erfarenhet och jag kostar inget. Möter ett stort antal hundägare som har samma åsikt som jag OM ATT FÅ EN 
BRA FIN HUNDGÅRD I KILLEBERG 
mvh r .,(}, 

//m/~rJno 
I 

Underskrift 
Ort och datum 

klLLEBERG den 20210323 

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

Namnförtyd gande 

Maj-Lis Bruse 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

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



MOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-03 

Kommunfullmäktige 

§ 47 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Killeberg 

KS/2021 :91 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslaget översänds till samhällsbyggnadsnämnden för ut
redning och beslut. 

Medborgarförslaget ska vara besvarat till den 30 juni 2021 . 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommit den 24 mars 2021 föreslår förslagsställaren att 
en hundgård uppförs i Killeberg. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag inkommit den 24 mars 2021, från Maj-Lis Bruse. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sida 

11 (24) 

Expedierat 

I 8U11 
--J,_, Utdragsbestyrkande 

tDJJ- or--i ·1 I 





 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-25  

Sida 
1(2) 

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Medborgarförslag - hundrastgård i Lönsboda 
Dnr SBN/2021:209 331   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

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

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit 2021-05-10, föreslår Frida Clemén och Pernilla Olofsson att 
Osby kommun ska anlägga en hundrastgård i Lönsboda. Ytterligare ca 70 personer har via 
ett namnunderskriftsformulär ställt sig bakom förslaget. 
Förslagsställarna anger två tänkbara platser som lämpliga för en hundrastgård, Essoparken 
alternativt fotbollsplanen vid Skattön. 
Yttrande angående placering av hundrastgård i Essoparken har inkommit med e-post från 
Bertil Svensson som motsätter sig en lokalisering av en hundrastgård där. 
 
Under år 2021 inkom ett flertal medborgarförslag om hundrastgårdar i såväl Killeberg, 
Visseltofta och Lönsboda. 
En utvärdering av på vilket sätt och hur frekvent användningen är av den befintliga och  
planerade nya hundrastgården i Osby behöver ske innan kommunen tar ställning till att 
anlägga ytterligare fler hundrastgårdar i kommunen. 

 
Finansiering 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

Skrivelse ” Medborgarförslag – hundrastgård Lönsboda” inkommen 2021-05-10 från 
Frida Clemén och Pernilla Olofsson. 

Bilaga ” Namninsamling” där ytterligare ca 70 personer tillstyrker förslaget 

Yttrande ”Synpunkt angående tänkt placering” från Bertil Svensson. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnad 

 

Mathias Karlsson  Jan Lindeberg  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  



VlOSBY Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

~KOMMUN OSBY KOMMUN 
Kon1n1u nstyrelsen 

Blankettanvisning 

__ · 2021 -05- 1 0, 
Skickastill: KS /icll} ,1 /61 __ ?'30 

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

Osby kommun Diari enr. Arendetyp 
Kommunledningskontore1 · .~ ............. ···--'"-- -
Kansliet 
283 80 Osby 

ek 
Förslaget 

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

0 o,'vl f \a6ex--n6_ v i- ha, tah k t ir : 
<~ Essopdrk.6n (Bakom ga,mL:1 sfat~c() 
rK f ol.bo ils p la nc. Y) Ui d sk.if on. 

;Jlersom 00~½ ~eda~ h ay e11 ~ vill h'.3 en tll, 
k;;Jn,1er v \ a ft Mh5bcda sk-a fa en ~rst -
'?ei soyn oeh6_:vs 5 en6Yhför3S ~r a~& så~f;a LA--ff 
stan;ft-_li en ~y•hd och eh So~ood :«i;r at~ slarsa 
baJspasd r i ? 
MV1Vfr;da l/eYJ1fn 1 Pe.vn1lb O!olsso0 

Underskrift 
r 

Ctcmc:, 
Jag medger samtidigt a mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

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

Ämne: Sv: Meddelande angående Samhällsbyggnad 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@osby.se> 
Skickat: den 10 juni 2021 07:54 
Till: Lilja-Englund, Erika <erika.lilja-englund@osby.se> 
Ämne: VB: Meddelande angående Samhällsbyggnad 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

. 2021 -06- 1 0 r,s (2 o Z I .- I 6 / ') 5 0 
Diarienr. Ärendetyp 

Detta kom till oss, men vi har inte fått ärendet ännu, så jag tänker att ni får diarieföra det hos er, gäller KS/2021:161 
- Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda 

Paula Bernhardsson 
Assistent 
Planering & adm 
Samhällsbyggnad 
Osby Kommun 
283 80 Osby 
0479 - 52 81 22 
Växel: 0479 - 52 80 00 
mailto:paula.bernhardsson@osby.se 
https://www.osby.se/ 
https://www.osby.se/diverse/sa-hanterar-osby-kommun-personuppgifter.html 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommun@osby.se <kommun@osby.se> 
Skickat: den 9 juni 202113:43 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@osby.se> 
Ämne: Meddelande angående Samhällsbyggnad 

