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OBS! Teamslänk skickas separat. 
Om någon vill delta på plats ska detta anmälas till sekreterare och ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tid: Onsdagen den 19 maj 2021, klockan 8:30 – ca 16:30   

OSB! Heldag.

Plats: Sammanträdesrum Osby samt digitalt via Microsoft Teams

     Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Information och diskussion om ny grundskola i Örkened

4 Information

 - Prioplanlista

 - Lokalbanken

5 Anmälningar

6 Anmälningar av delegationsbeslut

7 Budgetuppföljning per den 30 april 2021

8 Information budget 2022, plan 2023-2024

9 Svar på skrivelse om strandskyddet kring norra Osbysjön

10 Planuppdrag ny detaljplan för del av Osby 194:1 och del av Osby 181:5, Netto del 2

11 Medborgarförslag - Busshållplats vid korsningen mellan väg 15 och 2128 Västra 
Sventorp - Katarina Sjölander
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12 Medborgarförslag - Gångbana till busshållplats Marklunda - Karl Johans väg -Sissela 
Hansen

13 Namnsättning av kvarter - f.d. Nettoområdet

14 Kompletterande markköp, Loshult 4:5 och Loshult 5:1

15 Medborgarförslag Vattenskydd även för enskilda brunnar - Margaret Engdahl

16 Yttrande till förvaltningsrätten gällande mål nr 4779-21

17 Klockan 13:00
Medborgarförslag - Hundrastgård i Hasslerödsområdet - Sara Borg

18 Medborgförslag - Förse alla plankor på Näset-delen vid Osbysjön med nät - Karl-Gösta 
Ekespong

19 Medborgarförslag - Bygga grillplatser på Klinten - Inger Svensson

20 Upphandling ny brandstation i Osby

21 Upphandling ny grundskola Örkened

22 Upphandling ny förskola Killeberg

23 Upphandling ny grundskola Killeberg

24 Upphandling sporthall Killeberg

25 Hyresavtal, biblioteket Osby

 

Lotte Melin (C) Marit Löfberg 

Ordförande Sekreterare





Planpriolista detaljplaner, 2021-05-11     

Prio och ev. datum Detaljplan  Detta har hänt 

1  

 

 

 

 

Utvidgning av industriområde 

NÖ (Industri) (Vid Vintervägen 

och industrispåret) 

Kettil Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023. 

Planprogram påbörjat. Markundersökning för det nya planområdet genomförd 20-21 feb 2019. 

Utreda möjligheterna att även innefatta den södra delen längs vägen 15, mellan Vintervägen och 

Gamleby. Dagvattenutredning, geoteknisk undersökning, väg- och VA projektering under framtagande 

av Tyréns parallellt med planarbetet. Utredningarna klara 200819. Naturvärdesinventering görs som 

underlag till miljökonsekvensbeskrivning. Fortsatt arbete.  

2 Förarbete Loshult 3:13 (Precis norr om 

Fornahässlevägen 32) (bostäder) 

Kettil Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. Kommunen 

har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur kostnadssynpunkt. 

Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte genomfört, intresse 

finns. Värdering inkommen juni 2019. Förhandling fastighetsägare. 

Aktuell mark köptes in enligt beslut från SBN 20200219. I SBN för planuppdrag 2020-04-22.  

Beslut om samråd SBN 200909. Samråd 2020-09-26 – 2020-10-16. Geoteknisk  

utredning och förprojektering av planområdet under utredning. Klar 201127.  

Beslut SBNau 2021-03-31 om granskning. Kompletterande grundvattenutredning klar 210406. 

Revideringar inför granskningen.  

3 Förarbete Lönsboda, 46:57,  

1:291 och 46:62 (Junescotomten) 

Kettil Eventuellt äldreboende och inköp av fastigheten. Beslut om planuppdrag i SBN 20201111.  

Förarbete och inköp av miljöteknisk undersökning (föroreningsundersökning). 

4 Förarbete, 

utrednings- 

arbete påbörjat 

Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.  

Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ.  

Planuppdrag i SBN 210128. 

5 Hasslaröd 3:3, 2:24, 3:23 och 

del av Hasslaröd 2:120 samt del 

av Osby 193:1 (slutet på 

Hasslarödsvägen) 

(Bostäder) 

Kettil Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar. 

Beslut om att skicka planprogram på samråd i SBN sammanträde 190417. Pågående träffar hemma 

hos villaägarna - klart 26/6. Samråd planprogram under semesterperioden, inkom 9 augusti 2019. 

Planprogrammet antaget 191023 av SBN. 

Arbete med förprojektering och geoteknik samt avgränsning av detaljplanen för den inledande 

etappen. Geoteknisk undersökning klar och levererad 201220.  

Framtagande av trafikutredning för att utreda fördelar, nackdelar, m.m. av förlängningen av 

Mossvägen. Uppstartsmöte 2021-05-12.  

6 Hunshult 1:12 

(Södra spetsen på Strönasjön) 

 En privatperson har köpt marken och vill kunna bygga villor. Ansökan om planbesked inkom 200831. 

Planuppdrag i SBN 20201021. Signerat avtal 210104. Planförslaget till SBN 210224 för beslut om 

samråd. Inkommen från samråd 210319. Arbete med inkomna synpunkter. Diskussion i SBNau 210505 

angående de negativa yttrandena inkommit. Först samtala med Länsstyrelsen för närmare förståelse 

av framkomligheten, sen möte med byggherren då han har skickat en inbjudan till SBNau.    

7 Sirius 3 och Taurus 1 
(Naturbruksområdet-området vid 

elevbostäderna, huvudbyggnaden 

och Garvaregården. 

Kettil Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder i huvudsak bostäder, 

exempelvis elevhemmen. Omfattar strandskydd dock. Planuppdrag i SBN 201021 för Naturbruk del 

2. 

   

8 Förarbete Kyrkoherden 9 och 11 (mitt 

emot kyrkan, vid Prästabacken) 

Kettil Bevaka 181012. Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren.  

Nytt möte med kyrkan 190319 angående att redovisa mer information om deras idén. Kyrkan har ett 



(Förskola). skissförslag till hur planen kan ändras. Visades på SBN 190611. Kyrkan ska behandla vidare vad som 

behöver göras. Kyrkan har beslutat att ansökan om planbesked ligger fast. Bygglovet avslogs i 

 miljö- och byggnämnden. Vidare möte med kyrkan och miljö- och bygg för att utreda vad som kan 

göras. Kyrkan står fast vid placeringen mot Östra Storgatan och utökad byggrätt längs infarten från 

Hantverksgatan. Planändring krävs. Förslag om att positivt planbesked lämnas när ett planavtal är 

signerat av båda parter. Uppdrag i SBN 201021 för att upprätta planavtal samt planuppdrag.  

Gå vidare med planavtalet.   

9 Förarbete Fiskalen 11 (Esplanadgatan) Kettil Ansökan om planbesked för Fiskalen 11. Lucktomt med önskan att bygga bostäder i 8 våningar. 

Efter samtal med byggherren vid SBN:s beredning 200518 ska byggherren räkna på förutsättningarna 

att uppföra 6 våningar istället. Beslut i SBN 200610 att planavtalet godkänns och positivt planbesked 

lämnas när planavtalet är signerat av båda parterna. I planavtalet anges möjlighet till max 6 våningar. 

Byggherren har synpunkter på några punkter i planavtalet. Undersöks. Beslut om planuppdrag i SBN 

när planavtal är signerat (200922). Beslut om granskning i SBNau 210331. Möte med HG och 

byggherren 210415 om Länsstyrelsens synpunkter på buller och eventuella markföroreningar. HG 

återkommer.     

10 Lönsboda 49:16/17 & 18 Kettil Förslag om planuppdrag till SBNau 210331. Planavtal signerat av båda parter 210503. 

11 Norrskenet 1 Kettil  Ansökan om planbesked inkom 201027. Planavtal upprättas och planarbete påbörjas enligt beslut 

från SBN 210128 för del av Norrskenet 1 och del av Osby 181:1.  

12 Förarbete Del av Osby 193:1 och del av 

Kvadraten 1 

Kettil Efterfrågan på mark för företagsetableringar. Undersökning pågår, avgränsning, avstånd till befintliga 

bostäder, markförsäljning krävs då Kvadraten 1 ägs av Osbybostäder. Beslut om planuppdrag 200610. 

Beslut om samråd 201021. Samråd 201227-210108. Fortsatt arbete. Kostnadsberäknings framtagen 

av SBVT 

13 Förarbete Verkstaden 1 m.fl. (Hedbergs 

verkstad, vid Coop) (Bostäder) 

Kettil Ansökan om planbesked inkom 190318. Möte internt för att utreda behov. Beslut om att påbörja 

planarbetet taget via delegation 190610. Inväntar utredningsmaterial på fastigheterna från ägaren - 

krav som ställdes i planbeskedet. Beslut om planavtal i SBN 200325. Planavtalet överskickat till 

byggherren för signering. Byggherren undersöker möjliga konsulter för att ta fram nödvändiga 

miljöutredningar innan planarbetet kan starta. Mailkonversation i början av oktober 2020. 

Kontaktpersonen till fastighetsägaren berättar att: Sist jag pratade med honom så skulle han höra 

någon som skulle göra undersökningen. Jag tror att planen är fortfarande det samma. Men att det 

blivit en fördröjning pga. Corona och omständigheterna.    

14 Förarbete Lönsboda 53:20 (Lönnegårdens 

förskola) 

Kettil Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar.  

Diskuterades i plangruppen 181214. Planuppdrag från SBNau 190502.  

Osbybostäder har sökt förhandsbesked. Avslag.  

15 
 

Prästängen 

(Bostäder) 
Kettil Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014. 

Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta. 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. Fått förnyat uppdrag!  

Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Till beredningen SBN 200820 för uppdatering.  



 

 
 

 

 
 

 

 

(Ev.) kommande 

planarbete 

   

 Fortsättning Nettoområdet. Del 

av Osby 194:1 & 181:5 

 Kettil Fortsättning på Nettoområdet norrut. Förarbete. 

Önskemål från politiken att ta upp ärendet för beslut om planuppdrag snarast. 

 Skräddaren 9 & 10 + 

biblioteksfastigheten 

Kettil Göra ny plan när inköpen av fastigheterna är genomförda.  

 Soldalen, Lönsboda 51:91 

(Eventuellt bostäder efter 

äldreboendet). 

Kettil Eventuellt göra plan som är klar till flytten till det nya äldreboendet. 

 Lönsboda 44:1 (jämte den nya 

förskolan) 

Kettil Eventuell placering av den nya skolan.   

 Tommaboda 1:20, ev Lönsboda 

44:1 (Marken vid Kullaro)  

Kettil Nya industrimöjligheter. Sankt område. 

Önskemål från politiken att ta upp ärendet för beslut om planuppdrag snarast.  

 Osby 192:59 (bakom kyrkan, vid 

parkeringen) 

Kettil Osby pastorat har ansökte om planbesked för att kunna bygga en ny förvaltningsbyggnad på 

fastigheten. Avstämd med kyrkan om byggnadens storlek. Den potentiella byggnaden utgör ca 

0,0023% av stadsplanens yta. Kyrkan ska söka förhandsbesked. Sannolikt avslag. Ingen plan kan 

göras p.ga strandskyddet.  

 

 

Antagna planer    

Påbörjad 2013-04 

Antagen 180913 

KF:s beslut upphävt 

av MMD 190222. 

Inget 

prövningstillstånd 

MÖD 190701. 

 

 

Osby 181:5 Lars Dufwa (Kontor, 

verksamheter, besöksanläggningar 

vägrestaurang) 

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 granskning till 180308. Till SHBU 180625 för 

vidare beslut om antagande. KS 180829. Antagen av KF 180903.  

Inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 190701  

Överklagad av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125.  



KF:s beslut upphävt av MMD 190222. Inget prövningstillstånd MÖD 190701.  

Antagen i KF 

200921. 

 

Laga kraft 201021. 

     

Del av Castor 17, 13 och del av 

Osby 194:1 (Naturbruk, öppna 

området vid Ängsgårdens förskola) 

(Bostäder) 

Kettil Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11. 

Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + Norra Skåne 

180411. Ny drönarflygning 180509. Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog. 

Fullmäktigeberedning. Skicka förslag till beslut om planuppdrag till SBN. 

Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder.  

Omfattas inte av strandskyddet. Planuppdrag SBN 190919. Beslut om samråd SBN 191121. 

Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om granskning. Granskning 4-24 mars. 

Inkommen från granskning, fortsatt synpunkt från Länsstyrelsen om buller. Bullerutredning under 

framtagande och klar 2020-04-17. I SBN 200610 för vidare beslut om antagande. KS 200624.  

Antagen i KF 200921.    

Antagen & upphävd Kv. Ventilen (Handel) AG Plan Påbörjad 100407. Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen. 

Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.  

 

 

Lagakraftvunna 

planer 2015-16-17-

18-19 (Utsorterad) 

   

Laga kraft 210222 Del av Osby 194:1 Kråkeskogen Kettil Uppdrag i SBN 201021 om upphävande av tomtindelning och borttagande av friliggande hus i gällande 

stadsplan (ändring av stadsplan). I SBN för beslut om samråd 201209.  

I SBN för beslut om antagande i januari. Laga kraft 210222.  

Laga kraft 190417  Stortorget Lönsboda 

(Bostäder, vård, kontor, centrum, 

handel) 

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.  

Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115.  

Beslut om granskning 2 i SHBU 181115.  

Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217.  

Förslag om antagande och vidare gång SBN:s sammanträde 190220. I KS 190227. KF 190311.  

Laga kraft 190417. 

Laga kraft 160411 Gjutaren (BS i ca 4 vån). 

(Bostäder, vård, centrum och 

skola) 

Kettil Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med 

Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF 

160314. Laga kraft 2016-04-11. 

Antagen 200330 av 

KF. Laga kraft 200429 

Tandläkaren 1 (Briohuset) 

(Bostäder. Komplettering med 

bostäder) 

Kettil Komplettera gällande detaljplan med bostäder i hela eller delar av byggnaden. 

Planuppdrag från SBNau 190502. Samråd 20190614 – 20190704. Länsstyrelsen menar att fastigheten 

behöver utredas för buller och risk i förhållande till förslaget att bostäder ska inrättas. Komplettering av 

riskutredningen. Beslut om granskning SBN 191121. Inkommen från granskning 191223.  

I SBN 200219 för beslut om vidare gång för antagande. Antaganden i KF 2020-03-30. 

Beräknad laga kraft 2020-04-29. 

Laga kraft 160427 Kv. Modisten AG Plan Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16 



(Bostäder, centrum, handel) mars till MÖD. Laga kraft 160427. 

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.  

Antagen 18-09-03 

Laga kraft 181001. 
Kv. Röret 

(Bostäder) 
Kettil Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten.  

En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process. 

Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.  

Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.  

Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.  

Inkommen från granskning 171221. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. Yttrande 

skickat 180611. Skickas för vidare beslut om antagande SHBU 180625. KS 180829. KF 180903.  

Laga kraft 181001. 

Antagen i KF 200921. 

 

Laga kraft 201021. 

      

Skola, förskola och sporthall 

Killeberg 1:1 M.fl. (väster om 

idrottsplatsen) 

Kettil Uppstart. Undersökning av ytor, ägandeskap, markförutsättningar m.m. 

Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området öster om idrottsplatsen.  

Planuppdrag för Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40 tilldelat i SBN 190611.  

Beslut om samråd SBN 191121. Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om 

granskning. Granskning 4-24 mars. Framtagande av trafikutredning (med påverkan på boende) som 

förberedelse inför ett överklagande av detaljplanen. I SBN 200610 för vidare beslut om antagande. KS 

200624. KF 200921.    

Antagen 190909 

Laga kraft 191009 
Nettoområdet (vid väg 15) 

(Handel, kontor, 
verksamheter) 

Kettil Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare. 

I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras 

fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning. 

Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180927 för beslut om granskning. Granskningsperiod  

181030 – 181120. Vidare arbete efter granskningen. Beslut om granskning 2 SBN 190502.  

Inkom 18/6-19. Antagen i KF 190909. Överklagandetidens utgång 191009. Laga kraft 191009. 

 

 

Avskrivna planer    

Förarbete Frisören 15 (bostäder) Kettil Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen. 

Telefonsamtal med fastighetsägaren 190320. Fortfarande intresserad. Vissa frågor behöver utredas 

först, b.la parkeringsplatser. Förslag till beslut SBN 190523. Träff bokad med fastighetsägaren 190620. 

Fastighetsägaren meddelar 190701 att fastigheten är såld och planansökan inte länge aktuell.   

2 (tidigare 3, påbörjad 

2016-12-01) 
Del av Osby 193:1 

(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. 

 

 

 

Översiktlig 

planering m.m. 
   



Påbörjad 2013-10 

Godkänd av KF 

180618 

Centrumplan – vision 2030 

(Framtidsutveckling av Osby 

centrum till 2030) 

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.  

Möte 180517. Godkänd av KF 180618 med revideringar. Ändringarna genomförda.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning 

Lst=Länsstyrelsen i Skåne län 

Trv=Trafikverket 

MMD= Mark och miljödomstolen 

MÖD=Mark och miljööverdomstolen 
SHBU=kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsutskott 

KS= kommunstyrelsen 

KF= kommunfullmäktige 

TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden 

SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad 

VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg 

BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola 

UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete 

ON=Osby Näringsliv 

 

Program Granskning 

Uppdrag Laga kraft 

Samråd Antagande 



 

 

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. 



Objekt Namn

Gammalt 

objekt BRA-yta m2 Vinst / Förlust Intäkt Externhyra 2018 Internhyra 2021

Verklig kostnad 

exkl kapital

Värdebedö

mning Status /kommentar förvaltning 2021-05-11

41007 Trulsagården paviljong 21310 782 1,6 0 83,9 82,3 flyttas till visseltofta klart till hösttermin start

48014 Lönnegården förskola -301,0 0,0 301,0 Rivningslov inskickat

40001 Visseltofta skola 5,3 273,2 267,9 Säljs när förskolan flyttat

43007 Briohuset, Tandläkaren 10 22811 11 148 -1 268,5 390,5 523,7 1 792,2 Ute till försäljning

44004 Hus 6 Elevhem 20810 -2,8 0 0,0 2,8 avvaktar detaljplan

44009 Hus 34 Garvaregården elevhem 20833 -21,9 0 0,0 21,9 avvaktar detaljplan

44010 Hus 35 Kyrkstugan /viltslakteri 20835 -2,3 0 0,0 2,3 avvaktar detaljplan

44011 Hus 36 Fiskehus 20836 0,0 0 0,0 0,0 avvaktar detaljplan

44012 Hus 38 Lärarrum 20837 -14,2 0 0,0 14,2 avvaktar detaljplan

44013 Elevhem 41 20839 148 -115,2 0 74,6 189,8 avvaktar detaljplan

44014 Elevhem 42 20852 216 0,0 0 0,0 0,0 avvaktar detaljplan

44016 Elevhem 44 20844 148 0,0 0 0,0 0,0 avvaktar detaljplan

44017 Elevhem 45 20855 148 0,0 0 0,0 0,0 avvaktar detaljplan

44018 elevhem 46 20846 148 0,0 0 0,0 0,0 avvaktar detaljplan

44020 Hus 32 Garage fjärrvärmecentral 0,0 0 0,0 0,0 avvaktar detaljplan

44026 Hus 2 Vita villan 20851 -7,8 0 0,0 7,8 avvaktar detaljplan

XXXXX Idas i skogen - - - - - - - Renovering ca 580 tkr, Vad ska göras efter renovering?

XXXXX Grossören 7 - - - - - - - Rivningslov inskickat

Ängsgården - - - - - - - Rivningslov beviljat

Ängdalen - - - - - - - Rivningslov beviljat

XXXXX Gästgivaren 11 - - - - - - - Rivningslov inskickat

Totalt 12 738 -1 727 391 955 2 682
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UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Anvisning 

 

Alla belopp ska anges i tusentals kronor. 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering o administration 1 078 1 139 -61 3 269 3 379 -110 

Fastighet 1 388 2 249 -861 3 284 3 284 0 

Mark o exploatering 7 926 8 348 -422 23 866 24 166 -300 

Kost 6 786 7 112 -326 19 070 18 570 500 

Lokalvård 5 826 6 133 -307 17 666 17 786 -120 

Gemensam service 391 144 247 1 181 1 151 30 

       

Resultat 23 395 25 125 -1 730 68 336 68 336 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2021. 

Det negativa utfallet efter april förklaras av: 

En mycket kallare vinter/vår än prognosticerat vilket resulterat i högre kostnader för el, fjärrvärme, stödeldning med 

olja samt ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Trots en förändrad periodisering av kostnaderna på 

budgetsidan ser vi att det inte har räckt till fullt ut, men underskottet beräknas vara inarbetat till årets slut. 

Kostnaderna för förbrukningsvaror har ökat relativt föregående år, detta märks särskilt inom lokalvården. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Anvisning 

 

Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller. 

Uppföljning personalkostnader 

Anvisning 

 

Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön. 

Kostnad arbetskraft konto 50-56 

Kostnad för sjuklön konto 512 

 

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

Kostnad 
arbetskraft 

4 601 4 621 3 554 3 971 4 035 4 069 4 172 4 544 4 169 4 254 4 230 5 112 I I I I I I I I I I I I I 
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Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2020 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 589 4 518 4 277 4 499         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

39 54 58 84 80 52 70 36 29 49 63 116 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

44 33 15 39         

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 19 maj. 

  

Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Anvisning 

 

Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då 

projekt beräknas vara klart. 

Analysfråga i ekonomistystemet; INVPRO 

 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 Investeringar Fastighet 222 760 13 216 183 160 39 600  

 Investeringar Mark o Exploatering 73 565 11 964 52 325 21 240  

 Totalt 296 325 25 180 235 485 60 840  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Investeringsuppföljning Fastighet 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0210 Örkenedskolan 22 800 106 22 800 0 2023 

0212 Ny förskola Klockareskogs 4 750 0 4 750 0 2024 

0214 LSS-boende Ängdalen 7 500 4 9 400 -1 900 2022 

0215 LSS-boende Ängsgården 15 000 181 15 000 0 2022 

0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 169 3 255 0 2021 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 550 5 565 0 2024 

0890 Maskiner lokalvård 100 45 100 0 2021 

1303 Proj. energisparåtgärder 250 1 250 0 2021 

1305 Säk.proj. larm 300 98 300 0 2021 
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1307 Utbyte storköksutrustning 500 0 500 0 2021 

1309 Utemiljö Barn och skola 895 11 895 0 2021 

1310 Div. vht.förändr BoU 1 000 23 1 000 0 2021 

1312 Reinvesteringar komp.red. 21 300 2 521 21 300 0 2021 

1610 Föreningslokal Örkenedsko 2 800 29 2 800 0 2021 

1611 Ombyggn enl grsk beslut 2 400 0 2 400 0 2023 

1613 Lokalbehov ökat elevantal 500 0 500 0 2021 

1614 Om o tillbyggn Ekbackesko 3 500 0 1 000 2 500 2021 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 0 500 1 900 2024 

1616 Upprustn fritidsanläggnin 2 000 0 2 000 0 2021 

1617 Passagesystem KoF 1 000 0 1 000 0 2021 

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 24 150 0 2021 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 24 150 0 2021 

1630 Ny Ishall 40 000 595 7 000 33 000 2023 

1642 Killebergs grundskola 20 000 111 20 000 0 2023 

1647 Byggnation Lindhem 2 400 0 500 1 900 2025 

1648 Killeberg fsk o matsal 15 000 65 15 000 0 2023 

1650 Förskolelokaler Visseltof 3 445 0 3 445 0 2021 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 55 0 0 2020 

1673 Ekelund, förvärv o ombygg 0 151 0 0 2020 

1674 LSS-boende Skeingevägen 18 000 26 15 000 3 000 2022 

1677 Ombyggnad Maskinhall NB 0 101  0  

1678 Örkenedsskola modul tillf 0 223 800 -800 2021 

1679 Flytt Ängsgården t Klintg 3 500 3 430 3 500 0 2021 

1701 Genomförande, energiproje 2 000 0 2 000 0 2021 

1706 Databaserad energistyrnin 0 663  0 2021 

1752 Ny brandstation Osby 17 300 10 17 300 0 2022 

1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 0 3 000 0 2021 

 Totalt 222 760 13 216 183 160 39 600  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Avvikelser från beslutad budget: 

 

0214 LSS-boende Ängdalen               - 1 900 tkr 

Upphandlingen blev dyrare än budgeterat 

 

1614 Om/tillbyggnad Ekbackeskolan   +2 500 tkr 

Moduler har upphandlats och blev billigare än budgeterat 

1615 Ny sporthall Osby tätort              +1 900 tkr 

Projekteringen blir billigare då material återanvänds från projekteringen av Killeberg sporthall. 

1647 Byggnation Lindhem                   +1 900 tkr 

Försening på grund av pandemi. Då Lindhem ej kan besökas har projektering fortfarande inte startat. 

 

1630 Ny ishall                                     + 33 000 tkr 

Då upphandling ska ske via generalentreprenad innebär det att komplett projektering behöver göras. Projekteringen 

planeras bli klar under hösten 2021 och därefter upphandlas. Det innebär inte att den totala tidsplanen skjuts utan 

enbart kostnaderna skjuts. 

 

1674 LSS-boende Skeingevägen      + 3 000 tkr 

Upphandlingen blev billigare än budgeterat 
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1678 Moduler Örkenedsskolan tillfälliga       - 800 tkr 

Budget är ej införd i systemet. 

 

Övrigt: 

De projektnummer som inte har någon budget tilldelad, är ett specifikt projektnummer där pengar till projektet tas 

från huvud projektet exempelvis "Planområden" Därav finns ingen budget utlagd på dem. 

Investeringsuppföljning Mark och exploatering 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0292 Laddstolpar versamhetslokaler 500 16 500 0 2021 

0801 Fastighetsbildning 150 79 150 0 2021 

0803 Centrumåtgärder 2 465 0 2 465 0 2021 

0804 Gatubelysning 200 11 200 0 2021 

0807 Centrumåtgärder visionsdo 3 970 3 3 970 0 2021 

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 200 0 200 0 2021 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 500 0 500 0 2021 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 11 740 0 5 000 6 740 2021 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 0 2021 

0817 Köp av fastigheter 2 000 0 2 000 0 2021 

0818 Väg Hassl. viadukt Mossvä 17 500 39 3 000 14 500 2022 

0819 Dagvattenåtg Nordöst 500 0 500 0 2021 

0820 Nya planområden 2020 6 000 86 6 000 0 2021 

0821 Planområde Hasslaröd Väst 0 15  0 2021 

0831 Lekplatser 600 9 600 0 2021 

0832 Julbelysning 250 -37 250 0 2021 

0833 Fordon driftenhet 1 000 211 1 000 0 2021 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0 2021 

0835 Asfalt 10 000 268 10 000 0 2021 

0836 Gatukostn ersättn 0 -65 0 0 2021 

0839 Pumpstationer 300 0 300 0 2021 

0840 Planområden 6 000 150 6 000 0 2021 

0841 Planområde Netto-området 0 1 468  0 2021 

0843 Planområde Kråkeskogen 0 487  0 2021 

0844 Planoråde Hambov/Tenorv 0 44  0 2021 

0846 Planområde Gerfasts väg 0 46  0 2021 

0847 Planområde Netto 2 0 59  0 2021 

0848 Planområde Loshult 0 63  0 2021 

0849 Planområde Hunshult 0 68  0 2021 

0850 Utveckling näringsverksam 0 12  0  

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 3 417  0 2021 

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 2 196  0 2021 

0854 Utveckl NÖ ind omr etapp2 0 265  0 2021 

0855 Planområde Fiskalen 0 54  0 2021 

0879 Gator Nordöst 500 0 500 0 2021 

0880 Utbyggn fiber vita fläcka 3 000 0 3 000 0 2021 

1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 3 985 0 2021 
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 Totalt 73 565 11 964 52 325 21 240  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Följande avvikelser har uppstått: 

 

0815 Utveckl. Naturbruksområde    + 6 740 tkr 

Prognosticerat mindre utfall på grund förseningar. Arbetet kommer inte att färdigställas under 2021. Fullt fokus 

ligger på Nordöstra (Osbyglas) och Nettoområdet. Entreprenörerna saknar resurser. 

0818 Väg Hassl. viadukt Mossvä      + 14 500 tkr 

Prognosticerat mindre utfall på grund förseningar. Arbetet kommer inte att färdigställas under 2021. Fullt fokus 

ligger på Nordöstra (Osbyglas) och Nettoområdet. Entreprenörerna saknar resurser.Samt att trafikutredning som är 

beställd drar ut på tiden. 

UPPFÖLJNING PLANERING OCH ADMINISTRATION 

DRIFTREDOVISNING PLANERING OCH ADMINISTRATION 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -344 -392 48 -1 032 -1 246 214 

       

Personalkostnader 1 024 1 132 -108 3 102 3 320 -218 

Lokalkostnader 80 223 -143 239 385 -146 

Övriga kostnader 314 172 142 949 909 40 

Summa kostnader 1 418 1 527 -109 4 290 4 614 -324 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

1 074 1 135 -61 3 258 3 368 -110 

       

Kapitalkostnader 4 4 0 11 11 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

1 078 1 139 -61 3 269 3 379 -110 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognosticeras. 

UPPFÖLJNING FASTIGHET 

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -35 511 -35 822 311 -106 498 -107 102 604 

       

Personalkostnader 1 998 2 144 -146 6 051 6 051 0 

Lokalkostnader 18 242 19 790 -1 548 54 178 54 745 -567 

Övriga kostnader 3 070 2 548 522 9 312 9 349 -37 

Summa kostnader 23 310 24 482 -1 172 69 541 70 145 -604 
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Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-12 201 -11 340 -861 -36 957 -36 957 0 

       

Kapitalkostnader 13 589 13 589 0 40 241 40 241 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

1 388 2 249 -861 3 284 3 284 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognosticeras för helåret 2021. 

*Intäkter                                  + 311 tkr 

Avvikelsen beror på högre intäkter då ytterligare lokaler anordnats (Örkenedskolan). 

* Lokalkostnader                   - 1 548 tkr 

Avvikelsen beror på en mycket kallare vinter/vår än prognosticerat vilket resulterat i högre kostnader för El, 

fjärrvärme samt stödeldning med olja. 

 

Trots en förändrad periodisering av kostnaderna på budgetsidan ser vi att det inte har räckt till, men underskottet 

beräknas vara inarbetat till uppföljningen under juli/aug. 

 

* Övriga Kostnader                + 522 tkr 

Avvikelsen beror på minskade inköp för att möta kostnaderna för ökad energiförbrukning. 

 

 

 

UPPFÖLJNING MARK OCH EXPLOATERING 

DRIFTREDOVISNING MARK OCH EXPLOATERING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -2 391 -2 270 -121 -7 175 -7 275 100 

       

Personalkostnader 3 268 3 226 42 9 900 9 999 -99 

Lokalkostnader 2 261 2 883 -622 6 736 6 798 -62 

Övriga kostnader 1 361 1 082 279 4 166 4 405 -239 

Summa kostnader 6 890 7 191 -301 20 802 21 202 -400 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

4 499 4 921 -422 13 627 13 927 -300 

       

Kapitalkostnader 3 427 3 427 0 10 239 10 239 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

7 926 8 348 -422 23 866 24 166 -300 

Kommentarer till helårsavvikelser 

* Lokalkostnader                     - 622 tkr 

Avvikelsen ligger i ökad snöröjning vilket ej varit prognosticerat med - 396 tkr samt asfalteringsarbeten som ska 

vidarefaktureras till SBVT - 252 tkr. 
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En helårsavvikelse på 300 tkr prognosticeras beroende ökade snöröjningskostnader på grund av mycket snö. 

 

 

UPPFÖLJNING SERVICE-ENHETEN 

DRIFTREDOVISNING KOST 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -2 788 -2 249 -539 -10 390 -9 630 -760 

       

Personalkostnader 6 337 5 853 484 19 199 17 915 1 284 

Lokalkostnader 40 40 0 120 120 0 

Övriga kostnader 3 033 3 303 -270 9 650 9 674 -24 

Summa kostnader 9 410 9 196 214 28 969 27 709 1 260 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

6 622 6 947 -325 18 579 18 079 500 

       

Kapitalkostnader 164 164 0 491 491 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

6 786 7 111 -325 19 070 18 570 500 

Kommentarer till helårsavvikelser 

En positiv avvikelse prognosticeras på helår och förklaras av lägre kostnader som till en del kan förklaras av 

pandemin. 

Ett stort frågetecken är intäkterna, prognosen bygger på att restaurangerna på våra äldreboenden öppnar upp efter 

sommaren om så inte sker kommer resultatet att påverkas i negativ riktning. 

DRIFTREDOVISNING LOKALVÅRD 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -87 -83 -4 -260 -515 255 

       

Personalkostnader 5 605 5 551 54 16 984 16 620 364 

Lokalkostnader 27 27 0 80 80 0 

Övriga kostnader 250 607 -357 767 1 506 -739 

Summa kostnader 5 882 6 185 -303 17 831 18 206 -375 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

5 795 6 102 -307 17 571 17 691 -120 

       

Kapitalkostnader 32 32 0 95 95 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

5 827 6 134 -307 17 666 17 786 -120 
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Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognosticeras för helåret 2021. Underskottet efter mars förklaras av: 

Materialkostnader, dels har behovet ökat markant, dels har priset ökat, i vissa fall flera hundra procent. Även 

portokostnaderna har ökat. 

Det ökade materielbehovet ( - 272 tkr ) är  till största del kopplat till pandemin men det finns även en komponent av 

ökade uppdrag att ta hänsyn till. 

Gällande prisutvecklingen så handlar det till stor del om tillgång och efterfråga, i vår upphandling finns en klausul 

att leverantören har rätt att justera priset om man kan påvisa att det finns prisökningar i leverantörsledet. Vi har även 

tvingats till att gå utanför upphandlingsledet då varor restnoterats ex skyddsutrustning och vissa rengöringsmedel, 

priserna har i vissa fall varit flera hundra procent högre. 

Inköp som är kopplade till Covid-19 registreras på ett särskilt konto, detta för att kunna redovisa kostnaderna i 

samband med att kommunen söker statliga medel. Tidigare bidrag har inte fullt ut kompenserat kostnaderna. 

Gemensamma portokostnaderna ( - 450 tkr) är den enskild största avvikelsen och utgör en stor belastning för 

enheten, dessa är inte budgeterade fullt ut, portopriset har ökat men har inte kompenserats i budget 

  

Ovanstående text gäller fortfarande både gällande inköp och materialåtgång. Portot utgör fortfarande en stor 

ofinansierad belastning på budget. 

DRIFTREDOVISNING GEMENSAM SERVICE 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter 0 -223 223 0 -50 50 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader 350 326 24 1 060 1 080 -20 

Summa kostnader 350 326 24 1 060 1 080 -20 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

350 103 247 1 060 1 030 30 

       

Kapitalkostnader 41 41 0 121 121 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

391 144 247 1 181 1 151 30 

Kommentarer till helårsavvikelser 

De obudgeterade Intäkterna beror på att kommunen i samband med att leasingavtal på fordon i vissa fall får en 

intäkt. Försäljningssumman bokförs som intäkt på gemensam service, fordonsansvar, summan överför sedan till 

försäljande förvaltning minus 10 % som är en del i finansieringen av digital körjournal och ett verksamhetssystem 

för fordonshantering. 



 

 

Uppföljning april 2021 

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 
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UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Anvisning 

 

Alla belopp ska anges i tusentals kronor. 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

       

Vatten och 
avloppsverksamhet -1 508 -2 933 1 425 0 0 0 

       

       

Resultat -1 508 -2 933 1 425 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

VA-verksamheten finansieras av intäkter. Långsiktig investeringsplan för denna verksamhet är beslutad av 

Kommunfullmäktige. Intäktsöverskott avsätts för att finansiera investeringarna 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Anvisning 

 

Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller. 

Uppföljning personalkostnader 

Anvisning 

 

Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön. 

Kostnad arbetskraft konto 50-56 

Kostnad för sjuklön konto 512 

 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

            

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

            

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

            

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

sjuklön 2021 

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

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 19 maj. 

Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Anvisning 

 

Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då 

projekt beräknas vara klart. 

Analysfråga i ekonomistystemet; INVPRO 

 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -455 -1 000 1 000  

0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 0  

0905 Åtgärder ledningsnät 10 000 1 329 10 000 0  

0907 ARV, VV, pumpstationer 8 370 244 7 770 600  

0908 Östra Genastorp-Östanå 2 500 0 1 000 1 500  

0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 0  

0910 Särsk dagvattensatsningar 5 340 0 5 340 0  

0911 Övervakningssystem/PLC 6 323 181 1 000 5 323  

0912 Vattenmätare 700 6 700 0  

0913 Mindre nyanläggningar (VA 865 0 500 365  

0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 5 000 0 500 4 500  

0915 Lönsboda ARV, tillst ansö 500 0 500 0  

0916 Maglaröd VV, omb f kapökn 10 000 0 10 000 0  

0917 Killeberg V, ny reservoar 2 500 0 2 500 0  

0918 Lönsboda VV, optimering 1 000 0 1 000 0  

0919 Skydd av grundvatten 500 0 100 400  

0920 Brunk-Skeinge ny matarled 12 500 0 1 000 11 500  

0922 Osby-Östra Genastorp 500 0 500 0  

 Totalt 73 438 1 305 48 250 25 188  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Flera investeringar planerade investeringar kommer inte att hinna genomföras under året. 
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UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET 

UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -10 630 -11 763 1 133 -31 885 -31 885 0 

- varav avsättning 
till 
investeringsfond 

1 762 0  5 285 5 285 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 496 431 65 1 490 1 490 0 

Övriga kostnader 5 574 5 601 -27 21 235 21 235 0 

Summa kostnader 6 070 6 032 38 22 725 22 725 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-4 560 -5 731 1 171 -3 875 -3 875 0 

       

Kapitalkostnader 3 052 2 798 254 9 160 9 160 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-1 508 -2 933 1 425 5 285 5 285 0 

Kommentarer till helårsavvikelse 

Ingen avvikelse prognosticeras. 
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Information budget 2022, plan 2023-2024
Dnr SBN/2021:155

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förslaget till driftbudget samt 
investeringsbudget för 2022, plan 2023-2024 och beslutar att översända dokumenten till 
ekonomienheten som underlag för kommande budgetberedning. 

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation, budgetpresentation 2022

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef  

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19

Sida 

M OSBY 
~ KOMMUN 



Budget 2022

• Budgetram 54 411 tkr
• Kostnaden från leverantörer och konsulter 

har ökat med ca 4 % mellan år 2020 och 
2021. Vilket innebär en kostnadsökning på 
920 tkr. 

2021-05-12 Sida 2
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Förslag driftbudget 2022-2024, tkr 
Verksamhet inom befintlig budgetram för 2021 
SAMHÄLLSBYGGNAD SNÄMNDEN 
Ingående budgetram 2021 , årsbudget 

Summa ingående budgetram 

Avdelning/enhetlområde: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2022 

54411 

M OSBY 
~ KOM M U N 

2023 202.4 

54411 54411 

Förändring/utökning: Kostnadsökning på övriga kostnader (utöver personal-, lokal- eller kapitalkostnader) 920 

Kostnader för bland annat livsmedel, material, köpta tjänster och övriga kostnader har ökat men ej budgetkompenserats under ett antal år_ Övriga kostnader 
utgör ca hälften av samhällsbyggnadsnämndens budget varför det är en relativt stor del av budgeten som inte kompenseras vilket t ex sker för löneökningar_ 

Förändring/utökning: 

Förändring/utökning: 

Summa Förändring/utökning 920 920 

Anpassning/minskning: 

Anpassning/minskning: 

Anpassning/minskning: 

Summa anpassning/minskning 0 0 

920 

0 

Totalt 55 331 55 331 55 331 

Avstämning mot budgetram 2021 920 920 920 
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lnvesteringsbudget (tkr) 

Nämnd !Samhällsbyggnadsnämnden exkl VA 

"' Budget/ utfa ll "' 
.lnveste rings proje kt . ........................................................................................ 2.g2.g·················· .................. 2.g2.~ ...... . 
Gat ube lysning ' 9750 / 10134 i 2001 

Trafiksäke rhet sfrämjande åtgärder 300 / 300 500: 

Fast ighet sbildning , 150 / 175 i 1501 
................................................................ ·· ······· ·············· •······ ······································ ··::,it 

. Plan- och exploate ringsområden i 16100 / 19090 1 12 0001 

Cent rumåtgärde r . 2250 / 283 

Cent rumåtgärde r, visionsdokumentet 

Nat urbruksområdet s utveckling 

.Köp .avfast ighete r .. 
Lekplatse r 

Julbe lysning 

Arbetsfordon 

Asfa lte ring ......................................... 
Pumpstatione r 
···················································· 
Maskiner loka lvård 

Brounderhå ll 

5500 / 1511 11 740: 

2000 / 763 2.ggg1 
600 I 404 6001 

250 / 191 250\ 

/ 545 1 ooo: 
10000 / 92~; L ~ggg gL 

350/ 0 300! 

235/2~··································· }gg: ..... 
0/0 0 : 

.GC-vägst räckan .. Näset - Hassla röd J~~j}~ : 7351 

Medfinansie ring.cykelvägJLönsboda, .. bes.lut i KF maj -21 i 

Summa 

2022 

200 

500 

0 

4 000 

600 

250 

1 000 

10 000 

300 

35 400 

2023 2024 2025 2026 Prio 
·•··································· .................................... ......................................................... . 

Beslut s~ 

unde rlags nr. 

1 \ 200 200• 200: 200• 10 : 

500! 500! 500! 4: 

................................................... 
4i 

0 

4 000 . 4 .000 . 4 .0001 . 4 .000; 
600 600! 6001 6001 

·············+ .................................................. . 

10: 250 250 \ 250 \ 250\ 11 \ 
1 ooo: 1 000 

10 000! 3 000! 

31100 36300 34 300 22 300 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§47 

Svar på skrivelse om strandskyddet kring norra 
Osbysjön 

SBN/2021: 122 210 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Anta nedanstående svar som sitt eget och översända det till Hans
Gösta Hansson. 

Svar på skrivelsen: 
Att göra nya detaljplaner för de utmarkerade områdena innebär att 
strandskyddet prövas. 
Inga nya byggrätter kan medges, eftersom nya byggrätter med 
hänsyn till strandskyddets särskilda skäl och syften inte är förenliga 
med varandra. De befintliga byggnaderna kan ritas in i en ny 
detaljplan, men löser inte problematiken med att ge byggrätter och 
upphävt strandskydd för eventuella friggebodar eller liknande. De 
ytor som inte är ianspråktagna på något vis skulle behöva läggas in 
som prickmark eller natur för att få godkännande från Länsstyrelsen. 

Barnkonsekvensanalys 

Ingen barnkonsekvensanalys behövs för detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

I februari i år inkom Hans-Gösta Hansson, Arkitekt Hansson AB, med en 
skrivelse gällande strandskyddet för norra Osbysjön. Hansson menar att det 
är svårt att få dispens även inom etablerade tomter som är avsedda för 
bebyggelse och att kostnaden för prövning av dispensansökan är hög och 
risken för avslag är stor. 

Det finns detaljplaneområden där strandskyddet gäller fastän det borde vara 
undantaget redan vid fastställelse av planen. Därför har Hans Gösta 
markerat ett antal områden kring Osbysjöns norra del som borde vara 
undantaget från strandskyddsreglerna. Alla de markerade områdena är 
ianspråktagna genom någon typ av bebyggelse, uteslutande bostäder. Hans 
Gösta menar att det vore till stor nytta för markägarna om kommunen kan få 
Länsstyrelsen att undanta tomtmarken från strandskyddet. Brukarna av 
tomtmarken kan ha svårt att göra ändringar på tomten utan att 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I tv,;fj~} I 
Cornfact Signature Rci'erensnurnmer: I 093000 I 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

strandskyddsdispens är beviljad. Inga Friggebodar, Attefallshus eller 
uteplatser kan anordnas utan upprättandet av ett dispensärende. 

Utifrån den genomgång som gjorts av de utmarkerade områdena finns en 
detaljplan för de allra flesta. Dessa detaljplaner har upprättats eftersom 
politiken i form av kommunstyrelsen ansåg att det var viktigt med attraktiva 
lägen för att få fler invånare i kommunen. Det konstaterandes att ett sjönära 
läge är attraktivt och därför planerades bostäder utmed sjön. Planerna 
varierar i tidsspann men togs fram under 90- och början av 00-talet. I 
flertalet planbeskrivningar står att strandskyddet avses hävas. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Strandskydd Norra Osbysjön", daterad den 26 april 2021, 
från planarkitekt FPR/MSA, Kettil Svensson och samhällsbyggnadschef, 
Mathias Karlsson. 

Ändring strandskyddsområde, förslag, version 2021-02-07, från Arkitekt 
Hansson AB, Hans-Gösta Hansson. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhäl Is byggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

Comfoct s Liature Rele 1·e11Lu111111 er: 109~000 I 
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Samhällsbyggnadsförvaltning
en 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Strandskydd Norra Osbysjön
Dnr SBN/2021:122 210  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämnden att 
anta nedanstående svar som sitt eget och översända det till Hans-Gösta Hansson.

Svar på skrivelsen:

Att göra nya detaljplaner för de utmarkerade områdena innebär att strandskyddet prövas. 
Inga nya byggrätter kan medges, eftersom nya byggrätter med hänsyn till strandskyddets 
särskilda skäl och syften inte är förenliga med varandra. De befintliga byggnaderna kan 
ritas in i en ny detaljplan, men löser inte problematiken med att ge byggrätter och upphävt 
strandskydd för eventuella friggebodar eller liknande. De ytor som inte är ianspråktagna 
på något vis skulle behöva läggas in som prickmark eller natur för att få godkännande från 
Länsstyrelsen. 

Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys behövs för detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet

I februari i år inkom Hans-Gösta Hansson, Arkitekt Hansson AB, med en skrivelse 
gällande strandskyddet för norra Osbysjön. Hansson menar att det är svårt att få dispens 
även inom etablerade tomter som är avsedda för bebyggelse och att kostnaden för 
prövning av dispensansökan är hög och risken för avslag är stor. 
Det finns detaljplaneområden där strandskyddet gäller fastän det borde vara undantaget 
redan vid fastställelse av planen. Därför har Hans Gösta markerat ett antal områden kring 
Osbysjöns norra del som borde vara undantaget från strandskyddsreglerna. Alla de 
markerade områdena är ianspråktagna genom någon typ av bebyggelse, uteslutande 
bostäder. Hans Gösta menar att det vore till stor nytta för markägarna om kommunen kan 
få Länsstyrelsen att undanta tomtmarken från strandskyddet. Brukarna av tomtmarken kan 
ha svårt att göra ändringar på tomten utan att strandskyddsdispens är beviljad. Inga 
Friggebodar, Attefallshus eller uteplatser kan anordnas utan upprättandet av ett 
dispensärende. 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Utifrån den genomgång som gjorts av de utmarkerade områdena finns en detaljplan för de 
allra flesta. Dessa detaljplaner har upprättats eftersom politiken i form av 
kommunstyrelsen ansåg att det var viktigt med attraktiva lägen för att få fler invånare i 
kommunen. Det konstaterandes att ett sjönära läge är attraktivt och därför planerades 
bostäder utmed sjön. Planerna varierar i tidsspann men togs fram under 90- och början av 
00-talet. I flertalet planbeskrivningar står att strandskyddet avses hävas.   
  
Beslutsunderlag

Ändring strandskyddsområde, förslag.