Meddelande: 
Hej, Jag har noterat att det kommit in ett medborgarförslag att anlägga en hundrastgård i Lönsboda. I förslaget 
nämndes det att ett alternativ ska vara "essoparken", detta förslag vill jag att ni plockar bort. Jag bor granne med 
parken och vill inte att det rastas hundar där. Denna rastgård är öppen 24/7 i 365 dagar, vilket medför problem, 
hundar är inte alltid tysta. Sen finns det även en lekplats där med små barn i rörelse. Hoppas ni hittar en lämplig 
plats i Lönsboda där hundägarna får vara i fred. 
MVH 
Bertil Svensson 

Namn: 
Bertil Svensson 

E-postadress: 
21506@telia.com 

IP: 151.177.22.153 
Sida: Samhällsbyggnad 
Länk: https://www.osby.se/kontaktsidor/samhallsbyggnad.html 

Samtycke 
2021-06-09 13.43 
Kryssa i rutan för att bekräfta att du har tagit del av hur dina personuppgifter hanteras. 



IVIOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-14 

Komm u nfu Il mäktige 

§ 62 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda 

KS/2021:161 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 10 maj 2021, överlämnas till sam
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

- Medborgarförslaget ska vara behandlat till den 3 0 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 10 maj 2021, föreslår förslagsställaren 
att en hundrastgård uppförs i Lönsboda. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag " Hundrastgård i Lönsboda, inkommen den 10 maj 2021 
från Frida Clemen och Pernilla Olofsson. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

11 (24) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

~ I 71J I rw 20 2--1- ob-Jr I 





 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-31  

Sida 
1(2) 

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Medborgarförslag - Fler ramper i Skateparken 
Dnr SBN/2021:210 330   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

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

Barnkonsekvensanalys 

Se bifogad barnkonsekvensanalys till ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit 2021-05-19 föreslår Zeke Carlsson att det byggs fler ramper 
i skateparken vid Sjöängen i Osby.  
Förslaget är helt i linje med Osby kommuns vision 2030 om ”Ett levande centrum”.  
Sjöängen är utpekat som utvecklingsområde – ”Nära Osbysjön” och i visionsdokumentet 
har man räknat upp en rad åtgärder som skulle kunna öka attraktiviteten för platsen, 
exempelvis ” brygga, fler sittplatser, grillplats och sportmöjligheter och utomhusgym”, 
en utbyggnad av skatparken kan definitivt ingå i detta.  
 
Både Samhällsbyggnad och Kultur- och fritid har själva internt börjat fundera och 
diskutera över hur vi kan utveckla hela området ”Sjöängen”. B.la. så används området vid 
Valborgsfirande och andra event och behov finns redan idag av att bygga ut både el och 
VA-försörjning i området.  

Behov finns av att ta fram en detaljerad plan för hur kommunen vill utveckla området och 
vilka faciliteter som ska finnas där innan ytterligare utbyggnad av skateparken sker. 
Arbetet med planering och framtagande av projekteringshandlingar för området bedöms 
kunna påbörjas innan sommaren 2022. 

 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

Finansiering 

Samhällsbyggnad har investeringsmedel avsatta på projekt 0807 Centrumåtgärder 
visionsdokument för både 2021 och 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ” Medborgarförslag – Fler ramper i skateparken inkommen från Zeke Carlsson 
2021-05-19 

Kommunfullmäktiges beslut KS/2021:178 330 

Barnkonsekvensanalys 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnad 

 

Mathias Karlsson  Jan Lindeberg  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  



MOSBY 
~KOMMUN 

Blankettanvisning 

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

Förslagsställare 
Namn 

zeke carlsson 
Adress 

göran håkans väg 33 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

Fler ramper i skate parken 

Motivering 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Korn munstyrelsen 

2021 -05- 1 9 
Skickas till: 1,,,..-5 / (} r . ' -:::i,_f,( 5J 
Osby kommun f'- . lf--V2-I : I .J u .. ✓ o 
KommunledningskontoreDiariJnr. Arendetyp 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

0704021696 
Postnummer och ort 

28333 osby 

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

Jag vil ha lite mellan stora ramper för det blir roligare o mer plats att åka på. Det är väldigt många som åker där så 
det blir svårt att få plats att åka. 
Ni kan bygga ut en till betong platta brevid som sitter ihop så ni får plats. 

I den u rampen som går upp o ner behövs det byggas ut där man landar det är för lite plats för stacketet är ivägen. 
0 en brunn om ni bygger mer på skate parken så vattnet kan rinna ut. 
Hälsnigar zeke 10 år. 