 

Beslutet skickas till: 

samhallsbyggnad@osby.se
Kettil Svensson

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 

mailto:samhallsbyggnad@osby.se


  Arkitekt SAR/MSA Hans-Gösta Hansson 

Såggatan 3, 283 41 Osby 

 0733-34 36 26, hg@arkhansson.se 

 
Till 
Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@osby.se 
och 
Miljö och byggnämnden, miljobygg@osby.se 
Osby kommun 
 

Ändring strandskyddsområde, förslag. version 2021-02-07 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillträde till strandområden och att skydda växt- och 
djurliv kring sjöar och vattendrag. Lagtexten ingår numera i Miljöbalken men texten är ständigt i 
föremål för förändringar. Just nu arbetar en utredning tillsatt av regeringen i juli 2019 som ser på 
hur strandskyddet kan samordnas bättre med samhällsutvecklingen. 
 
Länsstyrelsen fastställer strandskyddsområdena efter samråd med kommunen och redovisar dessa 
på karttjänsten "strandskydd i skåne". 
 
Strandskyddet inom bebyggda områden kring norra Osbysjön är enligt min uppfattning onödigt 
restriktivt. Det är svårt att få dispens även inom etablerade tomter som är avsedda för bebyggelse. 
Kostnaden för prövning av dispensansökan är hög och risken för avslag är stor. Länsstyrelsen tycks 
tro att allemansrätten gäller även på ianspråktagen tomtmark och ser växt- och djurlivet som hinder 
överallt, även på trädgårdsmark. Det finns detaljplanområden där strandskyddet gäller fastän det 
borde vara undantaget redan vid fastställelse av planen. Jag har därför markerat ett antal områden 
kring Osbysjöns norra del som borde vara undantaget från strandskyddsreglerna. Alla områdena är 
ianspråktagna som tomtmark och inte tillgängliga för allmänheten. Det vore till stor nytta för 
markägarna om kommunen kan få länsstyrelsen att undanta tomtmarken från strandskyddet. 
 
Brukarna av tomtmarken kan idag inte göra minsta ändring på tomten utan att strandskyddsdispens 
är beviljad. Inga Friggebodar, Attefallshus eller uteplatser kan anordnas utan en omfattande och 
dyrbar dispensrunda. Det är orimligt eftersom syftet med strandskyddsbestämmelserna inte 
påverkas inom tomtplatsavgränsningen för redan ianspråktagen tomtmark. 
 
Det finns 10 områden, markerade på kartor i bilaga, som man bör titta närmare på för att 
undersöka möjligheten att ta bort den döda hand som hindrar positiva förändringar av bebyggelsen. 
Exempel där det redan skett är planområdet på gamla turisthotellstomten där strandskyddet är 
borttaget på tomtmark till glädje för de boende där. 
 
 
________________________________________ 
Ark SAR/MSA Hans-Gösta Hansson 
 
Bilaga:  
3 st kartor med markerade områden inom strandskyddsgränsen där marken borde undantas. 
  

Arkitekt Hansson AB 
556807 -8546 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d57b47acaf0447e5b46f6192420e6fff


1.  Strandskyddsområde Längs Osbysjöns östra sida från Sjötorpet till Främjarstugan.

 

A Tomtmark på fastigheterna Osby 194:4, 194:8, 194:9, 194:5. 
B Tomtmark från Ebbarp 194:3 till Ebbarp 4:4 
C Tomtmark från Ebbarp 4:10 till Ebbarp 4:19 
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Hans-Gösta Hansson
Typewriter
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Hans-Gösta Hansson
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Typewriter
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2. Strandskyddsområde Längs Osbysjöns östra sida från Campingen till Näset. 

 

D Tomtmark från Ebbarp 1:98 till Ebbarp 1:93 

E Tomtmark Ebbarp 1:131, 1:96, 1:94 och 1:136. 
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Hans-Gösta Hansson
Typewriter
D
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3. Strandskyddsområde Längs Osbysjöns västra sida från näset till Holms udde. 

 

F Tomtmark för Sibbarp 1:41 och Sibbarp 1:83. 

G Tomtmark för Sibbarp 1:4, Sibbarp 10:1. (Endast tomtplatsavgränsning) 

H Tomtmark Hasslaröd 2:221 och Hasslaröd 1:42. 

I Tomtmark kring Hasslaröd 1:64 (Reningsverket) 

J Tomtplatser för Hasslaröd 2:217, 2:214, 2:213, 2:212, 2:210, 2:2311, 2:104, 2:218 

• 77 

. 

~ 

emb.gär 
• 

1srim 
~-

4 

i6 rps skans ,. 
/ ' 
' I v 

Osby skansars 

äl ····----

~ 

Flagers" 

\
: : . ' 
' ' 

· .... ·· 

Osb 

Reglerad 

Norn 

Hans-Gösta Hansson
Typewriter
F

Hans-Gösta Hansson
Typewriter
G

Hans-Gösta Hansson
Typewriter
H

Hans-Gösta Hansson
Typewriter
I

Hans-Gösta Hansson
Typewriter
J





OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(48) 

KOMMUN 
/ 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§48 

Planuppdrag ny detaljplan för del av Osby 194:1 och 
del av Osby 181 :5, Netto del 2 

SBN/2021: 140 214 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Påbörja planarbete för del av Osby 194: I och del av Osby 181 :5, 
Netto del 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen äger norr om Nettoområdet som i huvudsak utgör del av 
fastigheten Osby 194: I. Under våren 2021 har genomförandet påbörjats av 
detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige 2019-09-09. Marken som 
detaljplanerades har sålt slut och intresse finns att utöka med mer mark för 
verksamheter norrut. 

Gällande stadsplan antagen (1975-01-27) anger park eller plantering för 
resterande del av marken upp till industriområdet 
Översiktsplanen (antagen 2010-11-29) pekar ut området som 
utredningsområde, U2. 

I och runt platsen karaktäriseras bebyggelsen främst av företagslokaler men 
även enstaka villor, strax väster om platsen. Österut ligger Gamleby 
villaområde. 

Väg 15 ligger precis söder om Nettoområdet och kommunen är väghållare. 
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 och morgän). Höjdskillnaderna blir allt större längre norrut i 
området. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för del av Osby 194: I och del av Osby 
181 :5, Netto del 2", daterad den 26 april 2021, från planarkitekt FPR/MSA, 
Kettil Svensson och samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I 
li /')' ~a-.., I 
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Comfac t Sig1rntT1re Refe rensnummer: I 09:1000 I 



f,?lOSBY 
'-ÖJKOMMUN 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Gällande detaljplan, antagen 1975-01-27. 
Översiktsplanen antagen 2010-11-29. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Datum

2021-04-26 
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Samhällsbyggnadsförvaltning
en 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för del av Osby 194:1 och del av Osby 181:5, Netto 
del 2. 
Dnr SBN/2021:140 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott

Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att påbörja planarbete för del av Osby 194:1 och del 
av Osby 181:5, Netto del 2. 

Sammanfattning av ärendet

Kommunen äger norr om Nettoområdet som i huvudsak utgör del av fastigheten Osby 
194:1. Under våren 2021 har genomförandet påbörjats av detaljplanen som antogs av 
kommunfullmäktige 2019-09-09. Marken som detaljplanerades har sålt slut och intresse 
finns att utöka med mer mark för verksamheter norrut.   

Gällande stadsplan antagen (1975-01-27) anger park eller plantering för resterande del av 
marken upp till industriområdet
Översiktsplanen (antagen 2010-11-29) pekar ut området som utredningsområde, U2. 

I och runt platsen karaktäriseras bebyggelsen främst av företagslokaler men även enstaka 
villor, strax väster om platsen. Österut ligger Gamleby villaområde. 
Väg 15 ligger precis söder om Nettoområdet och kommunen är väghållare.
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 och 
morgän). Höjdskillnaderna blir allt större längre norrut i området.  

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Skiss över hur området hade kunnat fortsätta. Rött är befintligt planområde. 

Beslutsunderlag

Gällande detaljplan, antagen 1975-01-27.
Översiktsplanen antagen 2010-11-29.

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnads nämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 49 

Medborgarförslag - Busshållplats vid korsningen 
mellan väg 15 och 2128 Västra Sventorp - Katarina 
Sjölander 

SBN/2020:215 531 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Anta tjänsteskrivelsen "Medborgarförslag - Busshållplats vid 
korsningen mellan väg 15 och 2128 Västra Svenstorp", daterad den 
26 april 2021, som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse 
förslaget som besvarat. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag, inkommen 2020-09-04, föreslår Katarina Sjölander att 
en busshållplats ska upprättas där riksväg 15 möter väg 2128 i Västra 
Svenstorp. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21 dnr KS/2020:343 att uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda och besluta. 

Skånetrafiken ansvarar för planering och utformning av busshållplatser. 
Osby kommun har efterfrågat en ny hållplats i vid korsningen och en flytt av 
befintlig hållplats som ett alternativ. Skånetrafiken har utrett frågan och 
lämnat skriftligt svar. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag - Busshållplats vid korsningen mellan 
väg 15 och 2128 Västra Svenstorp", daterad den 26 april 2021, från trafik
och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnadschef, Mathias 
Karlsson. 

Skrivelse" Skånetrafikens svar på ärende om hållplats i Västra Svenstorp", 
inkommen den 14 april 2021. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

1

1
~&_\ I 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Skrivelse "Medborgarförslag - Busshållplats vid korsningen väg 15 och 
2128 Västra Svenstorp", inkommen den 4 september 2020, från Katarina 
Sjölander. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21, 87. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag - Busshållsplats vid korsningen mellan väg 15 
och 2128 Västra Svenstorp
Dnr SBN/2020:215 531  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

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

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag, inkommen 2020-09-04, föreslår Katarina Sjölander att en 
busshållplats ska upprättas där riksväg 15 möter väg 2128 i Västra Svenstorp.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21 dnr KS/2020:343 att uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda och besluta.

Skånetrafiken ansvarar för planering och utformning av busshållplatser. Osby kommun 
har efterfrågat en ny hållplats i vid korsningen och en flytt av befintlig hållplats som ett 
alternativ. Skånetrafiken har utrett frågan och lämnat skriftligt svar.

Finansiering

Ej aktuellt

i'Vl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Skrivelse ”Medborgarförslag – Busshållplats vid korsningen väg 15 och 2128 Västra 
Svenstorp”, inkommen den 4 september 2020, från Katarina Sjölander.

Skrivelse ” Skånetrafikens svar på ärende om hållplats i Västra Svenstorp”, inkommen 
den 14 april 2021

Beslut i kommunfullmäktige 2020-09-21

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Mathias Karlsson Tomislav Kljucevic 
Samhällsbyggnadschef Trafik- och gatuingenjör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Kommunfullmäktige 

§ 87 

Medborgarförslag - Busshållplats vid korsningen 
mellan väg 15 och 2128 Västra Svenstorp 

KS/2020:343 310 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag inkommen den 4 september 2020 översänds till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 4 september 2020, föreslår förslagsställa
ren att en busshållplats ska upprättas där väg 15 möter väg 2128 i Västra 
Svenstorp. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse " Medborgarförslag - Busshållsplats vid korsningen mellan väg 
15 och 2128 Västra Svenstorp", inkommen den 4 september 2020, från Ka
tarina Sjölander. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Blankettanvisning 

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

Förslagsställare 
- . 

Namn 

, Katarina Sjölander 
:Adress 

Angshult 2163 

Förslaget 
i K-ort p(esentation a~ ditt medborgarförslag 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 ( 1) 

OSBY KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Skickas till : , si 2020 -09- 0 4 
Osby kommun 2020 . ·bli '7 

Kommunledningskontoret t-" . - [3 .. '.) l 6 
Kansliet tarienr. Arendety ;J 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

0707208411 
Postnummer och ort 

28391 o 

· Ett busshållsplats stopp vid väg 15 möter väg 2128 ( vägen till Ekeröd skola) i Västra Svenstorp. 

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

i genomföras . 

Om man bor utmed vägen till Ekeröd skola får man gå längs med väg 15 ganska länge och då det inte finns varken 
, trottoar eller väggren är det riskfyllt. 
vi har ungdomar som ska in till gymnasieskolorna som får gå där oavsett väder o årstid. 

, är det snö får de dessutom gå på väg 15 då snödrivorna tar den lilla asfaltskant som finns. 
Det finns utrymme för stopp vid korsningen på båda hållen så det borde gå att lösa. 

Underskrift 
Ort och datum lj /2 : l);,--;;;, /ud/., den '/ / 'f\)tJ:2 () 
J;g-fu; dger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 

1 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 



 
 
 

 
 
 

 

Skånetrafikens svar på ärende angående hållplats i Västra Svenstorp i 
Osby kommun  
 

Förfrågan om ny busshållplats för linje 539 längs riksväg 15, i samhället Västra Svenstorp, 

har inkommit till Skånetrafiken. Nedan följer Skånetrafikens svar.  

Förslaget innebär att en ny hållplats skulle upprättas i närheten till korsning mellan riksväg 

15 och väg 2128 (se Bild 1). Förslaget motiveras av att området från korsningen och fram till 

samhället Ekeröd (eventuellt en än längre sträcka norrut) skulle vara ett potentiellt 

upptagningsområde för hållplatsen.  

Skånetrafiken bedömer att den föreslagna placeringen för ny hållplats har ett mycket litet 

upptagningsområde och finner det inte troligt att resenärer från Ekeröd, eller längre norrut, 

tar sig ner till korsningen för att åka med linje 539. Uppmätt avstånd (med kartverktyget 

Google maps) mellan Ekeröd och korsningen mellan riksväg 15 och väg 2128 är cirka 3 km. 

Avståndet mellan den föreslagna placeringen och den befintliga hållplatsen Svenstorp västra 

är uppmätt (med kartverktyget Google maps) till 700 meter.  

Även vid inga eller mycket få påstigande från en hållplats, kräver sagda hållplats viss 

hantering. Det handlar dels om hänsyn till eventuella påstigande och tillägg av stopptid för 

detta i tidtabellsplaneringen, dels om drift- och underhållskostnader. Även vid små 

hållplatser krävs viss drift för att hålla hållplatsen i gott skick. Vad gäller argument som att 

inga eller mycket få påstigande inte påverkar tidtabellstid eller linjens punktlighet, ställer sig 

Skånetrafiken frågande till varför en satsning på en ny hållplats ska göras om den inte 

beräknas generera resor.  

Som följdförslag eller som ett andra alternativ till en ny hållplats, har föreslagits att befintlig 

hållplats Svenstorp västra flyttas till den föreslagna placeringen i korsningen mellan riksväg 

15 och väg 2128. Resandestatistik (påstigandedata) för år 2019 för befintliga hållplatsen 

Svenstorp västra presenteras i Tabell 1.  

Bild 1. Utklipp ur Skånetrafikens zonkarta med markering av föreslagen placering för ny hållplats. 

Skånetrafiken (:• 
SKANE 

Angs on 
• 

Marldunda Karl Johans väg 

Segutslycke. 
Önsk~ållplats 

=====::,.....'6J svenstorp västra 

3,51cm 
Avstrmd mfllan bPjintr,ga hÖJ1platsitr 



 
 
 

 
 
 

 

Skånetrafiken bedömer att det direkt intilliggande upptagningsområdet är större vid 

hållplats Svenstorp västras befintliga placering än vid den föreslagna placeringen i 

korsningen mellan riksväg 15 och väg 2128. Den befintliga hållplatsen Svenstorp västra 

bedöms placerad i ett centralt läge för samhället/byn. Skånetrafiken ser en risk i att en flytt 

av hållplatsen till den föreslagna placeringen försämrar för fler potentiella resenärer inom 

upptagningsområdet än det antal som kan gynnas av den föreslagna placeringen.  

Vad gäller trafiksäkerhetsaspekten i föreslagen placering, anses denna placering försämra 

trafiksäkerheten i hållplatsområdet för resenärerna jämfört med placeringen av befintliga 

hållplats Svenstorp västra. Den föreslagna placeringen är i en sväng medan befintliga 

hållplats Svenstorp västra är placerad längs en raksträcka. Skånetrafiken bedömer också att 

ytan för väntande samt på- och avstigning är mer trafiksäker på dagens placering av hållplats 

Svenstorp västra, än i den föreslagna placeringen så som platsen ser ut idag.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-04-14 

Frida Gustavsson 

Projektledare infrastruktur, affärsområde Buss, Skånetrafiken  

Christoffer Johansson 

Trafikbeställare, affärsområde Buss, Skånetrafiken  

Tabell 1. ”Snitt påstigande/standardvardag 2019” baseras på en standardvecka under våren och en standardvecka under 
hösten 2019, utifrån vilka ett snitt räknats fram. Benämningen ”Null” innebär ingen registrerad resa från hållplatsläget 
under dessa veckor. Benämningen ”0” innebär att resandet under dessa veckor avrundats till noll. 

Skånetrafiken 

Hållplats l äg-e/ rikt:nine Snitt påstigande/ standardvardag 2019 

.A,ltönsbocb 
Sventoq,vista 

BJO,t,y 

Null 

0 

Tot alt påstigande skoldagar 2019 (189 vardagar) 

53 resor, wniv'4 "medskolbilje tt 

(:• 
SKANE 

Totalt påstigande 2019 (365 dagarj 

29 

49 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 50 

Medborgarförslag - Gångbana till busshållplats 
Marklunda - Karl Johans väg -Sissela Hansen 

SBN/2020:216 531 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- Avslå medborgarförslaget - "Gångbana till busshållplats Marklunda 
- Karl Johans väg". 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 maj 2021 
inkomma med kompletterande uppgifter till beslutsunderlagen. 

Beslutsgång 

Ordförande Lotte Melin (C) yrkar på att ärendet avslås. 

Övriga ledamöter, Tommy Augustsson (S) och Hans Persson (SD) 
instämmer i yrkandet. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag, inkommen 2020-06-09, föreslår Sissela Hansen att det 
görs en gångbana till busshållplatsen Marklunda - Karl Johans väg. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21 dnr: KS/2020:274 att uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda samt besluta om medborgarförslaget 

Föreslagen åtgärd berör de som bor längs Karl Johans väg norr om riksväg 
15. Här finns totalt tio enbostadshus som potentiellt skulle kunna nyttja 
kollektivtrafiken. Sträckan som avses är totalt 60 m, varav 35 m vägräcke 
att passera. Sikten bedöms som god i båda riktningar. 

Osby kommun har diskuterat frågan med Skånetrafiken och avser under 
hösten söka statligt bidrag för kollektivtrafikåtgärder. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

En diskussion har förts med fastighetsägaren som inte nämnvärt kommer 
påverkas av åtgärden. Den kotunnel som finns idag fortsätter två meter ut 
från körbanan vilket möjliggör placering av L-stöd och räcken ovanpå. 
Fastighetsägaren har därmed inga synpunkter på att kommunen uppför en 
gångbana längs vägkant. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag - Gångbana till busshållplats 
Marklunda - Karl Johans väg", datera den 26 mars 2021, från trafik- och 
gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnadschef, Mathias 
Karlsson. 

Skrivelse "Medborgarförslag- Gångbana till busshållplats Marklunda-Karl 
Johans väg", inkommen den 9 juni 2020, från Sissela Hansen. 

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-21, § 88. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Gatu- och trafikingenjör, Tomislav Kljuvevic 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-26 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag - Gångbana till busshållsplats Marklunda - 
Karl Johans väg
Dnr SBN/2020:216 531  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

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

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag, inkommen 2020-06-09, föreslår Sissela Hansen att det görs en 
gångbana till busshållplatsen Marklunda – Karl Johans väg.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21 dnr: KS/2020:274 att uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda samt besluta om medborgarförslaget

Föreslagen åtgärd berör de som bor längs Karl Johans väg norr om riksväg 15. Här finns 
totalt tio enbostadshus som potentiellt skulle kunna nyttja kollektivtrafiken. Sträckan som 
avses är totalt 60 m, varav 35 m vägräcke att passera. Sikten bedöms som god i båda 
riktningar. 

Osby kommun har diskuterat frågan med Skånetrafiken och avser under hösten söka 
statligt bidrag för kollektivtrafikåtgärder.

En diskussion har förts med fastighetsägaren som inte nämnvärt kommer påverkas av 
åtgärden. Den kotunnel som finns idag fortsätter två meter ut från körbanan vilket 
möjliggör placering av L-stöd och räcken ovanpå. Fastighetsägaren har därmed inga 
synpunkter på att kommunen uppför en gångbana längs vägkant.

Finansiering

Ej aktuellt

i'Vl OSBY 
~KOMMUN 
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Beslutsunderlag

Skrivelse ”Medborgarförslag – Gångbana till busshållplats Marklunda-Karl Johans väg”, 
inkommen den 9 juni 2020, från Sissela Hansen.

Kommunfullmäktiges beslut - 2020-09-21

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Mathias Karlsson Tomislav Kljucevic 
Samhällsbyggnadschef Trafik- och gatuingenjör 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Kommunfullmäktige 

§ 88 

Medborgarförslag - Gångbana till bushållsplats 
Marklunda-Karl Johans väg 

KS/2020:274 312 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag inkommen den 9 juni 2020, översänds till sam
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 9 juni 2020 föreslår förslagsställaren att 
det görs en gångbana till busshållplatsen Marklunda- Karl-Johans väg. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse " Medborgarförslag - Gångbana till busshållplats Marklunda -
Karl Johans väg" inkommen den 9 juni 2020 från Sissela Hansen. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

23(54) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

~ ;17 I ·8t6' 2-02-0-0~-riq i 



Blankettanvisning 

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

Förslagsställare 
Narm s '('. s s e.J,;;c +-\-C(VlS-GV\ 
Adress 

H CÅ,Y k \ u. V'- Jk \..fo?is 
Förslaget 
Kort presentation av ditt medhorQarfÖfslaA 

Motivering 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAGQ s By I< o M ~ U N 
l<ommunstyrelsen 

2020 -06- 0 9 . K5 /2ou 1-J:lj '312._ 
Diarienr. Ärendetyp 

Skicbstill: 

Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer o-:+ 3 3 q :s z._ 9 Il 
Postnummer och ort 

283'-f'f 0Sbc/\_ 
(J 

Hår kan du lällVla en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att törs,aget ska genomroras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

Vi1je11 
/,f/J:f/2,·/ar 

hcv 

Underskrift 
Ort och datum 

Osb 
Namnledcning 

Jag m r samtidigt att mina personuppgifter får registreras Namnförtyd6gande 

för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

28380 Osby 

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

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

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 51 

Namnsättning av kvarter - f.d. Nettoområdet 

SBN/2021: 135 246 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Fastställa kvartersnamnet Släpvagnen. 

Barn konsekvensanalys 

Lagstiftning inte tillämplig. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbyggnad av handelsområde enligt detaljplan för del av Osby 194: 1 pågår. 
Detaljplanen ansluter till befintligt område där ytterligare försäljning av 
kvartersmark ska genomföras. Det befintliga området saknar kvartersnamn 
vilket innebär att dessa tomter tidigare har fått jordregisterbeteckningar. I 
samband med kommande förrättningar är det möjligt att omregistrera 
befintliga tomter. Förslag till kvartersnamn för området är Släpvagnen. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Nytt kvartersnamn f d Nettoområde", daterad 22 april 
2021, från verksamhetsutvecklare GEO-data, Jan Karlsson och 
samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson. 

Kartbilaga av kvarterets utbredning, 2021-04-23. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-22 

Sida
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Samhällsbyggnad 
Jan Karlsson 
0709 318 273 
jan.karlsson@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

Nytt kvartersnamn f d Nettoområde
Dnr SBN/2021:135 246  

Samhällsbyggnad förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden fastställa 
kvartersnamnet Släpvagnen.

Barnkonsekvensanalys

Lagstiftning inte tillämplig. 

Sammanfattning av ärendet

Utbyggnad av handelsområde enligt detaljplan för del av Osby 194:1 pågår.
Detaljplanen ansluter till befintligt område där ytterligare försäljning av kvartersmark ska 
genomföras. Det befintliga området saknar kvartersnamn vilket innebär att dessa tomter 
tidigare har fått jordregisterbeteckningar. I samband med kommande förrättningar är det 
möjligt att omregistrera befintliga tomter. Förslag till kvartersnamn för området är 
Släpvagnen.

Beslutsunderlag

Kartbilaga av kvarterets utbredning

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnad, mark o exploatering

Mathias Karlsson Jan Karlsson 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetsutvecklare GEO-Data 

l~ IOSBY 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 52 

Kompletterande markköp, Loshult 4:5 och Loshult 5:1 

SBN/2021: 134 252 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdra åt samhällsbyggnadschefen: 

Förvärva del av Loshult 4:5 för en maximal kostnad av 270 000 
kronor samt del av Loshult 5: 1 för en maximal kostnad av 126 000 
kronor och därmed slutförhandla och underteckna samtliga 
köpehandlingar såsom köpeavtal och köpebrev. 

Vid det fall att det maximala budet inte accepteras uppdras 
samhällsbyggnadschefen att fortsätta planarbetet och genomföra en 
inlösen via lantmäteriet. 

Barn konsekvensanalys 

Lagstiftning inte tillämplig. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-22 dnr:SBN/2020:93 att 
uppdra samhällsbyggnad att upphandla del av Loshult 3: 13 samt att påbörja 
planarbete för bostäder i Loshult. Ett första förslag har varit ute på samråd. 

För att få området så attraktivt som möjligt samt kunna få in de planerade 
tomterna behövs en planbestämmelse med Natur mellan Fornahässlevägen 
och bostadskvarteren. Den angränsande fastigheten Loshult 4:5 har 
avverkats och ny granskog är planterad. Det skulle innebära på sikt en 
produktionsskog med gran tätt inpå bostadskvarter. Det kommer bli mycket 
svårt att sälja dessa tomter som mot södersidan skulle få granskog. 

Området behöver också utökas i nordväst med samma argument, en 
granskog är planterad och kommer att skugga den delen av planområdet mot 
kvällningen. Det gäller Loshult 3: 13 där avtal kan justeras utifrån 
arealavvikelse i befintligt köpekontrakt. 

När det gäller sydöstra delen av planområdet så behövs en koppling med en 
GC väg för att kunna ansluta det nya bostadsområdet till Hagvägen. Då 
behöver del av Loshult 5: I upphandlas. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat om att gå ut med nytt 
samråd med de nya förutsättningarna. 

Enheten för mark och exploatering har från tjänstemannasidan träffat 
fastighetsägarna samt lämnat bud på del av de båda fastigheterna som ligger 
i linje med inköpet av del av Loshult 3: 13. 

Budförslag för del av Loshult 4:5, 270 000 kronor. 
Fastighetsägarna för Loshult 4;5 har förkastat budet och lämnat ett motbud 
på 343 000 kronor. 

Budförslag för del av Loshult 5: 1, 126 000 kronor. 

Fastighetsägare för Loshult 5: 1 har inte svarat ännu på budet. 

Enheten för mark o exploatering föreslår att planarbetet fortsätter efter de 
nya förutsättningarna som arbetsutskottet beslutat. Samt om kommunens 
bud förkastas får framtida Iösen av allmän platsmark hanteras av 
Lantmäteriet då detaljplanen vunnit laga kraft. 

Finansiering 

Finansiering av förvärven a 396 000 kronor görs genom att medel avsätts 
från projekt 0820 - Nya planområden 2021. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Fastighetsförvärv Loshult 4:5 och 5: 1 ", daterad den 22 
april 2021, från verksamhetsutvecklare GEO-data, Jan Karlsson och 
samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson. 

Tjänstemannabud Loshult 4:5 med karta, daterad 2021-02-26. 

Motbud från fastighetsägare Loshult 4:5, daterad 2021-04-08. 

Tjänstemannabud Loshult 5: 1 med karta, daterad 2021-02-26. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhäl Is byggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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2021-05-05 
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Datum

2021-04-22 
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Samhällsbyggnad 
Jan Karlsson 
0709 318 273 
jan.karlsson@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

Fastighetsförvärv Loshult 4:5 och 5:1
Dnr SBN/2021:134 252  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden uppdra 
samhällsbyggnadschefen att förvärva del av Loshult 4:5 för en maximal kostnad av 
270 000 kr samt del av Loshult 5:1 för en maximal kostnad av 126 000 kr och därmed 
slutförhandla och underteckna samtliga köpehandlingar såsom köpeavtal och köpebrev.

Vid det fall att det maximala budet inte accepteras uppdras samhällsbyggnadschefen att 
fortsätta planarbetet och genomföra en inlösen via lantmäteriet. 

Barnkonsekvensanalys

Lagstiftning inte tillämplig. 

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-22 dnr:SBN/2020:93 att uppdra 
samhällsbyggnad att upphandla del av Loshult 3:13 samt att påbörja planarbete för 
bostäder i Loshult. Ett första förslag har varit ute på samråd.
För att få området så attraktivt som möjligt samt kunna få in de planerade tomterna 
behövs en planbestämmelse med Natur mellan Fornahässlevägen och bostadskvarteren. 
Den angränsande fastigheten Loshult 4:5 har avverkats och ny granskog är planterad. Det 
skulle innebära på sikt en produktionsskog med gran tätt inpå bostadskvarter. Det kommer 
bli mycket svårt att sälja dessa tomter som mot södersidan skulle få granskog.
Området behöver också utökas i nordväst med samma argument, en granskog är planterad 
och kommer att skugga den delen av planområdet mot kvällningen. Det gäller Loshult 
3:13 där avtal kan justeras utifrån arealavvikelse i befintligt köpekontrakt.
När det gäller sydöstra delen av planområdet så behövs en koppling med en GC väg för 
att kunna ansluta det nya bostadsområdet till Hagvägen. Då behöver del av Loshult 5:1 
upphandlas.

l~ IOSBY 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat om att gå ut med nytt samråd med 
de nya förutsättningarna.
Enheten för mark och exploatering har från tjänstemannasidan träffat fastighetsägarna 
samt lämnat bud på del av de båda fastigheterna som ligger i linje med inköpet av del av 
Loshult 3:13.

Budförslag för del av Loshult 4:5, 270 000 kr
Fastighetsägarna för Loshult 4;5 har förkastat budet och lämnat ett motbud på 343 000 kr.

Budförslag för del av Loshult 5:1, 126 000 kr.
Fastighetsägare för Loshult 5:1 har inte svarat ännu på budet.

Enheten för mark o exploatering föreslår att planarbetet fortsätter efter de nya 
förutsättningarna som arbetsutskottet beslutat. Samt om kommunens bud förkastas får 
framtida lösen av allmän platsmark hanteras av Lantmäteriet då detaljplanen vunnit laga 
kraft.

Del av Loshult 4:5

BilagaA 
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Del av Loshult 5:1

Finansiering

Finansiering av förvärven á 396 000 kr görs genom att medel avsätts från projekt 0820 – 
Nya planområden 2021

Beslutsunderlag

Tjänstemannabud Loshult 4:5 med karta
Motbud från fastighetsägare Loshult 4:5
Tjänstemannabud Loshult 5:1 med karta
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Beslutet skickas till

Planarkitekt
Verksamhetsutvecklare GEO-data
Mark- och exploateringschef

Mathias Karlsson Jan Karlsson 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetsutvecklare GEO-Data 



 

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 81 86 
E-post samhallsbyggnad@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Samhällsbyggnad 
 

 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-02-26 
 

      

 

 
 

 

 
 Fastighetsägare 

Loshult 4:5 

 

Budförslag för inköp av del av Loshult 4:5 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att upphandla del av Loshult 3:13 samt 
att påbörja planarbete för bostäder.  

Ett första förslag har varit ute på samråd. 

För att få området attraktivt och kunna få in fler tomter behövs en 
planbestämmelse med natur mellan Fornahässlevägen och bostadskvarteren. 

Samt en GC väg för att kunna ansluta det nya bostadsområdet till Hagvägen.  

Kommunen behöver då upphandla del av Loshult 4:5 enligt Kartbilaga A. 
Området är ca 1,4 ha. 

Under våren kommer ett nytt samrådsförslag att tas fram. 

 

Budförslag på del av Loshult 4:5, 270 000 kr 

Detta bud gäller endast efter beslut om godkännande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 

 
Kettil Svensson  Jan Karlsson 
Planarkitekt   Verksamhetsutvecklare geodata 

Bilagor 
Bilaga A Kartbilaga 

 



Kartutdrag från Osby kommuns baskarta 2021-02-19 JanK 

BilagaA 

' '--0"-. I 0 ~ 

Skala: 1 :2000 

«:::, 

~ 

" 

7 



Svarsmail från fastighetsägaren för Loshult 4:5 den 8/4 2021 

 

Hej !  Vi hänvisat till det pris som vi begärt i meddelande den 9/6 -20, = 343.000:- . Det område som 
då var aktuellt var 10.550 m2, det som gäller nu är 13.854 m2. Enligt det begärda priset då var 
hänsyn tagen till påverkan på kvarvarande mark med 60.000:-. Området som nu är aktuellt är större, 
men förhoppningsvis kan påverkan på den kvarvarande delen bli mindre. Vi håller fast vid det 
begärda priset = 343.000:- 

Vänligen Arne o GunBritt Bengtsson 

 

Den 2021-04-06 kl. 10:02, skrev Karlsson, Jan: 
Hej GunBritt 
  
Det bud som kommunen lagt är vårt slutbud som vi kommer presentera för politiken. 
Nytt samrådsförslag för detaljplanen kommer att sannolikt skickas ut under april. 
  
Vad gäller vägen så finns det med i diskussionen vad gäller väghållning. Den är redan reglerad med 
vägrätt till gemensamhetsanläggningen. 
Om kommunen skulle ta över väghållningen till kommunalt så blir det en justering av 
gemensamhetsanläggningen. Om det blir någon reglering av mark får avgöras av Lantmäteriet i 
samband med den förrättningen. 
  

Jan Karlsson 
Verksamhetsutvecklare GEO-data 
Tekniska enheten centralt 
Samhällsbyggnad 
Osby Kommun 
283 80 Osby 
0479 - 52 82 73 
Växel: 0479 - 52 80 00 
jan.karlsson@osby.se 
www.osby.se 
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter. 
 

 

 



 

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 81 86 
E-post samhallsbyggnad@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 
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2021-02-26 
 

      

 

 
 

 

 
 Fastighetsägare 

Loshult 5:1 

 

Budförslag för inköp av del av Loshult 5:1 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att upphandla del av Loshult 3:13 samt 
att påbörja planarbete för bostäder.  

Ett första förslag har varit ute på samråd. 

För att få området attraktivt och kunna få in fler tomter behövs en 
planbestämmelse med natur mellan Fornahässlevägen och bostadskvarteren. 

Samt en GC väg för att kunna ansluta det nya bostadsområdet till Hagvägen.  

Kommunen behöver då upphandla del av Loshult 5:1 enligt Kartbilaga A. 
Området är ca 0,6 ha. 

Under våren kommer ett nytt samrådsförslag att tas fram. 

 

Budförslag på del av Loshult 5:1, 126 000 kr 

Detta bud gäller endast efter beslut om godkännande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Kettil Svensson   Jan Karlsson 
Planarkitekt   Verksamhetsutvecklare geodata 

Bilagor 
Bilaga A Kartbilaga 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 45 

Medborgarförslag - Vattenskydd även för enskilda 
brunnar - Margaret Engdahl 

SBN/2020:240 340 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommurifullmäktige 

Medborgarförslaget "Vattenskydd även för enskilda brunnar" avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Margaret Engdahl har inkommit 2020-10-01. I 
förslaget föreslås att skyddet för enskilda dricksvattenbrunnar ska 
förstärkas. 

Samhällsbyggandsförvaltningen har tillsammans med Skåne-Blekinge 
Vattentjänst AB (SBVT) utrett ärendet. Dricksvatten är vårt viktigaste 
livsmedel och tillgången på vatten en av våra viktigaste naturresurser och 
samhällsintresse. Mänskliga aktiviteter riskerar att försämra vattenkvaliteten 
i våra vattenresurser. Vattenskyddsområden kan därför inrättas i syfte att 
skydda vatten som ska användas till dricksvattenproduktion och 
kompletterar grundläggande miljölagstiftning. 

Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anges i åtgärd 5 att 
kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjningen och att kommunerna behöver särskilt 
anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som 
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 
m3/dygn. 

I Osby kommun finns fem allmänna vattenverk där vattentäkterna är 
skyddade av vattenskyddsområde. Det finns inga enskilda större 
vattentäkter inom kommunen som försörjer fler än 50 personer eller där 
uttaget är mer än 10 m3/dygn. Hushåll som ej är anslutna till kommunalt VA 
har egen vattentäkt (brunn för grundvattenuttag). 

För att skydda enskilda vattentäkter finns möjligheten för kommunen att 
införa lokala hälsoskyddsföreskrifter, med stöd av 40 § punkt 5 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter för att förhindra att 
olägenheter för människors hälsa uppkommer. En väsentlig skillnad mot 
vattenskyddsområde är att dessa föreskrifter inte är ersättningsgrundande för 
berörda verksamheter eller fastighetsägare. Det är därför viktigt att noga 
bedöma behovet av inrättande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för enskilda 
vattenbrunnar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med miljö- och 
byggenheten i frågan. Enheten bedömer att det i dagsläget inte finns behov 
av att införa lokala hälsoskyddsföreskrifter till skydd för enskilda 
vattenbrunnar då dessa omfattar relativt få fastigheter och föreskrifterna 
kommer att innebära inskränkningar för fastighetsägarna utan att ersättning 
utgår. Om behov uppkommer i framtiden så kommer miljö- och 
byggenheten ta initiativ till förändring av de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna. En eventuell förändring av föreskrifterna bör 
föregås av en inventering omfattande kommunens geografiska område så att 
samtliga vattentäkter som bedöms behöva skydd behandlas i ett 
sammanhang. 

Barn konsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag vattenskydd även enskilda brunnar", 
daterad den 27 april 2021, från förvaltningschef, Mathias Karlsson. 

Medborgarförslag från Margaret Engdahl, inkom 2020-10-01 

Kommunfullmäktiges beslut. 2020-10-19, § 112, dnr KS/2020:376 om 
remiss till samhällsbyggnadsnämnden och SBVT. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
04795281221 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag vattenskydd även för enskilda brunnar
Dnr SBN/2020:240

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att föreslå 
kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag från Margaret Engdahl har inkommit 2020-10-01. I förslaget 
föreslås att skyddet för enskilda dricksvattenbrunnar ska förstärkas. 

Samhällsbyggandsförvaltningen har tillsammans med Skåne-Blekinge Vattentjänst AB 
(SBVT) utrett ärendet. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och tillgången på vatten 
en av våra viktigaste naturresurser och samhällsintresse. Mänskliga aktiviteter riskerar att 
försämra vattenkvaliteten i våra vattenresurser. Vattenskyddsområden kan därför inrättas i 
syfte att skydda vatten som ska användas till dricksvattenproduktion och kompletterar 
grundläggande miljölagstiftning. 

Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anges i åtgärd 5 att kommunerna ska 
säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen 
och att kommunerna behöver särskilt anordna erforderligt skydd för allmänna och 
enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag 
är mer än 10 m3/dygn. 

I Osby kommun finns fem allmänna vattenverk där vattentäkterna är skyddade av 
vattenskyddsområde.  Det finns inga enskilda större vattentäkter inom kommunen som 
försörjer fler än 50 personer eller där uttaget är mer än 10 m3/dygn. Hushåll som ej är 
anslutna till kommunalt VA har egen vattentäkt (brunn för grundvattenuttag).  

För att skydda enskilda vattentäkter finns möjligheten för kommunen att införa lokala 
hälsoskyddsföreskrifter, med stöd av 40 § punkt 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, till skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter 
för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. En väsentlig skillnad 
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mot vattenskyddsområde är att dessa föreskrifter inte är ersättningsgrundande för berörda 
verksamheter eller fastighetsägare. Det är därför viktigt att noga bedöma behovet av 
inrättande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för enskilda vattenbrunnar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med miljö- och byggenheten i frågan. 
Enheten bedömer att det i dagsläget inte finns behov av att införa lokala 
hälsoskyddsföreskrifter till skydd för enskilda vattenbrunnar då dessa omfattar relativt få 
fastigheter och föreskrifterna kommer att innebära inskränkningar för fastighetsägarna 
utan att ersättning utgår. Om behov uppkommer i framtiden så kommer miljö- och 
byggenheten ta initiativ till förändring av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. En 
eventuell förändring av föreskrifterna bör föregås av en inventering omfattande 
kommunens geografiska område så att samtliga vattentäkter som bedöms behöva skydd 
behandlas i ett sammanhang.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Margaret Engdahl, inkom 2020-10-01

Kommunfullmäktiges beslut dnr KS/2020:376 om remiss till samhällsbyggnadsnämnden 
och SBVT.

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef  
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Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Kommunfullmäktige 

§ 112 

Medborgarförslag - Vattenskydd även för enskilda 
brunnar 

KS/2020:376 340 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag inkommen den 1 oktober 2020, remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som i samråd med SBVT utreder ärendet 

Svar ska ha återkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 1 oktober 2020 föreslår förslagsställaren 
att vattenskyddet för enskilda dricksbrunnar ska förstärkas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse" Medborgarförslag- Vattenskydd även för enskilda brunnar", 
inkommen den 1 oktober 2020 från Margaret Engdahl. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Blankettanvisning 

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

Förslagsställare 
Namn 

Margaret Engdahl 
Adress 

Skogsgatan 8C 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

Vattenskydd även för enskilda brunnar. 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1(1) 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

1 
J, . 2020 -10- o t 

~~/~wo.-··srb siro 
Skickas till: Diar'ienr. Ärendetyp 
Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby . 

Telefonnummer 

076-8215965 
Postnummer och ort 

283 31 

På förekommande anledning vill jag med detta förstärka vattenskyddet för oss som har enskilda 
dricksvattenbrunnar. Av all jordens vatten är enbart 1 % möjligt som dricksvatten. Emellanåt har vi fått erfara att det 
kommunala vattnet av olika anledningar inte kan levereras i önskad omfattning, utan att det måste ske en 
ransonering. Med mitt medborgarförslag vill jag hävda och skydda enskilda brunnars kapacitet och tillgång som en 
viktig del av kommunens totala dricksvattenförsörjning . 

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. 

Upprinnelsen till mitt förslag är en händelse kring Trafikverkets spårbyte mellan Olofström och Älmhult, där jag 
ansåg att grundvatten och främst två brunnars vattenförsörjning inte beaktades utifrån Miljöbalkens 
försiktighetsprincip i tillräcklig grad . Platsen var Duvhults stationssamhälle. I det området hämtar ett tjugotal hushåll 
sitt dricksvatten ur en och samma grundvattentäkt. Genom den samlade bebyggelse löper inte bara järnvägen utan 
också för sin storlek en rejält trafikerad väg . Vägen används av flera olika verksamheter och företag, såsom 
lantbruk, skoglig verksamhet, stenindustri och tillverkningsindustri av skogsmaskiner. Vägen är trafikerad av större 
fordon, såsom traktorer, tunga lastbilar med släp, mjölkbil och olika budföretag med lastbil. Utsläpp av exempelvis 
hydraulolja skulle kunna skapa allvarliga skador på dricksvattenförsörjningen i området. 

Järnvägen trafikeras vanligtvis av Volvos och Stenas last, men med Sydostlänken när den blir färdig kan ytterligare 
transporter komma ifråga, så också kemikalietransporter. Nu är det kanske inte så vanligt med en urspårning som 
att en lastbil kanske välter på en smal krokig väg, men även järnvägen har sina föroreningar. 

Jag vill med förekommande incident i samband med spårbytet föreslå att skyltning och föreskrifter om 
, vattenskyddsområde även ska gälla för vattentäkter som försörjer mindre samhällen, bebyggelser där enskilda 

brunnar är uttaget av dricksvatten. En awägning om hur stort området ska vara och hur många hushåll som ska 
omfattas får en utredning visa på och måste avgöras i varje enskilt fall beroende på geografi, topografi och utsatthet 
av transporter och annan verksamhet där dricksvattnet kan vara hotat. Duvhult är säkert bara ett i raden av 
områden som skulle behöva ett förstärkt ~ttalat skydd . 

Underskrift 
Ort och datum 

Osby den 23/9 2020 

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
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§ 62 

Yttrande till förvaltningsrätten gällande mål nr 4779-21 

SBN/2021 :66 252 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Hänskjuta ärendet till samhällsbyggnadsnämnden den 19 maj 2021. 

Yttrande 

Bakgrund 

Tommy Augustsson överklagade den 27 april samhällsbyggnadsnämndens 
beslut 2021 :66. I överklagandet begärdes även inhibition av ärendet. 

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller 
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt denna paragraf med 
hänsyn till ärendenas art finns inte (prop. 1990/91: 117 s. 205). 
Möjligheterna att delegera begränsas således inte heller av 6 kap. 38 § 1-4 
kommunallagen. Någon närmare vägledning kring vad som kan anses vara 
ett brådskande ärende ges inte i lagtext eller förarbeten. Av praxis 
framkommer att vad som är att anse som ett brådskande ärende får avgöras 
utifrån förhållandena i varje enskilt fall (HFD 2016 ref. 74). Ett beslut enligt 
39 § ska enligt 6 kap. 40 § andra st. kommunallagen anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

I samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning p. 1.19 har uppdragits åt 
nämndens ordförande att fatta beslut i ärende till nämnden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Arendet 

I förevarande ärende uppmärksammades från 
samhällsbyggnadsförvaltningens sida att fastigheten Osby 
Strandpaviljongen 1 var ute till försäljning. Efter att 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande uppmärksammats på den aktuella 
försäljningen gjordes bedömningen att fastigheten kunde vara av intresse för 
Osby kommun att förvärva. Vid denna tidpunkt hade två visningar av 
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fastigheten redan genomförts och en tredje skulle komma att hållas. Vid 
kontakt med ansvarig fastighetsmäklare erhölls information om att något 
besked om huruvida en eventuell budgivning skulle vara avslutad innan 
datum för nästa nämndssammanträde den 14 april 2021 inte kunde ges. Det 
förelåg således risk för att försäljning av fastigheten redan skulle ha skett 
innan ett beslut från samhällsbyggnadsnämnden om att deltaga i 
budgivningen kunde komma till stånd. På grund härav bedömdes ärendet 
vara så brådskande att nämndens avgörande inte kunde avvaktas och 
ordföranden beslutade därför att den 8 mars 2021, med stöd av given 
delegation, godkänna kommunens deltagande i budgivningen avseende 
Osby Strandpaviljongen 1. Delegationsbeslutet anmäldes därefter vid 
samhäl Is byggnadsnämndens sammanträde den 14 apri I 2021. 

De invändningar som anförs i överklagandeskriften tar främst sikte på 
lämpligheten i det av ordföranden fattade beslutet vilket inte är något som 
kan prövas inom ramen för en laglighetsprövning. Någon begränsning av 
beslutanderätten med hänvisning till ärendets art finns som ovan redogjorts 
för inte. Klaganden gör vidare gällande att ordföranden haft möjlighet att 
kalla till ett extra nämndssammanträde för att behandla frågan. Avsikten 
med att i delegationsordningen ge ordföranden mandat att fatta beslut i 
brådskande ärenden är dock att undvika just detta. Att budgivningen då 
överklagandeskriften skrevs den 27 april ännu inte skulle vara avslutad var, 
mot bakgrund av det besked som gavs av mäklaren, inte heller något som 
kunde förutses då beslutet fattades den 8 mars. 

Det kan således konstateras att ordföranden agerat inom ramen för sin givna 
delegation och att beslutet inte står i strid med lag. Det ska slutligen betonas 
att ett beslut om att delta i budgivningen inte är detsamma som ett beslut att 
faktiskt köpa fastigheten. Beslut om att köpa fastigheten fattas av nämnden 
efter avslutad budgivning. Beroende på vilket belopp det handlar om kan 
beslut i ärendet behöva tas även av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. I samband härmed finns möjlighet att diskutera 
lämpligheten i att kommunen förvärvar aktuell fastighet. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Yttrande till förvaltningsrätten i Malmö gällande mål nr 
4179-21, överklagande av ordförandebeslut om deltagande i budgivning 
gällande Strandpaviljongen i Osby kommun", daterad den 4 maj 2021, från 
förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Ordförandebeslut om deltagande i budgivning, beslutsdatum 2021-03-08. 