Underskrift 
Ort och datum 

osby den 17/5 2021 
Namnteckning 

--e.ce c.. rf 
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Namnförtydligande 

zeke carlsson 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

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



IVIOSBY ·& KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-14 

Kommunfullmäktige 

§ 63 

Medborgarförslag - Fler ramper i skateparken 

KS/2021:178 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 19 maj 2021, överlämnas till sam
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

Medborgarförslaget ska vara behandlat till den 30 september 2021 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 19 maj föreslår förslagsställaren att det 
byggs fler ramper i skateparken. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag "Fler ramper i skateparken" inkommen den 19 maj 2021. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

12(24) 

Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande 

~ 170 I~ 2_u2 t-06-~r+-I 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun, 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax  

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

Organisationsnr 212000-0902 
Bankgiro 281-6809 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-01-31 

 
       

  
 

 
 

 
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Medborgarförslag - Fler ramper i Skateparken 
Dnr SBN/2021:210 330 
 

Vilka barn berör ärendet och hur? 
 
I förstahand förslagsställaren av medborgarförslaget Zeke Carlsson. 
I andra hand potentiellt alla barn i Osby kommun. 
I tredje hand alla barn som besöker Osby kommun. 
 
 
 
 
 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats? 
Ja, beskriv metod 
 
Medborgarförslag har inkommit från Zeke Carlsson 10 år. 
 
 

Beskriv resultatet 
 
Kommunfullmäktige i Osby kommun har tagit beslut om att överlämna 
ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt utredning och beslut. 
 
 

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera. 
 
 



Osby kommun 
Datum 
2019-10-02 

      
      

Sida 
2(3) 

Vilket beslut vore bäst för barnet? 
 
Att det byggs ut fler ramper i skateparken 
 
 

 

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras? 
 
Området där skateparken är belägen ” Sjöängen” är utpekad i Osby 
kommuns visionsdokument 2030 som en plats man vill utveckla och 
tillgängliggöra för diverse olika aktiviteter. Behov finns att ta fram en 
detaljerad plan för hur utvecklingen ska ske. En utbyggnad av fler ramper i 
skateparken är definitivt i linje med visionsdokumentet. 
 
 
 
 

 

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

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

Nej, motivera 
 
 
 
 



Osby kommun 
Datum 
2019-10-02 

      
      

Sida 
3(3) 

 
 

 





 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-31  

Sida 
1(1) 

Samhällsbyggnad    
Jan Lindeberg   
0479-52 83 25   
jan.lindeberg@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats  
Dnr SBN/2020:66 810   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

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

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit 2020-01-23, föreslår Tommy Jönsson röjning av mindre 
buskar och träd vid Klintens utsiktsplats för att förbättra själva utsikten. 

Röjningsarbetet är redan utfört av kommunens gata/parkenhet.  

Finansiering 

Området runt Klinten utgör planlagd naturmark och ligger inom de delar som kommunens 
driftenhet, gata/park normalt ansvarar för, sköter och förvaltar. 
Kostnaden för utförd röjning rymdes därmed inom driftsbudgeten för gata/park. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse – Medborgarförslag ”Röjning av Klintens utsiktsplats” inkommen från Tommy 
Jönsson 2020-01-23. 
 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson  Jan Lindeberg  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  
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MOSBY 
\f_~ KOMMUN 

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

Förslagsställare 
Namn 
Tommy Jönsson 
Adress 
Nybygden 1599 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

Röjning av Klintens utsiktsplats 

Motivering 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Skickas till: 
Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 
28391 Osby 

Sida 
1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kon taktcenter 

0~o'wlNOf'1MUN 
l<o m rn u nsty re I se:: ,1 

2020 -01- 2 3 

0709-504583 

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

Jag fure~ic:'ir en röj11li1y av uusi,ar oci1 mindre träd ::;orn skyrn1ner utsikten mot 5jön och city. Sitter rnan på bänka;na 
och vänder blicken mot utsikten så ser man tyvärr mest ris och slöj. 

När man som jag fotograferar vyn mot "Osbys skyline" så vill man naturligtvis ha så fritt som möjligt. 
Där finns några lite större träd som gärna får försvinna också om möjligt. 

Så, en rejäl rensning, förslagsvis innan lövsprickning kommer att uppskattas av al la som besöker platsen. 

Tack på förhand /Tommy 

Underskrift ,...,. .... .// / ' 
Ort och datum Namnteckning Y} /4 - ; -
Osby den 2020-01-22 ( ,'i7-7·?, .)-·· /I /~,...Z:., 

/ / ,r •. • -- ~ ·1 / , 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras Namnförtydligande / / . ..-
för diarium, handläggning och arkivering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

§ 12 

Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats -
Tommy Jönsson 

KS/2020:42 810 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag " Röjning av Klintens utsiktsplats", inkommen 
den 23 januari 2020, från Tommy Jönsson översänds till samhälls
byggnadsnämnden för utredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget "Röjning av Klintens utsiktsplats", inkommen den 23 
januari 2020, föreslår förslagsställaren en röjning av buskar och mindre träd 
som skymmer utsikten mot sjön och Osby. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag" Röjning av Klintens utsiktsplats", inkommen den 23 
januari 2020, från Tommy Jönsson. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

22(34) 

Justerandes sign 

< b-::, I .1~, 
Expedierat Utdragsbestyrkande 

..c._ 

I etJf; 2-(JL0-03 -07-_ I 
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