Anslag/bevis, justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-
14. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

Co111fact s Lrnture Rele1·e Jnu111111 er: 1093000 I 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Beslut från förvaltningsrätten i Malmö avseende inhibition, 2021-04-28. 

Föreläggande om yttrande från förvaltningsrätten i Malmö inklusive 
överklagan, 2021-04-29. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sam häl Is byggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

Co mfacl s L 1c11u rc Re le1·eJnu111111 cr: I 09] 000 I 



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-04 

Sida
1(3)

Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479-52 81 21
Mathias.karlsson@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

Yttrande till förvaltningsrätten i Malmö gällande mål nr 4179-21, 
överklagande av ordförandebeslut om deltagande i budgivning 
gällande Strandpaviljongen i Osby kommun
Dnr SBN/ 2021:66 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt nedanstående och anser att 
ordföranden agerat inom ramen för sin givna delegation.

Yttrande

Bakgrund

Tommy Augustsson överklagade den 27 april samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2021:66. I överklagandet begärdes även inhibition av ärendet. 

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Någon begränsning av 
möjligheterna att delegera enligt denna paragraf med hänsyn till ärendenas art finns inte 
(prop. 1990/91:117 s. 205). Möjligheterna att delegera begränsas således inte heller av 6 
kap. 38 § 1–4 kommunallagen. Någon närmare vägledning kring vad som kan anses vara 
ett brådskande ärende ges inte i lagtext eller förarbeten. Av praxis framkommer att vad 
som är att anse som ett brådskande ärende får avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt 
fall (HFD 2016 ref. 74). Ett beslut enligt 39 § ska enligt 6 kap. 40 § andra st. 
kommunallagen anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

I samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning p. 1.19 har uppdragits åt nämndens 
ordförande att fatta beslut i ärende till nämnden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas.

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Sida
2(3)

Ärendet

I förevarande ärende uppmärksammades från samhällsbyggnadsförvaltningens sida att 
fastigheten Osby Strandpaviljongen 1 var ute till försäljning. Efter att 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande uppmärksammats på den aktuella försäljningen 
gjordes bedömningen att fastigheten kunde vara av intresse för Osby kommun att 
förvärva. Vid denna tidpunkt hade två visningar av fastigheten redan genomförts och en 
tredje skulle komma att hållas. Vid kontakt med ansvarig fastighetsmäklare erhölls 
information om att något besked om huruvida en eventuell budgivning skulle vara 
avslutad innan datum för nästa nämndssammanträde den 14 april 2021 inte kunde ges. Det 
förelåg således risk för att försäljning av fastigheten redan skulle ha skett innan ett beslut 
från samhällsbyggnadsnämnden om att deltaga i budgivningen kunde komma till stånd. På 
grund härav bedömdes ärendet vara så brådskande att nämndens avgörande inte kunde 
avvaktas och ordföranden beslutade därför att den 8 mars 2021, med stöd av given 
delegation, godkänna kommunens deltagande i budgivningen avseende Osby 
Strandpaviljongen 1. Delegationsbeslutet anmäldes därefter vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 14 april 2021. 

De invändningar som anförs i överklagandeskriften tar främst sikte på lämpligheten i det 
av ordföranden fattade beslutet vilket inte är något som kan prövas inom ramen för en 
laglighetsprövning. Någon begränsning av beslutanderätten med hänvisning till ärendets 
art finns som ovan redogjorts för inte. Klaganden gör vidare gällande att ordföranden haft 
möjlighet att kalla till ett extra nämndssammanträde för att behandla frågan. Avsikten 
med att i delegationsordningen ge ordföranden mandat att fatta beslut i brådskande 
ärenden är dock att undvika just detta. Att budgivningen då överklagandeskriften skrevs 
den 27 april ännu inte skulle vara avslutad var, mot bakgrund av det besked som gavs av 
mäklaren, inte heller något som kunde förutses då beslutet fattades den 8 mars.  

Det kan således konstateras att ordföranden agerat inom ramen för sin givna delegation 
och att beslutet inte står i strid med lag. Det ska slutligen betonas att ett beslut om att delta 
i budgivningen inte är detsamma som ett beslut att faktiskt köpa fastigheten. Beslut om att 
köpa fastigheten fattas av nämnden efter avslutad budgivning. Beroende på vilket belopp 
det handlar om kan beslut i ärendet behöva tas även av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. I samband härmed finns möjlighet att diskutera lämpligheten i att 
kommunen förvärvar aktuell fastighet. 
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Beslutsunderlag

Ordförandebeslut om deltagande i budgivning, 2021-03-08

Anslagsbeslut, 2021-04-14

Beslut från förvaltningsrätten avseende inhibition, 2021-04-28

Föreläggande om yttrande från förvaltningsdomstolen inklusive överklagan, 2021-04-29

Beslutet skickas som pdf till www.domstol.se/kontaktformulär alternativt med post till 
Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 302 20 Malmö

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

http://www.domstol.se/kontaktformul%C3%A4r


~ OSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum Nr (enligt delegations- Ärendetyp (enligt delegationsordning) 
ordning 

2021-03-08 Ordförandebeslut Beslut om köp av fastighet 

Dnr enligt diariet 

SBN/2021 :66 

Ärende 

Deltagande i budgivning av fastighet Strandpaviljongen 1 

Beslut 

Godkännande att deltaga i budgivning av fastigheten Osby Strandpaviljongen 1 

Beslut skickas till: 

SBN 

~~ 
Underskrift delegat 

Ann-Charlotte Melin 
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Namnförtydligande 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Utses till justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Sammanträdesrum Osby och via Microsoft Teams, klockan 13:00-16:50 

Lotte Melin (C), ordförande 
Tommy Augustsson (S), vice ordförande 
Hans Persson (SD), tjänstgör för Jonas Mattsson (SD) §§ 22-32 och §§ 36-42 
Lars-Erik Svensson (M), tjänstgör för Jonas Mattsson (SD) §§ 33-35 
Roy Svensson (M) 
Arne Gustavsson (S) 
Annika Andersson (KD) 
Cecilia Engqvist (S) 

Ej tjänstgörande ersättare: 
Catharina Olsson (C) 
Lars-Erik Svensson (M), §§ 22-32 och 
§§ 36-42 
Mikael Malm (C) 
Rikard Raskowski (S) 

Tommy Augustsson (S) 

Tjänstepersoner m.fl .: 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Projektledare, Lennart Erfors 
Controller, Rolf Persson 
Trafik- och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic 
Verksamhetsutvecklare geo-data, Jan 
Karlsson 
Planarkitekt, Kettil Svensson 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, måndagen den 19 april 2021, klockan 15:00. 

______________________ Paragrafer 

Marit Löfberg 

Lotte Melin (C) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2021-04-14 

2021-04-20 Datum då anslaget tas ned 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset i Osby 

Marit Löfberg 

Comfac t Signature Referensnummer: I 07577 1 

2021-05-13 

22-42 
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Tommy Augustsson 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes sign 

Ärendelista 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

§ 35 

§ 36 

§ 37 

§ 38 

§ 39 

Upprop och protokollets justering 

Godkännande av dagordning 

Anmälningar av delegationsbeslut 

Anmälningar 

Information 

Budgetuppföljning per den 31 mars 2021 

Beslut om att skicka förslag på Parkeringsnormen på remiss 

Avtal för medfinansiering - objekt i cykelvägsplanen 

Svar på medborgarförslag - Stänga av korsningen mellan Södra 
Gränsgatan och Tranebodavägen samt leda om trafiken 

Svar på motion - Cykelväg mellan Killeberg och Loshult -
Kristdemokraterna (KD) 

Namnsättning gata, Förrådsgatan, Castor 17 

Namnsättning på gata och kvarter, Teodor Kvants väg, Osby 

Planuppdrag för Lönsboda 49:16, 49:17, 49:19 

Värdeskapande fastighetsförvaltning 

Rivning av Lönnegården 

Rivning av Grossören 7 

Rivning av Chauffören 26 

Markförsäljning Valthornet 1 m.fl., Marklunda 

Expedierat Utdragsbeslyrkande 

Corn fact St rnture Refere111urnrner: I 07577 1 I 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 40 Förvärv av Grossören 8 

§ 41 Markanvisningsavtal - Försäljning av Stortorget i Lönsboda 

§ 42 Yttrande till förvaltningsrätten mål nr 2918-21 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

Co rn fact s Liature Referejnurnrner: I 075771 I 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes sign 

§ 24 

Anmälningar av delegationsbeslut 

SBN/2020:6 517 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

- Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Tommy Augustsson (S), Arne Gustavsson (S) och Cecilia Engqvist (S) 
deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av parkeringstillstånd: 

Dnr. SBN/2020:6 
Perioden 2020-10-28 - 2020-12-31 har det beviljats åtta (8) stycken 
parkeringstillstånd i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning punkt 8.7. 

Dnr SBN/2021:5 
Perioden 2021-01-01 - 2021-03-31 har det beviljats tre (3) stycken 
parkeringstillstånd i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning punkt 8.7. 

Ordförandebeslut: 
Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden Lotte Melin (C): 

Dnr SBN/2021:66 
Beslut om köp av fastighet - Godkännande att deltaga i budgivning av 
fastigheten Osby Strandpaviljongen 1, beslutsdatum 2021-03-08. 

Dnr SBN/2021:87 
Beslut om upphandling - Godkännande av köpeavtal, beslutsdatum 2021-
03-22. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

Comfac t s L rn ture Referejnummer: I 07577 l I 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 
 

BESLUT 
2021-04-28 
Meddelat i Malmö 

Mål nr 
4779-21 
 
 

 

Dok.Id 638208     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 4522 
203 20 Malmö 

Själbodgatan 8 040-35 35 00  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Tommy Augustsson 
  
MOTPART 
Osby kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommuns beslut  
den 8 mars 2021  
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om inhibition  
___________________ 
 
 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT  
 

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.  

 

___________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

BESLUT 
 

4779-21 

Avdelning 1  
 
BAKGRUND OCH YRKANDE  

 

Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun beslutade  

den 8 mars 2021 att godkänna deltagande i budgivning av fastigheten Osby 

Strandpaviljongen 1.  

 

Tommy Augustsson överklagar beslutet och yrkar att det ska inhiberas.  

 

SKÄLEN FÖR BESLUTET  

 

Enligt rättspraxis (RÅ 1986 ref. 7) bör en bedömning om inhibition i ett  

mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen grundas på ett preliminärt 

ställningstagande till frågan om det överklagade beslutet är olagligt eller  

inte enligt de av klaganden åberopade omständigheterna. Inhibition bör 

komma ifråga endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och 

verkställighetsförbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt  

intresse åsamkas beaktansvärd skada. 

 

Förvaltningsrätten, som senare kommer att avgöra målet slutligt, finner inte 

att förutsättningarna för inhibition är uppfyllda. Yrkandet om inhibition ska 

därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

 

 

Louise af Klint  

 

Kristina Franzén har föredragit målet. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
:;_ 

i !l! 111 SVERIGES DOMSTOLAR 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 

Avdelning 1 

 
FÖRELÄGGANDE 
2021-04-29 

 Aktbilaga 9 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Själbodgatan 8 måndag–fredag Box 4522 forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 203 20 Malmö Webbplats 

040-35 35 00 www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
 

 Osby kommun 

 

 
 
SBN2021:66 

 
Parter: Tommy Augustsson ./. Osby kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 
Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 

Domstolen måste ha yttrandet senast den 20 maj 2021. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 4779-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 040- 35 38 21. 
 
 
Marcus Hansson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
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Kansli1 - FMA

Från: Registrator Förvaltningsrätten i Malmö - FMA

Skickat: den 27 april 2021 09:08

Till: Kansli1 - FMA

Ämne: NYMÅ 4779-21 dh 108         VB: Överklagan Ordförandebeslut Osby kommun

Prioritet: Hög

Vill ha inhibition. 

Med vänlig hälsning 

Registrator
Förvaltningsrätten i Malmö
040-35 35 00  •  forvaltningsrattenimalmo@dom.se  •  Postadress: Box 4522, 203 20 Malmö  •  Besöksadress: Själbodgatan 
8  •  Förvaltningsrätten i Malmös webbplats MT 

Så behandlar vi personuppgifter 

Från: Augustsson, Tommy <tommy.augustsson@osby.se>  
Skickat: den 27 april 2021 08:01 
Till: Registrator Förvaltningsrätten i Malmö - FMA <forvaltningsrattenimalmo@dom.se> 
Kopia: Karlsson, Mathias <mathias.karlsson@osby.se>; Eljami, Amra <amra.eljami@osby.se>; lotte melin 
<lotte@malshult.se> 
Ämne: Överklagan Ordförandebeslut Osby kommun 

Hej.
Jag överklagar beslut SBN 2021:66 i Samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun. 
Dessutom begär jag inhibition av ärendet till ni har tagit beslut om överklagandet. 
Ordförande har den 8/3-2021 tagit ett ordförandebeslut att delta i den öppna budgivningen av fastigheten där 
restaurang Strandpaviljongen ingår. Adressen är Strandvägen 7 i Osby. Enligt gällande detaljplan får det endast 
bedrivas restaurang-verksamhet där. 

Ordförande motiverar sitt beslut med att det var ett brådskande ärende som inte kunde vänta. Det finns i 
delegationsordningen att ordförande får ta ett beslut som inte kan vänta.  
Nämndens arbetsutskott sammanträdde den 31/3. Då nämndes inte detta alls. Det kom upp på nämnden den 
14/4 i listan över delegationsbeslut. 
Min bedömning är att ärendets karaktär är nytt för Osby kommun och behöver diskuteras politiskt innan beslut 
om deltagande i budgivning tas. 
Ordförande har alltid möjlighet att kalla in ett extra nämndsmöte om det är brådskande ärenden. Det är t.om. 
lättare i dessa tider när alla möten hålls digitalt. 
Till dags datum 27/4 är fortfarande inte budgivningen avslutad så det hade funnits tid att diskutera frågan i 
politiska sammanhang både på arbetsutskott och nämnd. 

Det är dessutom inte kommunal kärnverksamhet att äga restaurangfastigheter. 
Det är skillnad på att ta ordförandebeslut som ligger i linje med redan pågående verksamhet eller som i detta 
fall helt ny verksamhet för Osby kommun. 
Tommy Augustsson, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Domare 105 
 
INKOM: 2021-04-27 
MÅLNR: 4779-21 
AKTBIL: 1
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Själbodgatan 8 måndag–fredag Box 4522 forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 203 20 Malmö Webbplats 

040-35 35 00 www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
 

 Osby kommun 

 

 

 
SBN2021:66 

 
Parter: Tommy Augustsson ./. Osby kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Ni har begärt ytterligare tid att lämna in yttrande. Domstolen beviljar förlängning till den 
tid som framgår nedan. Om yttrandet inte kommer in i rätt tid, kan domstolen komma att 
avgöra målet ändå. 
  
 
Sista dag är senast den 31 maj 2021. 
 
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas 
på annat sätt. Uppge alltid målnumret 4779-21. För högre säkerhet än vanlig e-post, 
använd www.domstol.se/kontaktformular. 
 
 
Marcus Hansson 
Telefon 040- 35 38 21 
 
 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 61 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Hasslerödsområdet 
- Sara Borg 

SBN/2021:53 331 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- Anta utredningen som sin egen och bifalla medborgarförslaget. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

2021-01-19 inkom ett medborgarförslag från Sara Borg vilket behandlades i 
Kommunfullmäktige 2021-02-15 § 10 dnr:KS/2021 :36. Kommunfullmäktige 
beslutade att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning och beslut i samråd med Kultur- och fritidsenheten samt att 
medborgarförslaget ska vara färdigbehandlat till 31 maj2021. 

Förslagsställaren önskar att en hundrastgård uppförs i Hasslarödsområdet på 
en dåligt utnyttjad grönyta. 

Samhällsbyggnad har utrett frågan och kan konstatera att delar av ytan 
emellanåt används för spontanidrott i form av fotboll, krocket, frisbee, kubb 
med mera. 

Grönytan är tämligen stor och ytan som i dagsläget enbart underhålls med 
gräsklippning från samhällsbyggnad, ser en stor potential att utveckla 
grönytan mer. 

Samhällsbyggnad har arbetat fram ett förslag där en hundrastgård anläggs, 
en gång- och cykelväg byggs för tillgänglighet och grillplatser, gungor samt 
ett mindre utegym anläggs för att öka spontanidrotten. 

Förslaget har samråtts med Fredrik Johansson, kultur- och fritidschef. 

Förslaget kan tidigast realiseras under våren 2022, då delar av området ska 
användas som uppställning för maskiner och utrustning i samband med VA
arbeten. Det innebär att i samband med återställning kan området realiseras. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Kostnaden för genomförande uppskattas enligt nedan: 
GC-väg 20 000kr 
Belysning 60 000kr 
Hundrastgård 35 000kr 
Grillar 10 000kr 
Gungstäl lning 
Utegym 
Totalt 

Finansiering 

18 000kr 
120 000kr 
263 000 kr 

Finansiering sker genom att 263 000 kronor avsätts från projekt 0821 -
Planområde Hasslaröd väst under 2022. Framtida drift ryms inom befintlig 
ram, då gräsklippning redan sker inom området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag - Hundrastgård i Hasslarödsområdet", 
daterad den 26 april 2021, från fastighetschef, Anders Edwall och 
samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut, 2021-02-15, § 8. 

Medborgaförslag, inkommit 2021-01-19, från Sara Borg. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Datum
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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 Hasslarödsområdet
Dnr SBN/2021:53 331  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
utredningen som sin egen och bifalla medborgarförslaget. 

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet

2021-01-19 inkom ett medborgarförslag från Sara Borg vilket behandlades i 
Kommunfullmäktige 2021-02-15 §10 dnr:KS/2021:36. Kommunfullmäktige beslutade att 
medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut i 
samråd med Kultur- och fritidsenheten samt att medborgarförslaget ska vara 
färdigbehandlat till 31 maj2021.

Förslagsställaren önskar att en hundrastgård uppförs i Hasslarödsområdet på en dåligt 
utnyttjad grönyta. 

Samhällsbyggnad har utrett frågan och kan konstatera att delar av ytan emellanåt används 
för spontanidrott i form av fotboll, krocket, frisbee, kubb med mera. 

Grönytan är tämligen stor och ytan som i dagsläget enbart underhålls med gräsklippning 
från samhällsbyggnad, ser en stor potential att utveckla grönytan mer. 

Samhällsbyggnad har arbetat gram ett förslag där en hundrastgård anläggs, en gång- och 
cykelväg byggs för tillgänglighet och grillplatser, gungor samt ett mindre utegym anläggs 
för att öka spontanidrotten. 

Förslaget har samråtts med Fredrik Johansson, kultur- och fritidschef.

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Förslaget ovan kan tidigast realiseras under våren 2022, då delar av området ska användas 
som uppställning för maskiner och utrustning i samband med VA-arbeten. Det innebär att 
i samband med återställning kan området realiseras.

Kostnaden för genomförande uppskattas enligt nedan:
GC-väg 20 000kr
Belysning 60 000kr
Hundrastgård 35 000kr
Grillar 10 000kr
Gungställning 18 000kr
Utegym 120 000kr
Totalt 263 000 kr

Finansiering

Finansiering sker genom att 263 000 kr avsätts från projekt 0821 – Planområde Hasslaröd 
väst under 2022. Framtida drift ryms inom befintlig ram, då gräsklippning redan sker 
inom området.

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige – 2021-02-15
Medborgarförslag – 2021-01-19 av Sara Borg
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Beslutet skickas till 

Projektsamordnare
Mark- och exploateringschef
Driftchef
Kommunstyrelsen

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-15 

Kommunfullmäktige 

§8 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Hasslarödsområdet 

KS/2021 :36 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslaget inkommen den 19 januari 2021, överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut i samråd med 
kultur- och fritidsenheten. 

- Medborgarförslaget ska senast vara färdigbehandlad tills den 31 maj 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 19 januari 2021, yrkar förslagsställaren 
att en hundrastgård uppförs i Hasslarödsområdet. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag, inkommen den 19 januari 2021, från Sara Borg. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Samhälls byggnadsförval tningen 
Kultur- och fritidsenheten 

Sida 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Blankettanvisning 

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

Förslagsställare 
!Namn 

! Sara Borg 
Adress 

Lövängsvägen 14 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Skickas till: 

Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

I Telefonnummer 

Postnummer och ort 

283 33 Osby 

Sida 

1 ( 1) 

OSBY KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Diarienr. --- -----·- Arendet'} 

0703-611770 

Jag har ett förslag av en hundrastgård i Hasslarödsområdet. Det står en helt oanvänd fotbollsplan mellan 
Skeingevägen och Lövängsvägen (bakom Kastanjen) som hade varit helt perfekt att göra en hundrastgård på. 

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. 

Då det finns mycket hundar med ägare överallt i vår ort hade det varit bra att göra en hundrastgård i Hasslaröd. 
Då jag själv är ute och promenerar träffar jag hundägare som saknar just detta i området. Jag vet att det finns en i 
byn men behovet finns av ytterligare en då man inte vill låta sin hund leka hur som helst. Bättre att kunna ha en 
plats till att kunna rasta sin hund på och när det är möjligt att göra i bostadsområden när det finns plats åt det. 

Då det står en helt oanvänd fotbollsplan mellan Skeingevägen och Lövängsvägen så är det en perfekt plats att 
göra till en rastgård. Fotbollsplanen har inte använts på flera år. Det är synd att bara låta den stå utan att komma 
till användning. Det som behövs är att inhägna planen eller en del av den och ha hundlatrin där. Eventuellt någon 
bänk. Det kunde blivit en fin mötesplats för oss hundägare i området och andra också. Om man nu skulle vilja 
kunna ha möjlighet till att kunna spela fotboll där igen så kan man ju inhägna hela planen så går den även att 
användas till det också. 

Det skulle känns så tryggt som hundägare att det finns en plats i närheten av där man bor att kunna släppa sin 
hund säkert för rastning, när möjlighet och utrymme finns. ', {'}. 

Underskrift 
Namnteckning 

Jag medger samtidi t att mina personuppgifter får 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Namnförtydligand 

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 



Namnteckningar till Medborgarförslaget "hundrastgård i Hasslaröd" 



Namnteckningar till Medborgarförslaget "hundrastgård i Hasslaröd" 



Namnteckningar till Medborgarförslaget "hundrastgård i Hasslaröd" 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 60 

Medborgförslag - Förse alla plankor på Näset-delen vid 
Osbysjön med nät - Karl-Gösta Ekespong 

SBN/2021 :52 336 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- Anta utredningen som sin egen och bifalla medborgarförslaget. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

2020-12-17 inkom ett medborgarförslag från Karl-Gösta Ekespong vilket 
behandlades i Kommunfullmäktige 2021-02-15 § 10 dnr:KS/2020:453. 
Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut samt att 
medborgarförslaget ska vara färdigbehandlat till 31 maj 2021. 

Förslagsställaren önskar att samtliga plankor på Näset-leden vid Osbysjön 
förses med nät för att förhindra halkolyckor. 

Samhällsbyggnad har inventerat leden runt näset och kan precis som 
förslagsställaren konstatera att de olika spångarna som är byggda har 
mycket att önska. Bland annat som förslagsställaren menar är de väldigt 
hala när de blir blöta eller fuktiga. 

Samhällsbyggnad kan även konstatera att hela leden skulle behöva rustas 
upp där någon form av markunderlag bör läggas ut. I dagsläget är det 
väldigt gyttjigt, rötter som sticker upp och det är generellt svårt att ta sig 
runt. 

Utifrån ovanstående avser samhällsbyggnad att sätta nät på spångarna, för 
att sedan i samband med byggnation av leden runt Osbysjön ta med i 
utredningen hur Näset-leden bäst rustas upp för allmänheten. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Finansiering 

Uppsättning av nät ryms i befintlig driftbudget. Beräknad kostnad ca 15 000 
kronor. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag- Förse alla plankor på Näset-leden vid 
Osbysjön med nät", daterad den 23 april 2021, från fastighetschef, Anders 
Edwall och samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut, 2021-02-15, § 9. 

Medborgarförslag, inkommit 2020-12-17, från Karl-Gösta Ekespong. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdrags bestyrkande 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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 - Förse alla plankor på Näset-leden vid 
Osbysjön med nät. 
Dnr SBN/2021:52 336  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
utredningen som sin egen och bifalla medborgarförslaget.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

2020-12-17 inkom ett medborgarförslag från Karl-Gösta Ekespong vilket behandlades i 
Kommunfullmäktige 2021-02-15 §10 dnr:KS/2020:453. Kommunfullmäktige beslutade 
att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och 
beslut samt att medborgarförslaget ska vara färdigbehandlat till 31 maj 2021.

Förslagsställaren önskar att samtliga plankor på Näset-leden vid Osbysjön förses med nät 
för att förhindra halkolyckor.

Samhällsbyggnad har inventerat leden runt näset och kan precis som förslagsställaren 
konstatera att de olika spångarna som är byggda har mycket att önska. Bland annat som 
förslagsställaren menar är de väldigt hala när de blir blöta eller fuktiga. 

Samhällsbyggnad kan även konstatera att hela leden skulle behöva rustas upp där någon 
form av markunderlag bör läggas ut. I dagsläget är det väldigt gyttjigt, rötter som sticker 
upp och det är generellt svårt att ta sig runt. 

Utifrån ovanstående avser samhällsbyggnad att sätta nät på spångarna, för att sedan i 
samband med byggnation av leden runt Osbysjön ta med i utredningen hur Näset-leden 
bäst rustas upp för allmänheten. 
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Finansiering

Uppsättning av nät ryms i befintlig driftbudget. Beräknad kostnad ca 15 000kr

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige – 2021-02-15
Medborgarförslag – 2020-12-17 av Karl-Gösta Ekespong

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringschef
Projektsamordnare

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 



l~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-15 

Kommunfullmäktige 

§9 

Medborgarförslag - Förse alla plankor på Näset-leden 
vid Osbysjön med nät 

KS/2020:453 330 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Medborgarförslaget inkommen den 17 december 2020, överlämnas 

till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 
- Medborgarförslaget ska senast vara färdigbehandlad tills den 31 maj 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 17 december 202, yrkar förslagsställaren 
att förse alla plankor vid Näset-leden med nät. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag, inkommen den 17 december 2020, från Karl-Gösta 
Ekespong. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sida 

15(25) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

. . . 2020 -12- 1 7 
K.5/zuio .: ~ b3 3 ~ D 

Blankettanvisning 

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

Skickas till: 

Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 

Diarienr. ·· --Arendetyp 

283 80 Osby 

Förslagsställare 

Namn Telefonnummer 0737-440756 j 

~Karl-Gösta Ekes_p_o_ng ____ - ------- -----+-- - ------ - ---------
Adress 

Björkelidsgatan 13 
Postnummer och ort 

283 36 OSBY I 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag -----•1 
Förse alla plankor på Näset- leden vid Osbysjön med nät. (liknade det som används på de flesta leder, exempelvis ' 
leden till Vakö myr) \ 

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

Jag och min fru gick på näset för ett tag sedan. I samband med det upptäckte vi hur hala plankorna på leden runt 
näset var. Näset här vid Osbysjön är ju en populär utflyktsplats för oss osbybor, inte minst i dessa coronatider. De 
flesta leder, exempelvis leden ut till Vakö myr, är försedd men ett nät, för att förhindra halkolyckor. Så för att 

I 

förebygga olyckor och göra leden på näset ännu mera tillgänglig föreslår jag att alla plankor förses med ett nät 
liknande de på leden till Vakö myr. En intressant fundering är den, vilket ansvar har kommunen för eventuella 
olyckor på leden? 

Underskrift 
---

Ort och datum Namntecknrng 

Osby den 20-12-17 

-

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

t~/ 
Nam"'°'"'""°"' - - ( 
Karl-Gösta Ekespong _____ J 

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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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 38(48) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 59 

Medborgarförslag - Bygga grillplatser på Klinten - Inger 
Svensson 

SBN/2021 :51 330 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Anta utredningen som sin egen och bifalla medborgarförslaget. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

2020-12-10 inkom ett medborgarförslag från Inger Svensson vilket 
behandlades i Kommunfullmäktige 2021-02-15 § 10 dnr:KS/2020:446. 
Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut samt att 
medborgarförslaget ska vara färdigbehandlat till 31 maj 2021. 

Förslagslämnaren önskar att det byggs grillplatser runt slingan upp på 
klinten. 

Redan idag finns det en grillplats som är placerad en liten bit från slingan 
som bland annat används av uteförskolan dagtid samt för grillning vid 
övriga tider. 

Förslagslämnarens förslag är väldigt bra och samhällsbyggnad avser att 
under 2021 bygga två grillplatser vid de platserna som självskrivna som 
utsiktsplatser. Grillplatserna kommer att utrustas med två grillar per plats, 
vedförråd samt bänkar med bord. 

Faller det väl ut, med andra ord att platserna används väl utan större 
skadegörelse och nedskräpning avser samhällsbyggnad att utöka 
grillplatserna till ytterligare två mindre grillplatser längs med slingan 
förutom de initiala vid utsiktsplatserna. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I lV~1 I 
Com fo ct Sig1rnlurc Rcf'ercnsnummcr: I 093000 

I 
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KOMMUN Sammanträdesdatum 

- 2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Finansiering 

Grillplatserna finansieras genom att driftkostnaderna tas inom befintlig ram 
och investeringskostnaden som bedöms till ca 35 000kr tas ifrån 
investeringsram 0841 - Lekplatser. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag- Bygga grillplatser på Klinten, Osby", 
daterad den 23 april 2021, från fastighetschef, Anders Edwall och 
samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut, 2021-02-15, § 10. 

Medborgarförslag, inkommit 2020-12-10, från Inger Svensson. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

Cornfoct s t rn ture Rcfe reJn urnrn er: I 09~ 000 I 
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Datum

2021-04-23 

Sida
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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 - Bygga grillplatser på Klinten, Osby
Dnr SBN/2021:51 330  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
utredningen som sin egen och bifalla medborgarförslaget. 

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

2020-12-10 inkom ett medborgarförslag från Inger Svensson vilket behandlades i 
Kommunfullmäktige 2021-02-15 §10 dnr:KS/2020:446. Kommunfullmäktige beslutade 
att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och 
beslut samt att medborgarförslaget ska vara färdigbehandlat till 31 maj 2021.

Förslagslämnaren önskar att det byggs grillplatser runt slingan upp på klinten. 

Redan idag finns det en grillplats som är placerad en liten bit från slingan som bland annat 
används av uteförskolan dagtid samt för grillning vid övriga tider. 

Förslagslämnarens förslag är väldigt bra och samhällsbyggnad avser att under 2021 bygga 
två grillplatser vid de platserna som självskrivna som utsiktsplatser. Grillplatserna 
kommer att utrustas med två grillar per plats, vedförråd samt bänkar med bord. 

Faller det väl ut, med andra ord att platserna används väl utan större skadegörelse och 
nedskräpning avser samhällsbyggnad att utöka grillplatserna till ytterligare två mindre 
grillplatser längs med slingan förutom de initiala vid utsiktsplatserna. 

Finansiering

l~ IOSBY 
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Grillplatserna finansieras genom att driftkostnaderna tas inom befintlig ram och 
investeringskostnaden som bedöms till ca 35 000kr tas ifrån investeringsram 0841 – 
Lekplatser.

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige – 2021-02-15
Medborgarförslag – 2020-12-10 av Inger Svensson

 

Beslutet skickas till 

Projektsamordnare
Mark- och exploateringschef
Driftchef
Kommunstyrelsen

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 



MOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-15 

Kommunfullmäktige 

§ 10 

Medborgarförslag - Bygga grillplatser på Klinten - Inger 
Svensson 

KS/2020:446 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslaget inkommen den 10 december 2020, överlämnas 
till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

- Medborgarförslaget ska senast vara färdigbehandlad tills den 31 maj 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 19 januari 2021, yrkar förslagsställaren 
att det byggs grillplatser på Klinten. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag, inkommen den 19 januari 2021, från Inger Svensson. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslagsställaren 

Sida 
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Expedierat Utdragsbestyrkande 
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OSBY 
KOMMUN 

--

Blankettanvisni_ng 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en szpera'' skrivdse tiä 
blanketten. 

Förslagsställare 

Adress (Ö ( S, (/., / '/ 

Förslaget 

Motivering 

i/ _ , 2020 -1 t. - 1 O 
rC5 /Zt-20 :tt4 b 3 30 r ··· ·- ... .. . --

Diarienr. k, c, ,uecyp 

Skickas till: 

Osby kommun 
Kcmmurnednmgs\(ootoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

I 

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. 

~ d i CULr r ~ 
~ ~(L ~ / 

/4:tntu,7-t /f!d1 I~ t21/1vn,Vv{ , . , , v . _ , 

J1cfuE Uudc}f t9'l~td /41-z-tl /y~&;/ttn 
f C>(ft1~{~~l(__, ./ 

Underskrift 

Jag medger s tidigt att mina personuppgifter får registreras ·; Namnrortydllgan 

ING· för diarium, h läggning och arkivering. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

Tefefun 0479-52 86 00 vx 
Fax 0479-52 82 97 
E-post kommun@osby.se 

/7 

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

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 53 

Upphandling ny brandstation i Osby 

SBN/2021:123 050 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Godkänna placering, preliminär budget och utformning samt uppdra 
åt samhällsbyggnad att upphandla byggnationen. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 §55 dnr:KS/2020:95 att 
lokalisering av den nya brandstationen ska lokaliseras på fastigheten Osby 
Dragspelet 1 samt uppdra åt samhällsbyggnad att påbörja projektering. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med räddningstjänsten i Osby, 
polismyndigheten samt Premedic (ambulansen) tagit fram ett förslag på ett 
gemensamt blåljushus. 

Byggnaden är indelad i tre olika delar där polismyndigheten samt Premedic 
är tillagd som en option då det är ytor som i framtiden kan hyras av dem. 
Det innebär att i upphandlingen anges de byggnationerna som optioner där 
ett hyresavtal först behöver signeras innan byggnation av de ytorna kan 
göras. 

Polismyndigheten behöver ca 473,3 kvm och Premedic ca 132,8 kvm. 
Byggkostnad för hyresgästernas del uppskattas till ca 18 183 000 kr (30 000 
kr per kvm) vilket är en hög kostnad på grund av skyddsklass. 

Räddningstjänstens del är beräknad till ca 2 878 kvm, men kommer att i 
samband med upphandlingen försöka krympas till ca 2 500 kvm för att 
minimera överytor. Byggkostnaden bedöms till ca 56 400 000 kr, dvs enligt 
redan beslutad budget. 

Vid det fall att det bli aktuellt att även bygga för polismyndigheten och 
Premedic kommer hyresavtal att utarbetas som gör att den eventuella 
investeringen är återbetald innan avflyttning. Samhällsbyggnad återkommer 
även med ärende för ytterligare politiska beslut gällande utökning av redan 
beslutad investeringsbudget. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I~-&( I 
Comfac t Signature Refe rensnummer: I 093000 I 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Finansiering 

Finansiering sker genom redan beslutade investeringsmedel a 56 400 000 
kronor. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Upphandling ny brandstation, Osby", daterad den 26 april 
2021, från fastighetschef, Anders Edwall och samhällsbyggnadschef, 
Mathias Karlsson. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

Com fact sLiatme RefereJnummer: I 093000 I 



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-26 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Upphandling ny brandstation, Osby
Dnr SBN/2021:123 050  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden godkänna 
placering, preliminär budget och utformning samt uppdra åt samhällsbyggnad att 
upphandla byggnationen.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 §55 dnr:KS/2020:95 att lokalisering av den 
nya brandstationen ska lokaliseras på fastigheten Osby Dragspelet 1 samt uppdra åt 
samhällsbyggnad att påbörja projektering.

Samhällsbyggnad har tillsammans med räddningstjänsten i Osby, polismyndigheten samt 
Premedic (ambulansen) tagit fram ett förslag på ett gemensamt blåljushus. 

Byggnaden är indelad i tre olika delar där polismyndigheten samt Premedic är tillagd som 
en option då det är ytor som i framtiden kan hyras av dem. Det innebär att i 
upphandlingen anges de byggnationerna som optioner där ett hyresavtal först behöver 
signeras innan byggnation av de ytorna kan göras. 

Polismyndigheten behöver ca 473,3 kvm och Premedic ca 132,8 kvm. Byggkostnad för 
hyresgästernas del uppskattas till ca 18 183 000 kr ( 30 000 kr per kvm)vilket är en hög 
kostnad på grund av skyddsklass. 

Räddningstjänstens del är beräknad till ca 2 878 kvm, men kommer att i samband med 
upphandlingen försöka krympas till ca 2 500 kvm för att minimera överytor. 
Byggkostnaden bedöms till ca 56 400 000 kr, dvs enligt redan beslutad budget. 

l~ IOSBY 
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Situationsplan
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Övervåning

Vid det fall att det bli aktuellt att även bygga för polismyndigheten och Premedic kommer 
hyresavtal att utarbetas som gör att den eventuella investeringen är återbetald innan 
avflyttning. Samhällsbyggnad återkommer även med ärende för ytterligare politiska beslut 
gällande utökning av redan beslutad investeringsbudget.

Finansiering

Finansiering sker genom redan beslutade investeringsmedel á 56 400 000 kr.

Beslutet skickas till 

Projektsamordnare
Fastighetschef

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 54 

Upphandling ny grundskola Örkened 

SBN/2021: 124 050 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- Fastställa preliminär budget. 

- Fastställa preliminär utformning. 

- Fastställa placering A alternativt placering B. 

- Uppdra åt samhällsbyggnad att upphandla byggnationen. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt förrän beslut om byggnation ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 §218 dnr:KS/2018:18 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera en ny grundskola i 
Lönsboda som ska ersätta den befintliga Örkenedskolan 

Samhällsbyggnad har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 
tagit fram ett förslag på utformning av en ny grundskola i Lönsboda. 

Byggnaden som är framtagen bygger på olika fyrkantiga "klossar" som satts 
samman som kommer att fungera som konceptgrundskola inom Osby 
kommun. De olika klossarna kan sättas samman genom att fler i framtiden 
enkelt kan adderas för att expandera de olika skolorna vid det fall att 
tillbyggnad i framtiden skulle krävas. 

Total byggnadsyta enligt förslag är 4 706 kvm vilket innebär att nyckeltalet 
kvm per elev hamnar på 11 ,8 kvm med planerade 400 elever där 
medelvärdet i Sverige är ca 15 kvm per elev enligt rapport från Skolverket. 

Utformningen är enbart preliminär och innan upphandling kommer den 
senaste elevstatistiken att gås igenom och eventuellt kommer ytorna att 
minska då trenden tyder på minskad elevutveckling över landets kommuner. 
Det kan resultera i att en av klossarna inte kommer att vara i två plan, utan 
enbart bottenvåning kommer att byggas alternativt att ovanvåningen förblir 
oinredd. 

Expedierat Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2021 -05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Placering A 
Situationsplan 

Placeringen för den nya skolan hamnar norr om befintlig skola bredvid 
Skogsgårdens förskola. Med denna placering av Örkenedsskolan F-9 kan 
befintlig skolverksamhet fortsätta tills nya skolan står färdig. Tillfälliga 
paviljonger behöver ej införskaffas . Samhällsbyggnad behöver heller inte 
riva befintligt pannrum kopplat till simhall och idrottshall. 

Avsläppningszon och parkeringsplats blir centralt beläget och kan användas 
av både skola, förskola, sporthall och simhall en pollare avskiljer skolgård 
och endast varutransporter och HCP tillåts innanför pollaren. 

Stor del av skogen bevaras för lek, aktivitet och lärande. Möjlighet till 
rörelse och idrott men även lugn och plats för reflektion kommer finnas 
inom skolgården. Busshållplats med entretorg på skolans baksida norr om 
skolan och gångstråk till elevernas hemvister. Gångstråk från F-9 skolan 
leds ner mot trottoar och sedan vidare till restaurangen. 

Skolgårdens framsida kopplar ihop simhall, idrottshall och en ny 
fotbollsplan. Det finns även möjlighet att bygga en padelhall inom området 
som privata intressenter visat intresse för. 

Samhällsbyggnad uppskattar att den föreslagna placeringen under byggtiden 
kommer att bli ca 7 300 000 kr billigare än Placering B på grund av att 
tillfälliga moduler ej behöver ordnas under byggtiden. Uppskattningen 
baseras på de senaste tre upphandlingarna av tillfälliga moduler inräknat 
etableringskostnad samt hyreskostnad för moduler inklusive ökade 
energikostnader. 

Övriga vinster som ej är beräknade är eventuella flyttkostnader till tillfälliga 
moduler, samt flytt av specifik utrustning för slöjd och kemi. 

Placering B 
Situationsplan 

Placeringen för den nya skolan hamnar på samma plats som befintliga skola 
med i huvudsak ställverk och specialsatsbyggnaden. Med denna placering 
av nya Örkenedsskolan F-9 kan befintlig skolverksamhet inte fortsätta i 
befintliga lokaler tills nya skolan står färdig. Tillfälliga paviljonger behöver 
införskaffas och flytt ske. Samhällsbyggnad behöver riva befintlig 
högstadiedel samt specialsalar innan byggnationen kan börjas. 

A vsläppningszon och parkeringsplats blir centralt beläget och kan användas 
av både skola, förskola, sporthall och simhall. Befintlig parkering utmed 
vägen till sim- och sporthall kan vara kvar. 

Skolgården utformas för lek, aktivitet och lärande. Möjlighet till rörelse och 
idrott men även lugn och plats för reflektion kommer finnas inom 
skolgården. Busshållplats med entretorg på skolans framsida öster om 
skolan och gångstråk till elevernas hemvister. Gångstråk från F-9 skolan 
leds med trottoar över befintlig infart och sedan vidare till restaurangen. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Skolgårdens baksida kopplar ihop simhall, idrottshall och befintlig 
fotbollsplan. Det finns även möjlighet att bygga en padelhall utanför 
området som privata intressenter visat intresse för. Dock kommer trafiken 
mellan skola och förskola och lämplighet över framtida nyttjande av det 
nordvästra området bör vidare utredas. 

Samhällsbyggnad uppskattar att den föreslagna placeringen under byggtiden 
kommer att bli ca 7 300 000 kr dyrare än Placering A på grund av att 
tillfälliga moduler behöver ordnas under byggtiden. Uppskattningen baseras 
på de senaste tre upphandlingarna av tillfälliga moduler inräknat 
etableringskostnad samt hyreskostnad för moduler inklusive ökade 
energikostnader. 

Övriga ökade kostnader som ej är beräknade är eventuella flyttkostnader till 
tillfälliga moduler, samt flytt av specifik utrustning för slöjd och kemi. 
Eventuellt kan man lösa slöjdundervisning på någon annan skola, varpå 
transportkostnader tillkommer. 

Ekonomisk summering placeringar 

Samhällsbyggnad bedömer att vid val av placering B kommer en fördyrning 
av minst 7 300 000 kronor att ske. 

Byggkostnaden för grundskolan uppskattas till 122 800 000 kronor. 

Finansiering 

Finansiering sker genom redan beslutade investeringsmedel a 122 800 000 
kronor. Vid det fall att placering B beslutas kommer ytterligare 
investeringsmedel att behöva äskas av kommunfullmäktige. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Upphandling grundskola Örkened", daterad den 27 april 
2021, från fastighetschef, Anders Edwall och samhällsbyggnadschef, 
Mathias Karlsson. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdrags bestyrkande 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Upphandling grundskola Örkened
Dnr SBN/2021:124 050  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta;

- Fastställa preliminär budget

- Fastställa preliminär utformning

- Fastställa placering A alternativt placering B

samt uppdra åt samhällsbyggnad att upphandla byggnationen.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt förrän beslut om byggnation ska ske.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 §218 dnr:KS/2018:18 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera en ny grundskola i Lönsboda som 
ska ersätta den befintliga Örkenedskolan

Samhällsbyggnad har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett 
förslag på utformning av en ny grundskola i Lönsboda. 

Byggnaden som är framtagen bygger på olika fyrkantiga ”klossar” som satts samman som 
kommer att fungera som konceptgrundskola inom Osby kommun. De olika klossarna kan 
sättas samman genom att fler i framtiden enkelt kan adderas för att expandera de olika 
skolorna vid det fall att tillbyggnad i framtiden skulle krävas. 

Total byggnadsyta enligt förslag är 4 706 kvm vilket innebär att nyckeltalet kvm per elev 
hamnar på 11,8 kvm med planerade 400 elever där medelvärdet i Sverige är ca 15 kvm 
per elev enligt rapport från Skolverket. 
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Utformningen är enbart preliminär och innan upphandling kommer den senaste 
elevstatistiken att gås igenom och eventuellt kommer ytorna att minska då trenden tyder 
på minskad elevutveckling över landets kommuner. Det kan resultera i att en av klossarna 
inte kommer att vara i två plan, utan enbart bottenvåning kommer att byggas alternativt att 
ovanvåningen förblir oinredd.

Placering A

Situationsplan

Placeringen för den nya skolan hamnar norr om befintlig skola bredvid Skogsgårdens 
förskola. Med denna placering av Örkenedsskolan F-9 kan befintlig skolverksamhet 
fortsätta tills nya skolan står färdig. Tillfälliga paviljonger behöver ej införskaffas. 
Samhällsbyggnad behöver heller inte riva befintligt pannrum kopplat till simhall och 
idrottshall.

Avsläppningszon och parkeringsplats blir centralt beläget och kan användas av både 
skola, förskola, sporthall och simhall en pollare avskiljer skolgård och endast 
varutransporter och HCP tillåts innanför pollaren.

Stor del av skogen bevaras för lek, aktivitet och lärande. Möjlighet till rörelse och idrott 
men även lugn och plats för reflektion kommer finnas inom skolgården. Busshållplats 
med entrétorg på skolans baksida norr om skolan och gångstråk till elevernas hemvister. 
Gångstråk från F-9 skolan leds ner mot trottoar och sedan vidare till restaurangen.
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Skolgårdens framsida kopplar ihop simhall, idrottshall och en ny fotbollsplan. Det finns 
även möjlighet att bygga en padelhall inom området som privata intressenter visat intresse 
för. 

Samhällsbyggnad uppskattar att den föreslagna placeringen under byggtiden kommer att 
bli ca 7 300 000 kr billigare än Placering B på grund av att tillfälliga moduler ej behöver 
ordnas under byggtiden. Uppskattningen baseras på de senaste tre upphandlingarna av 
tillfälliga moduler inräknat etableringskostnad samt hyreskostnad för moduler inklusive 
ökade energikostnader. 

Övriga vinster som ej är beräknade är eventuella flyttkostnader till tillfälliga moduler, 
samt flytt av specifik utrustning för slöjd och kemi.

Placering B

Situationsplan

Placeringen för den nya skolan hamnar på samma plats som befintliga skola med i 
huvudsak ställverk och specialsalsbyggnaden. Med denna placering av nya 
Örkenedsskolan F-9 kan befintlig skolverksamhet inte fortsätta i befintliga lokaler tills 
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nya skolan står färdig. Tillfälliga paviljonger behöver införskaffas och flytt ske. 
Samhällsbyggnad behöver riva befintlig högstadiedel samt specialsalar innan 
byggnationen kan börjas. 

Avsläppningszon och parkeringsplats blir centralt beläget och kan användas av både 
skola, förskola, sporthall och simhall. Befintlig parkering utmed vägen till sim- och 
sporthall kan vara kvar. 

Skolgården utformas för lek, aktivitet och lärande. Möjlighet till rörelse och idrott men 
även lugn och plats för reflektion kommer finnas inom skolgården. Busshållplats med 
entrétorg på skolans framsida öster om skolan och gångstråk till elevernas hemvister. 
Gångstråk från F-9 skolan leds med trottoar över befintlig infart och sedan vidare till 
restaurangen.

Skolgårdens baksida kopplar ihop simhall, idrottshall och befintlig fotbollsplan. Det finns 
även möjlighet att bygga en padelhall utanför området som privata intressenter visat 
intresse för. Dock kommer trafiken mellan skola och förskola och lämplighet över 
framtida nyttjande av det nordvästra området bör vidare utredas. 

Samhällsbyggnad uppskattar att den föreslagna placeringen under byggtiden kommer att 
bli ca 7 300 000 kr dyrare än Placering A på grund av att tillfälliga moduler behöver 
ordnas under byggtiden. Uppskattningen baseras på de senaste tre upphandlingarna av 
tillfälliga moduler inräknat etableringskostnad samt hyreskostnad för moduler inklusive 
ökade energikostnader. 

Övriga ökade kostnader som ej är beräknade är eventuella flyttkostnader till tillfälliga 
moduler, samt flytt av specifik utrustning för slöjd och kemi. Eventuellt kan man lösa 
slöjdundervisning på någon annan skola, varpå transportkostnader tillkommer.

Ekonomisk summering placeringar

Samhällsbyggnad bedömer att vid val av placering B kommer en fördyrning av minst 
7 300 000kr att ske.

Byggkostnaden för grundskolan uppskattas till 122 800 000 kr.
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Bottenvåning
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Finansiering

Finansiering sker genom redan beslutade investeringsmedel á 122 800 000 kr. Vid det fall 
att placering B beslutas kommer ytterligare investeringsmedel att behöva äskas av 
Kommunfullmäktige.

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Projektsamordnare

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 55 

Upphandling ny förskola Killeberg 

SBN/2021: 125 050 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Godkänna placering, preliminär budget och utformning samt uppdra 
åt samhällsbyggnad att upphandla byggnationen. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt förrän beslut om byggnation ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 §218 dnr:KS/2018:18 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera en ny förskola i 
Killeberg som ska ersätta den befintliga förskolan i Killeberg som idag finns 
i hyrda moduler. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 
tagit fram ett förslag på utformning av en ny förskola i Killeberg med matsal 
som bygger på de redan byggda konceptförskolorna Skogsgården och 
Rönnegården. 

Samhällsbyggnad har minskat ytorna då de förstnämnda förskolorna 
byggdes för 30 barn per avdelning i förskolan samt att det skulle vara 
möjligt att omvandla till annan användning. Förändringen innebär att 
avdelningarna byggs för 20 barn per avdelning för att klara av eventuell 
överinskrivning. 

Förskolan kommer att bestå av sex (6) avdelningar inklusive matsal för både 
förskola och grundskola med tillagningskök. 

Enligt trafikutredning av Tyrens sker infart till Killebergskolan från 
Sågvägen. 

Parkering F-6 skola och idrottshall samt avsläppningszon för personal och 
besökare i Sågvägens förlängning i söder. 

Personal och besökare till förskola kör höger och parallellt med 
fotbollsplanens långsida till förskolans parkering samt avsläppningszon. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

1
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Mot skolans huvudentre finns bussangöring, HCP samt cykelparkering med 
hårdgjord yta som tydligt skiljer sig mot traditionell bilgata ex. plattsättning 
eller mönsterbetong. 

På skolgården finns det bevarad skog och möjligheter till rörelse, aktivitet, 
lärande och idrott. 

Löparslingan/Skidspåret dras om och kommer läggas parallell där den 
passerar skolområdet. 

Byggkostnaden för förskolan inklusive matsal uppskattas till 75 250 000 
kronor. 

I övrigt kommer byggnaden att vara identisk med redan byggda 
konceptförskolor. Där den totala byggnadsytan kommer att bli 2 360 kvm. 

Finansiering 

Finansiering sker genom redan beslutade investeringsmedel å 75 250 000 
kronor. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Upphandling ny förskola, Killeberg", daterad den 27 april 
2021, från fastighetschef, Anders Edwall och förvaltningschef, Mathias 
Karlsson. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Upphandling ny förskola, Killeberg
Dnr SBN/2021:125 050  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden godkänna 
placering, preliminär budget och utformning samt uppdra åt samhällsbyggnad att 
upphandla byggnationen.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt förrän beslut om byggnation ska ske.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 §218 dnr:KS/2018:18 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera en ny förskola i Killeberg som 
ska ersätta den befintliga förskolan i Killeberg som idag finns i hyrda moduler.

Samhällsbyggnad har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett 
förslag på utformning av en ny förskola i Killeberg med matsal som bygger på de redan 
byggda konceptförskolorna Skogsgården och Rönnegården. 

Samhällsbyggnad har minskat ytorna då de förstnämnda förskolorna byggdes för 30 barn 
per avdelning i förskolan samt att det skulle vara möjligt att omvandla till annan 
användning. Förändringen innebär att avdelningarna byggs för 20 barn per avdelning för 
att klara av eventuell överinskrivning. 

Förskolan kommer att bestå av sex (6) avdelningar inklusive matsal för både förskola och 
grundskola med tillagningskök. 

Enligt trafikutredning av Tyréns sker infart till Killebergskolan från Sågvägen. 

Parkering F-6 skola och idrottshall samt avsläppningszon för personal och besökare i 
Sågvägens förlängning i söder.
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Personal och besökare till förskola kör höger och parallellt med fotbollsplanens långsida 
till förskolans parkering samt avsläppningszon.

Mot skolans huvudentré finns bussangöring, HCP samt cykelparkering med hårdgjord yta 
som tydligt skiljer sig mot traditionell bilgata ex. plattsättning eller mönsterbetong.

På skolgården finns det bevarad skog och möjligheter till rörelse, aktivitet, lärande och 
idrott.

Löparslingan/Skidspåret dras om och kommer läggas parallell där den passerar 
skolområdet.

Byggkostnaden för förskolan inklusive matsal uppskattas till 75 250 000 kr.

Situationsplan
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Övergripande skiss

I övrigt kommer byggnaden att vara identisk med redan byggda konceptförskolor. Där 
den totala byggnadsytan kommer att bli 2 360 kvm.

Finansiering

Finansiering sker genom redan beslutade investeringsmedel á 75 250 000 kr.

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Projektsamordnare

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE  

Osby kommun har planer för en skola, förskola och sporthall i västra delarna av 

Killeberg. Den aktuella platsen är bara till viss del detaljplanerad och därför behöver en 

ny detaljplan tas fram. Planarbetet som bedrevs i form av den fördjupade 

översiktsplanen för Killeberg-Loshult pekar ut planområdet som en framtida 

användning för service och bostäder. I figur 1 nedan syns planområdet markerat. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra skol- och förskoleverksamhet i kombination med  

Idrottsändamål. Syftet med trafikutredningen är att utreda alternativ för de förväntade 

trafikflödena och utvärdera dessa utifrån lämplighet vad gäller kostnad, kapacitet, 

buller, påverkan på boende/trygghet. Utvärderingen görs av förväntade trafikmängder 

år 2040.  

 

 

Figur 1. Killeberg och planerat utvecklingsområde (Bildkälla från hitta.se, ortofoto) 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Förutsättningar för trafikutredningen är detaljplanerna i området och dess 

bestämmelser samt befintliga trafikmängder. Antaganden om framtida trafikmängder 

utgår ifrån respektive användningsområde i detaljplanen och den avsedda ytan, enligt 

trafikverkets alstringstal (ÅDT, årsdygnstrafik). Exempel på användningsområden är 

bostäder, skola, förskola och idrottshall. De framtagna trafikmängderna för 

detaljplanen kompletteras sedan med trafikmängder från Storgatan (mätning gjord av 

Trafikverket 2016) samt nya trafikräkningar (maj 2020) på Sportvägen och Såggatan. 

Trafikverkets mätningar räknas upp i enlighet med Trafikverkets trafikuppräkningstal. 

 

I utredningen studeras angöring till detaljplaneområdet via Sportvägen eller Såggatan, 

eller via båda.  

2.1 AVGRÄNSNINGAR  

Utredningen omfattar ingen kontroll av parkeringsbehovet för de nya verksamheterna. 

Utredningen omfattar inte heller förslag för angöring för oskyddade trafikanter.  

3 BEFINTLIG TRAFIKSITUATION  

I dagsläget finns verksamheter samt bostäder som angörs via gatorna Sportvägen och 

Såggatan. Sportvägen, som är den nordligaste av de två, fungerar idag som angöring 

för ett tiotal befintliga villor samt ett villaområde på 5740 kvadratmeter som ännu ej är 

byggt, men detaljplanerat för.  

 

Från Såggatan, som är den sydligare av de två angöringsvägarna, nås ett 20-tal villor, 

en mindre verkstadsindustri samt en befintlig idrottsanläggning. Trafikmätningarna 

redovisas enligt figur 2.  

 

Hastigheten på de aktuella gatorna är idag 40 Km/h.  

 

Varken Såggatan eller Sportvägen har idag gång- eller cykelbanor. I och med den 

förändrade trafiksituationen med fler fordonsrörelser kommer detta utvärderas längs 

respektive gata. Riktlinjerna från Trafikverket är att det på en gata med hastigheten 40 

km/h ska finnas gångbana. Likaså på en gata med hastigheten 30 km/h, om 

fordonsrörelserna på den dimensionerande timmen överstiger 100 bilflöden. Vad 

gäller cykel längs en gata med 40 km/h är rekommendationerna att det ska finnas en 

cykelbana om bilflödena i den dimensionerande timmen överstiger 900. Om bilflöden 

är mellan 300–900 uppfylls tillräcklig standard med cykelfält, om gatorna tillhör 

huvudnätet och det är flest vuxna som färdas.  

 

Då trafikutredningen ämnar utreda de trafikala effekterna 2040 så är alternativet 

jämförande alternativ i Figur 3 alternativet som kommer användas för beräkningar. 

Detta då befintlig trafiksituation, som syns i Figur 2, inte kommer vara aktuellt år 2040 

med tanke på redan lagakraftvunna och planerade detaljplaner. 
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Figur 2. Befintligt alternativ (Bildkälla från Basemap, ArcGIS) 

 

 

Figur 3. Jämförande alternativ (Bildkälla från Basemap, ArcGIS) 

  

:i;-: TYRENS 

80f/d (2 %)2 

.f 
l ;; 

i 
l 

.. 
80 f/d (2 %)*• 

i 
i 

I 
/ 

.l 

88 f/d (4 %) 

52 f/d (2 %) 

e"' Z62 f/d (4 %)*' 

i 116 f/d (3 %) 

.J 

G'lubbarp 

• 1 Antalet inkluderar en uppräkning från 2016, då mätningarna gjordes, till 2020. 
*2Trafikmätningarna från Sven Månsagatan används endast för kapacltetsberäkning 
i korsningen med Såggatan. 

'/Jo,.t. 246 f/d (4 %)*2 

"oi• ~.,, 
324 f/d (4 %)*' 

52 f/d (2 %) 

~ 
• :9.9dfq • "' 752 f/d (4 %)*3 

i 116 f/d (3 %) 

I 

f/ d = ÅDT 
(xx %) = Andel tung trafik 

• 1 Siffrorna Inkluderar uppräkningarna för det detaljplanerade området på 5740 kvadratmeter. 
*2 Antalet Inkluderar uppskatthingar för det detaljplanerade vlllaområdet på 5740 kvadratmeter 
samt borttagande av trafik från Algatan. 
*3 Antalet Inkluderar en uppräkning från 2016, då mätningarna gjordes, till 2020. 
• 4 Trafikmätningarna från Sven Månsagatan används endast för kapacitetsberäkning 
i korsningen med Såggatan. 

f/ d = ÅDT 
(xx %) = Andel tung trafik 



 

Plats för beställarens logotyp.  

Ta bort om den ej behövs.  

 

Uppdrag: 304505, Trafikutredning - Ny detaljplan för del av Killberg 1:1 Mfl 2020-12-04 

Beställare: Osby kommun Utkast 

 

O:\MAL\304505\01_Tyréns uppdrag\016_Kvalitet och miljö\Granskning 20201204\Trafikutredning Killeberg 1_1_201204 - revidering av 

slutversion.docx 

7(20) 

4 FRAMTIDA TRAFIKSITUATION  

För antagande kring den framtida trafiksituationen så har beräkningar inom alstring, 

kapacitet och buller genomförts samt trafikmätningar på plats. Detta underlag 

återfinns i sin helhet i bilagor till rapporten och nedan visas endast resultatet. Den 

framtida trafiksituationen speglar år 2040 där trafiken på Storgatan har räknats upp till 

detta år enligt Tafikverkets uppräkningstal.  

4.1 ALSTRING OCH TRAFIKMÄTNINGAR 

Resultatet av trafikmätningar, uppräkning av trafik samt alstringstal för respektive 

verksamhet redovisas i tabellen nedan och utgår från verksamheternas BTA 

(Bruttoarea) vilket normalt används för beräkning av trafik i tidiga skeden. 

Beräkningarna är gjorda med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg, som i sig är 

baserat på senaste resvaneundersökningen, samt antagande om förväntade 

trafikmängder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Med Villaområdet hela menas det som är detaljplanerat för idag och gällande. ”Hela” står i 

relation till ”minskat” som är ett mindre villaområde som en ny detaljplan ämnar pröva 

4.2 BULLER 

Bullerutredningarna har genomförts på de olika alternativen som presenteras mer 

utförligt som en bilaga till rapporten. Resultatet av bullerutredningen har ställts mot 

riktvärdena långsiktigt god miljökvalitet 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad, samt för 

befintlig miljö 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad. Bullernivåerna i området efter planerad 

utbyggnad håller sig mellan spannet 39–54 dBA beroende på val av alternativ – en 

acceptabel nivå i förhållande till riktvärdena. 

 

För skolgård har beräkningar gjorts för avstånd från infartsvägen där 

Naturvårdsverkets riktvärden för ny skolgård innehålls, 50 dBA ekvivalentnivå och 70 

dBA maximalnivå. Resultaten visar att vägen bör ligga ca 10-15 m från vägkant. 

4.3 KAPACITETSBERÄKNINGAR I KORSNINGAR 

Kapacitetsberäkningarna är gjorda för dimensionerande timma år 2040, maxtimman, 

under eftermiddagen, dvs då den totala trafikmängden i korsningen beräknas vara som 

störst, baserat på talen från trafiksatsningarna och alstringstalen. Kapacitetens i 

korsningspunkterna har en belastningsgrad på 0,03–0,06, vilket faller inom ramarna 

för önskvärd servicegrad med god marginal (Belastning ≤ 0,6). 

4.4 ALTERNATIV 

I denna del presenteras utvärderingen av de olika alternativen. Se bilagorna 1, 2 och 3 

för att se mer ingående alstringsberäkningar, påverkan av bullernivåer och 

belastningsgrad i korsningarna för de olika alternativen. Under respektive alternativ 

presenteras de förväntade trafikmängderna på respektive gata i en figur.  

Verksamhet BTA Fordonsrörelser Nyttotrafik Totalt, ÅDT 

Villaområde hela* 5740 201 15% 236 

Villaområde minskat* 2600 90 15% 106 

Förskola 2500 573 5% 603 

F-6 2360 363 5% 382 

Idrottshall 1700 91 5% 96 

TOTALT 14900 1318 7 % 1423 
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4.4.1 ALT 1 – ANGÖRING ENDAST SÅGGATAN  

I första alternativet förutsätts att anslutning till verksamheterna för förskola, skola 

samt idrott sker endast via Såggatan. Det planerade villaområdet, som minskar i yta i 

och med den nya detaljplanen, angörs fortsatt vi Sportvägen. Parkeringen för skola och 

idrott placeras sydväst om dessa anläggningar. Parkeringen till förskolan placeras norr 

om förskolan vilket innebär att trafiken till förskolan får köra upp bakom den 

planerade skolgården på en ny vägsträcka för att angöra denna parkering.  

 

Alternativet påverkar naturligt belastningen på Såggatan. I och med den större 

mängden fordon på Såggatan, samt att det är angöringsväg för cyklande barn till 

skolan, föreslås också en gång- och cykelbana längs Såggatan. Denna åtgärd tillför en 

kostnad till förslaget. Det kan också antas att de boende längs Såggatan skulle 

uppfatta ökningen av fordon som en försämring, och eventuellt också negativt vad 

gäller trygghet då gatan är placerad nära husen. I ett villaområde kan en sådan gata 

användas mer fritt av barn, men kanske inte längre på grund av den ökande mängden 

trafik som detta alternativ tillför. Buller ökar i och med den nya trafiken, även om 

nivåerna håller sig inom gränsvärdena. Eftersom alternativet innefattar en ny väg runt 

skolan och förbi skolgården har en bullerberäkning i syfte att fastställa hur långt ifrån 

skolgårdens ytterkant vägen bör placeras för att skolgården ska uppfylla kraven 

kopplat till bullernivån. Beräkningarna fastställde att vägen bör placeras 10–15 meter 

från skolgården för att kraven ska uppfyllas.  

 

Belastningsgraden i korsningen Storgatan - Såggatan beräknas bli mycket låg och klara 

rekommendationerna för maximal belastning utan problem.  

 

Att endast ha en koppling till hela området bedöms öka orienterbarheten. Majoriteten 

av de som bedöms ha skola och idrottsanläggningen som målpunkt bedöms komma 

söderifrån vilket ökar alternativets orienterbarhet ytterligare.  

 

Parkeringarna i detta alternativ är placerade längs samma koppling. Detta medför att 

det bedöms enklare att hitta en parkeringsplats då det är lättare att leta efter plats på 

båda parkeringarna. Parkeringarna bedöms även kunna samnyttjas i större 

utsträckning när de ligger längs samma stråk vilket har positiv effekt på ytanspråket 

då man genom samutnyttjande kan anlägga färre parkeringsplatser.  
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Figur 4. Förväntad trafikmängd i alternativ 1 (Bildkälla från Basemap, ArcGIS) 

 

UTFORMNING ALTERNATIV 1  

Det har i tidigare stadie föreslagits en parkering samt bussangöring strax sydöst om 

skola och idrottshall. I samband med att den nya anslutningen upp till förskolans 

parkering tillkommer måste denna lösning ses över. I figuren nedan visas en 

schematisk skiss över ytanspråk för ny gata och parkering. En mer precis utformning 

av gata och parkering bör fastställas i samtid med att byggnadernas placering 

fastställs. Förslaget nedan visar en lösning där gatan till parkeringen vid förskolan går 

utanför parkeringen, detta är i syfte att minska barns behov av att korsa en gata med 

genomfartstrafik.  

 

Utöver denna parkering tillkommer en parkering vid förskolan. Parkeringen som 

redovisas nedan ämnar inte att tillgodose förskolans parkeringsbehov.  
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Figur 5. Schematisk skiss över gatans och parkeringens ytanspråk 
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4.4.2 ALT 2 – ANGÖRING ENDAST SPORTVÄGEN 

I detta alternativ förutsätts att anslutning till verksamheterna för förskola, skola, idrott 

samt villaområde på 2600 kvadratmeter sker endast via Sportvägen. 

 

Alternativet belastar istället Sportvägen med ökad trafik, buller och troligen en 

minskad positiv upplevelse av de närboende. Även här befinner sig bullret inom 

gränsvärdena, men kommer likväl öka i och med förslaget. Trafikmängderna och dess 

målpunkter medför ett behov av ytterligare infrastruktur i form av gång- och cykelbana 

längs gatan. Belastningsgraden i korsningen Storgatan - Sportvägen beräknas bli 

mycket låg och klara rekommendationerna för maximal belastning utan problem. 

 

Eftersom majoriteten av de som besöker området bedöms komma söderifrån anses 

alternativet medföra en sämre orienterbarhet jämfört med alternativ 1.  

 

 

Figur 6. Förväntad trafikmängd i alternativ 2 (Bildkälla från Basemap, ArcGIS) 
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4.4.3 ALT 3 – ANGÖRING SÅGG. OCH SPORTV. MED SAMMANKOPPLING 

I alternativ 3 förutsätts att angöringen sker via antingen Såggatan eller Sportvägen, 

med en sammankopplande gata inom planområdet. Beräkningarna har gjorts med 

utgångspunkten att in- och utfart till området är enkelriktad: moturs med infart via 

Sportvägen. Tanken bakom detta är att möjliggöra för att föräldrar först lämnar barn 

på förskolan och därefter ytterligare barn på skolan. Gatorna behöver inte regleras 

enligt denna beskrivning i senare skede, men utan enkelriktning kan det antas att 

trafikrörelser kommer likna den i Alternativ 4 eller ge en trafiksituation likt den i 

alternativ 1 då majoriteten bedöms ansluta söderifrån.   

 

Med en sammankopplande gata mellan Såggatan och Sportvägen tillkommer kostnader 

som inte finns i de andra alternativen. Detta möjliggör i sin tur att fördelningen av 

nytillkommande trafikrörelser kan spridas ut på fler gator. En ytterligare fördyrande 

åtgärd som föreslås, på grund av cyklande barn till målpunkterna, är utbyggnad av 

gång- och cykelbana längs dessa gator. Utöver kostnaderna så är övrig påverkan av 

buller, påverkan på boende och kapacitet ganska moderata i förhållande till alternativ 

1 och 2.  

 

 

Figur 7. Förväntad trafikmängd i alternativ 3 (Bildkälla från Basemap, ArcGIS) 
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4.4.4 ALT 4 - ANGÖRING SÅGG. OCH SPORTV. UTAN SAMMANKOPPLING 

I detta alternativ förutsätts att angöringen till skola och idrottshall sker vi Såggatan och 

angöring till förskola samt nya bostäder via Sportvägen. Flerbarnsfamiljer, med barn i 

olika åldrar, kan parkera vid antingen förskolan eller skolan och sedan gå inom 

området för att hämta/lämna. Detta skulle generera färre fordonsrörelser. Däremot 

kan andra ta bilen mellan målpunkterna och istället generera fler. I och med att 

scenarierna tar ut varandra har fenomenet bortsetts i beräkningarna nedan. 

 

Utan sammankoppling mellan Såggatan och Sportvägen fördelas fordonsrörelserna 

ungefär relativt likt alternativ 3, men utan kostnaden för att anlägga ytterligare en 

gata. Bullernivåerna är inom gränsvärden, precis som korsningskapaciteten, men 

samtliga boende längs de två gatorna får ökad trafik förbi. I och med att det är många 

barn som tar sig till och från området, samt att trafiken ökar vore gång- och 

cykelåtgärder på gatorna en åtgärd för ökad säkerhet och främjande av alternativa 

färdsätt. En åtgärd som är kostnadsdrivande. 

 

Eftersom parkeringsplatserna varken är sammankopplade eller samlade i detta 

alternativ bedöms det medföra en risk för att de båda parkeringarna behöver 

dimensioneras för fler bilar än vad som bedömts nödvändigt om parkeringarna kunnat 

samnyttjas mellan de olika verksamheterna. Det bedöms också finnas viss risk att 

parkeringen i anslutning till Såggatan nyttjas i större utsträckning då majoriteten av 

besökarna antas komma söderifrån, detta kan leda till platsbrist på denna parkering 

eller ökat trafikarbete då de som inte får plats här måste köra runt tillbaka ut på 

Storgatan för att ta sig till den andra parkeringen. I de fall parkeringen vid Såggatan 

istället dimensioneras för att klara den eventuellt ökade beläggningen kommer en 

trolig följd bli att de som angör främst gör det via denna parkering vilket resulterar i 

en trafiksituation som kan liknas med alternativ 1.   

 

 

Figur 8. Förväntad trafikmängd i alternativ 4 (Bildkälla från Basemap, ArcGIS) 
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4.4.5 ALT 5 – NY LÄNK MELLAN SPORTGATAN OCH SÅGGATAN 

Ett femte alternativ har även utretts. I detta alternativ föreslogs en ny länk mellan 

Sportvägen och Såggatan (se figur 9). Tanken var att med reglering få trafiken att köra 

in via Sportvägen och sedan ta den nya länken till skola, idrott och förskola. Infart via 

Såggatan ville undvikas bortsett från de boende samt de som kom söderifrån. Sådan 

reglering bedömdes dock inte kunna genomföras med god efterlevnad eller 

genomföras med ett bra resultat, därför förkastades alternativet. 

 

 

Figur 9. Förkastat alternativ, ny länk mellan Sportg. och Sågg. (Bildkälla från Basemap, ArcGIS) 

 

  

.,,, 

TYRENS 

ALTERNATIV 5 

Gnubbarp 

- Ny koppling 

f/d = ÅDT 
(xx %) = Andel tung trafik 
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4.6 VAL AV ANSLUTNINGSALTERNATIV  

Ovan redovisas för- och nackdelar för med varje alternativ. Inget av alternativen 

beräknas överstiga riktvärden för buller eller kapacitet. Alternativet som bäst fördelar 

konsekvenserna med hänsyn till nutida och framtida situation bedöms vara Alternativ 4 

– där fördelas fordonsrörelserna via de två angöringsgatorna. Detta blir en 

kostnadseffektiv lösning samtidigt som funktionen uppfylls. Detta ger också möjlighet 

att, beroende på hur byggnaderna för respektive verksamhet placeras, samordna/styra 

leveranser och sophämtning m.m. till önskvärd gata.  

 

Med utgångspunkt i parkeringarnas placering och sammankoppling ses alternativ 1 

som ett fördelaktigt alternativ. Alternativet bedöms även medföra god orienterbarhet 

med utgångspunkt i att det största flödet bedöms komma söderifrån. Alternativ 1 

innebär en kostnad i samband med att det nya vägbiten till parkeringen bakom 

förskolan byggs. Samtidigt bedöms det möjligt att bygga mindre parkeringsytor i och 

med att alternativet medför bättre möjligheter till att samnyttja dessa jämfört med 

övriga alternativ.  

 

I och med att målpunkterna skola och förskola återfinns inom området föreslår vi att 

gång- och cykelbana upprättas längs tillfartsvägarna/vägen. Detta förslag återfinns i 

samtliga alternativ, och belastar således inte något alternativ specifikt. Dock blir 

kostnaden för denna åtgärd högre för alternativ 4 och3 eftersom det i detta fall är två 

gator som bör kompletteras med GC-stråk i jämförelse med en gata i alternativ 1 och 

2.  

 

5 SLUTSATS  

I och med framtagande av detaljplan i Killeberg har Osby kommun beställt en 

trafikutredning för att utvärdera vilka effekter den tillkommande trafiken får. Buller, 

kapacitet, orienterbarhet, trafikarbete samt kostnad har varit punkter i utvärderingen. 

Vad gäller buller och kapacitet så är samtliga alternativ med god marginal inom 

riktvärdena för vad som kan accepteras vid exploatering. Vissa alternativ innebär lägre 

bullernivåer längs vissa sträckor, men generellt sätt syns inga alarmerande siffror 

oavsett alternativ. Det samma gäller kapacitet i korsningar.  

 

Eftersom vissa förutsättningar så som planerade gång och cykelkopplingar och 

parkeringsbehov vid tidpunkten för utredningen inte är kända kan inte en entydig 

rekommendation ges. För att detta ska vara möjligt behövs förutsättningarna för gång 

och cykel samt parkeringsbehovet studeras vidare. Utifrån de förutsättningar som vid 

för utredningen är kända bedöms alternativ 1 eller 4 vara de mest fördelaktiga 

alternativen.  
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BILAGA 1 – ALSTRING 

 

I den framtida trafiksituationen adderas de beräknade alstringstalen från respektive 

verksamhet till det ovan beskrivna nuläget. Den nya planerade detaljplanen förändrar 

även befintlig detaljplan vad gäller villaområdet: Den tidigare volymen på 5740 

kvadratmeter minskas till 2600 kvadratmeter, vilket kommer vara utgångspunkten i 

framtidsscenariot.  

 

För idrottsanläggningens alstringstal så visar Trafikverkets verktyg på stor osäkerhet 

för denna typ av verksamhet. I och med det har underlaget för idrottsanläggningens 

alstring istället varit en utredning som tittat närmare på detta i en annan kommun. 

Resonemanget i denna utredning kan översättas till nuvarande projekt och är enligt 

nedan: ”Under kvällstid bedöms aktiviteter förekomma mellan kl. 17-22 i idrottshallen. 

Varje aktivitet antas pågå under en timme med i snitt 30 deltagare per aktivitet, vilket 

ger att i snitt 150 personer besöker idrottshallen en vardagskväll. 

 

40 % av besökarna till idrottshallen antas komma med bil och 1,5 personer bedöms 

sitta i varje bil. Varje bil antas alstra 3 fordonsrörelser då hälften av besökarna antas 

bli lämnade och hämtade. Detta ger en trafikalstring på ca 120 fordonsrörelser per 

vardagskväll för idrottshallen. 

 

Under en lördag och söndag antas aktiviteter i idrottshallen pågå mellan kl. 10-16. 

Under denna tid antas aktiviteter i form av 4 träningsaktiviteter. Varje träningsaktivitet 

bedöms ha i snitt 30 deltagare. Totalt ca 120 personer under en dag. 

40 % av deltagarna antas komma med bil och 1,5 antas sitta i varje bil. Varje bil antas 

alstra 3 fordonsrörelser då hälften av besökarna antas bli lämnade och hämtade. Detta 

ger en trafikalstring på ca 96 fordonsrörelser under dagen. 

 

Baserat på 120 fordonsrörelser per vardagsdygn och 96 fordonsrörelser per helgdygn, 

och antagandet att full aktivitet pågår i snitt under 42 veckor per år, erhålls en 

årsdygnstrafik alstrad av idrotten på 91 fordonsrörelser per årsdygn” 

 

I alternativen utreds trafikflöden för respektive fall, men inte närmare hur 

trafiklösningarna till respektive verksamhet inom planområdet kommer utformas. 

 

Tabell 1 nedan visar resultatet av alstringsberäkningarna till respektive verksamhet. 

För alla verksamheter förutom idrottshall har Trafikverkets alstringsverktyg använts för 

att ta fram förväntade trafikflöden.  

 

 

  

Verksamhet BTA Fordonsrörelser Nyttotrafik Totalt, ÅDT 

Villaområde hela 5740 201 15% 236 

Villaområde minskat 2600 90 15% 106 

Förskola 2500 573 5% 603 

F-6 2360 363 5% 382 

Idrott 1700 91 5% 96 

TOTALT  14900 1318 7 % 1423 
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BILAGA 2 – KAPACITETSBRÄKNINGAR I KORSNINGAR 

 

Kapacitetsberäkningar har gjorts för Såggatan och Sportvägens anslutningar till 

Storgatan för de studerade alternativen. Beräkningarna har gjorts med hjälp av 

beräkningsprogrammet Capcal, version 4.3. Beräkningarna är gjorda för 

dimensionerande timma, maxtimman, under eftermiddagen, dvs då den totala 

trafikmängden i korsningen beräknas vara som störst.  

 

Eftermiddagens maxtimma har bedömts utgöra 10% av dygnstrafiken, med en 

riktningsfördelning där 70% av trafiken antas köra in till området och 30% ut från 

området.  

 

Resultatet av beräkningarna redovisas som högsta belastningsgrad, kölängder samt 

medelfördröjning i korsningarna för respektive alternativ.  

 

Belastningsgraden avser hur stor del av anslutningens kapacitet som utnyttjas sett över 

dimensionerande timma. I VGU 2012 (kap 1.3 i Övergripande krav för Vägar och gators 

utformning, TRV publ. 2012:181), anges krav på servicenivå uttryckt i belastningsgrad 

vid nybyggnad av en väg, se tabell nedan. (Motsvarande avsnitt finns inte med i VGU 

2015). Dessa krav är vägledande i värderingen av framkomligheten i korsningarna. 

Vid ombyggnad eller förbättring bör vägar utformas med tillräcklig kapacitet för en 

tidsperiod motsvarande den valda tekniska livslängd förbättringen dimensioneras för 

vilket normalt bör vara inom tidsintervallet 10 till 20 år. 

 

Krav på belastningsgrad, B, för korsningstyp A-C (Väjnings- eller stopplikt),  

enligt VGU 2012. 

 

Korsningstyp Önskvärd servicenivå Godtagbar servicenivå **) ***) 

A-C (Väjnings- eller stopplikt, 

med eller utan kanalisering 

resp. vänstersvängskörfält) 

B ≤ 0,6 B ≤ 1,0 

**) Endast efter Trafikverkets godkännande 

***) Belastning ≥1,0 kan godtas efter Trafikverkets godkännande om belastningen 

bedöms vara  

 

Medelkölängden avser den genomsnittliga kölängden under dimensionerande timma. 

Under kortare tid än timman kan köerna vara längre, vilket speglas av 90-percentilen. 

 

Medelfördröjningen avser den genomsnittliga fördröjningen per fordon under 

dimensionerande timma, vilket inkluderar fördröjning till följd av både geometri som 

konflikter med andra trafikanter. 

 

I följande tabell redovisas resultat av beräkningarna för den mest belastade tillfarten i 

korsningen i varje alternativ. 

 

Såggatan 

Alternativ 

Mest belastade 

tillfart 

Belastnings-

grad 

Medelfördröj-

ning, sek/fordon 

Kölängd, 

fordon 

Kölängd, 90-

percentil, fordon 

Jämförelsealt. Storgatan norr 0,02 1 0,0 0,0 

Alt 1 Storgatan norr 0,06 3 0,0 0,0 

Alt 2 Storgatan norr 0,04 1 0,0 0,0 

Alt 3 Storgatan norr 0,05 2 0,0 0,0 

Alt 4 Storgatan norr 0,05 2 0,0 0,0 
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Sportvägen 

Alternativ 

Mest belastade 

tillfart 

Belastnings-

grad 

Medelfördröj-

ning, sek/fordon 

Kölängd, 

fordon 

Kölängd, 90-

percentil, fordon 

Jämförelsealt. Storgatan norr 0,03 2 0,0 0,0 

Alt 1 Storgatan norr 0,03 1 0,0 0,0 

Alt 2 Storgatan norr 0,05 3 0,0 0,0 

Alt 3 Storgatan norr 0,04 3 0,0 0,0 

Alt 4 Storgatan norr 0,05 2 0,0 0,0 

 

Det kan konstateras att det inte förväntas uppstå några framkomlighetsproblem i 

anslutningarna till Storgatan till följd av de planerade utbyggnaderna.  

 

Skillnaderna mellan alternativen är liten, där det alternativ med högst belastningsgrad 

är de alternativ som förmedlar mest trafik på respektive anslutande gatan. På Såggatan 

är detta alternativ 1 och på Sportvägen alternativ 2. Alternativen 3 och 4 fördelar den 

tillkommande trafiken förhållandevis jämt på anslutningarna. 
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BILAGA 3 – BULLERBERÄKNINGAR 

Trafikbullerberäkningar har gjorts för två punkter på respektive gata, längst in samt 

närmast Storgatan. Bullerberäkningarna visar att de planerade utbyggnaderna inte 

förväntas medföra att det långsiktiga riktvärdet för god boendemiljö, 55 dBA 

ekvivalentnivå vid fasad, överskrids. Inte heller beräknas riktvärdet för befintlig miljö 

65 dBA ekvivalentnivå vid fasad överskridas. 

 

Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den ekvivalenta 

samt den maximala bullernivån som ett mått på störningen från väg- och 

järnvägstrafik, där ekvivalentnivån är den genomsnittliga bullernivån under dygnet, 

medan maximalnivån motsvarar passagen av ett enstaka fordon av den bullrigaste 

typen. Då antalet passager av tunga fordon är begränsat på de båda gatorna redovisas 

inte dessa nivåer nedan. 

 

När två lika starka bullerkällor adderas ökar den ekvivalenta bullernivån med 3 dBA. På 

samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden eller en 

fördubbling/halvering av avståndet till bullerkällan 3 dBA högre/lägre ekvivalent 

bullernivå. 

 

I tabellen nedan redovisas den ekvivalenta bullernivån vid fasad för de fyra 

beräkningspunkterna, två utmed Såggatan och två utmed Sportvägen. 

 

Alternativ/ 

beräkningspunkt 

Såggatan väster 

om Sven Månsag. 

Såggatan väster 

om Storgatan 

Sportvägen väster 

om Algatan 

Sportvägen väster 

om Storgatan 

Jämförelsealt. 40 dBA 44 dBA 44 dBA 41 dBA 

Alt 1 54 dBA 54 dBA 41 dBA 39 dBA 

Alt 2 40 dBA 44 dBA 51 dBA 47 dBA 

Alt 3 52 dBA 52 dBA 49 dBA 45 dBA 

Alt 4 50 dBA 51 dBA 49 dBA 45 dBA 

 

Jämfört med jämförelsealternativet beräknas den ekvivalenta bullernivån vid fasad öka 

till följd av de planerade utbyggnaderna. Största ökningen uppstår på västra delen av 

Såggatan där trafikflödet idag är mycket begränsat. 

 

Största ökningen på respektive gatan erhålls i de alternativ där all trafik antas trafikera 

gatan. För Såggatan är detta i alternativ 1 och för Sportvägen i alternativ 2. alternativ 3 

och 4 fördelas trafiken mellan de båda gatorna varför ökningen blir mindre. 

 

I alternativ 1 får Sportvägen lägre nivå än i jämförelsealternativet. Detta beror på att i 

jämförelsealternativet antas planområdet vara fullt utbyggt enligt gällande detaljplan. I 

alternativ 1 antas endast en del av gällande detaljplan byggas ut, varför trafikflödet på 

Sportvägen blir lägre i detta alternativ jämfört med jämförelsealternativet. 

 

Beräkningar har också gjorts för hur långt från infartsvägen ny skolgård kan placeras 

för att Naturvårdsverkets riktvärden för ny skolgård, 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA 

maximalnivå ska klaras. Beräkningarna visar att maximalnivån kan vara 

dimensionerande för skolgården, dock beroende på hur många tunga transporter till 

skolan som infaller under maxtimman. I beräkningarna tas inte heller hänsyn till 

eventuella reflexer i byggnader etc. Närmare beräkningar för skolgård bör genomföras 

när infartsvägens och parkeringsytornas läge samt byggnadernas placering och 

utformning är bestämts. Beräkningarna har baserats på 603 fordon/dygn och 2% tung 

trafik, 30 km/tim. 

 

I tabellen redovisas beräknat avstånd från vägkant för att klara riktvärdena. 
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Alternativ Avstånd från vägkant 

50 dBA ekvivalentnivå ca 7-8 meter 

70 dBA maximalnivå utan skärm ca 15 meter 

70 dBA maximalnivå med 1,2 m hög skärm placerad ca 2 m 

från vägkant 

ca 7-8 meter 
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Justerandes sign 

§ 56 

Upphandling ny grundskola Killeberg 

SBN/2021: 126 050 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Godkänna placering, preliminär budget och utformning samt uppdra 
åt samhällsbyggnad att upphandla byggnationen. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt förrän beslut om byggnation ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 §218 dnr:KS/2018:18 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera en ny grundskola i 
Killeberg som ska ersätta den befintliga grundskolan i Killeberg. 

Byggnaden som är framtagen bygger på olika fyrkantiga "klossar" som satts 
samman som kommer att fungera som konceptgrundskola inom Osby 
kommun. De olika klossarna kan sättas samman genom att fler i framtiden 
enkelt kan adderas för att expandera de olika skolorna vid det fall att 
tillbyggnad i framtiden skulle krävas. 

Total byggnadsyta enligt förslag är 2 260 kvm vilket innebär att nyckeltalet 
kvm per elev hamnar på 15 kvm med planerade 150 elever där medelvärdet 
i Sverige är ca 15 kvm per elev enligt rapport från skolverket. Anledningen 
att kvm per elev blir så högt beror på att varje årskurs behöver ett klassrum 
och klassrummen är anpassade för 30 elever. Det innebär att skolan i 
framtiden kan inrymma 210 elever varpå nyckeltalet då sänks till 10,8 kvm. 

Enligt trafikutredning av Tyrens sker infart till Killebergskolan från 
Sågvägen. 

Parkering F-6 skola och idrottshall samt avsläppningszon för personal och 
besökare i Sågvägens förlängning i söder. 

Personal och besökare till förskola kör höger och parallellt med 
fotbollsplanens långsida till förskolans parkering samt avsläppningszon. 

Mot skolans huvudentre finns bussangöring, HCP samt cykelparkering med 
hårdgjord yta som tydligt skiljer sig mot traditionell bilgata ex. plattsättning 
eller mönsterbetong. 
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På skolgården finns det bevarad skog och möjligheter till rörelse, aktivitet, 
lärande och idrott. 

Löparslingan/Skidspåret dras om och kommer läggas parallell där den 
passerar skolområdet. 

Byggkostnaden för förskolan inklusive matsal uppskattas till 53 500 000 
kronor. 

Finansiering 

Finansiering sker genom redan beslutade investeringsmedel a 53 500 000 
kronor. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Upphandling ny grundskola, Killeberg", daterad den 27 
april 2021, från fastighetschef, Anders Edwall och samhällsbyggnadschef, 
Mathias Karlsson. 
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Bankgiro 281-6809

Upphandling ny grundskola, Killeberg
Dnr SBN/2021:126 050  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden godkänna 
placering, preliminär budget och utformning samt uppdra åt samhällsbyggnad att 
upphandla byggnationen.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt förrän beslut om byggnation ska ske.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 §218 dnr:KS/2018:18 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera en ny grundskola i Killeberg som 
ska ersätta den befintliga grundskolan i Killeberg.

Byggnaden som är framtagen bygger på olika fyrkantiga ”klossar” som satts samman som 
kommer att fungera som konceptgrundskola inom Osby kommun. De olika klossarna kan 
sättas samman genom att fler i framtiden enkelt kan adderas för att expandera de olika 
skolorna vid det fall att tillbyggnad i framtiden skulle krävas. 

Total byggnadsyta enligt förslag är 2 260 kvm vilket innebär att nyckeltalet kvm per elev 
hamnar på 15 kvm med planerade 150 elever där medelvärdet i Sverige är ca 15 kvm per 
elev enligt rapport från skolverket. Anledningen att kvm per elev blir så högt beror på att 
varje årskurs behöver ett klassrum och klassrummen är anpassade för 30 elever. Det 
innebär att skolan i framtiden kan inrymma 210 elever varpå nyckeltalet då sänks till 10,8 
kvm.

Enligt trafikutredning av Tyréns sker infart till Killebergskolan från Sågvägen. 

Parkering F-6 skola och idrottshall samt avsläppningszon för personal och besökare i 
Sågvägens förlängning i söder.
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Personal och besökare till förskola kör höger och parallellt med fotbollsplanens långsida 
till förskolans parkering samt avsläppningszon.

Mot skolans huvudentré finns bussangöring, HCP samt cykelparkering med hårdgjord yta 
som tydligt skiljer sig mot traditionell bilgata ex. plattsättning eller mönsterbetong.

På skolgården finns det bevarad skog och möjligheter till rörelse, aktivitet, lärande och 
idrott.

Löparslingan/Skidspåret dras om och kommer läggas parallell där den passerar 
skolområdet.

Byggkostnaden för förskolan inklusive matsal uppskattas till 53 500 000 kr.

Situationsplan
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Bottenvåning

Övervåning
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Fasadritning
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Finansiering

Finansiering sker genom redan beslutade investeringsmedel á 53 500 000 kr.

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Projektsamordnare

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 34(48) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 57 

Upphandling sporthall Killeberg 

SBN/2021: 127 050 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Godkänna placering, preliminär budget och utformning samt uppdra 
åt samhällsbyggnad att upphandla byggnationen. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt förrän beslut om byggnation ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 §218 dnr:KS/2018:18 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera en nysporthall i 
Killeberg som ska ersätta den befintliga idrottshallen vid befintlig 
grundskola. 

Samhällsbyggnad har projekterat förslag på sporthall i samråd med barn
och utbildningsförvaltningen samt Treby IF som är den lokala 
fotbollsklubben. 

Treby IF använder idag mögelskadade omklädningsrum, kansli och övriga 
klubblokaler i en byggnad ståendes vid fotbollsplanen. I samband att en ny 
sporthall ska byggas bör Treby IF få tillgång till omklädningsrum, kansli 
samt kiosk för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Förslaget som är framtaget innehåller en liten klubblokal a ca 25 kvm samt 
två extra omklädningsrum för att kunna tillmötesgå Treby IFs behov. 

Byggnaden innehåller sex (6) omklädningsrum, förråd, städ, klubblokal och 
en liten kiosk a 19 kvm. 

Det finns två olika projekteringar framtagna, där den första projekteringen 
innebär en fullstor sporthall där samtliga sporter kan utövas, dvs en fullstor 
plan. Den andra projekteringen innebär att idrottshallen är av 2/3 full plan, 
vilket innebär att sporthallen inte kommer att kunna användas i 
tävlingssammanhang för exempelvis innebandy, basket, handboll, 
inomhusfotboll med mera. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

Upphandling kommer att ske på en fullstor sporthall samt en option att en 
mindre sporthall kan bli aktuell att byggas. 

Det innebär att efter upphandlingen är färdig kommer beslut gällande 
budget och val av storlek på sporthall att fattas politiken. 

Finansiering 

Finansiering för sporthallen görs i samband med budgetberedningen under 
2021 , då anbud inkommit. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Upphandling sporthall, Killeberg", daterad den 27 april 
2021, från fastighetschef, Anders Edwall och samhällsbyggnadschef, 
Mathias Karlsson. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

Co rnfact Jgnature Re l'e reJnu111111 er· I 093000 I 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Upphandling sporthall, Killeberg
Dnr SBN/2021:127 050  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden godkänna 
placering, preliminär budget och utformning samt uppdra åt samhällsbyggnad att 
upphandla byggnationen.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt förrän beslut om byggnation ska ske.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 §218 dnr:KS/2018:18 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera en nysporthall i Killeberg som 
ska ersätta den befintliga idrottshallen vid befintlig grundskola. 

Samhällsbyggnad har projekterat förslag på sporthall i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen samt Treby IF som är den lokala fotbollsklubben. 

Treby IF använder idag mögelskadade omklädningsrum, kansli och övriga klubblokaler i 
en byggnad ståendes vid fotbollsplanen. I samband att en ny sporthall ska byggas bör 
Treby IF få tillgång till omklädningsrum, kansli samt kiosk för att kunna fortsätta bedriva 
sin verksamhet. 

Förslaget som är framtaget innehåller en liten klubblokal á ca 25 kvm samt två extra 
omklädningsrum för att kunna tillmötesgå Treby IFs behov. 

Byggnaden innehåller sex (6) omklädningsrum, förråd, städ, klubblokal och en liten kiosk 
á 19 kvm. 

Det finns två olika projekteringar framtagna, där den första projekteringen innebär en 
fullstor sporthall där samtliga sporter kan utövas, dvs en fullstor plan. Den andra 
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projekteringen innebär att idrottshallen är av 2/3 full plan, vilket innebär att sporthallen 
inte kommer att kunna användas i tävlingssammanhang för exempelvis innebandy, basket, 
handboll, inomhusfotboll med mera. 

Upphandling kommer att ske på en fullstor sporthall samt en option att en mindre 
sporthall kan bli aktuell att byggas. 

Det innebär att efter upphandlingen är färdig kommer beslut gällande budget och val av 
storlek på sporthall att fattas politiken. 

Situationsplan
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Planritning

Illustration för fasad

Finansiering

Finansiering för sporthallen görs i samband med budgetberedningen under 2021, då anbud 
inkommit.
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Beslutet skickas till 

Projektsamordnare
Fastighetschef

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Justerandes sign 

§ 58 

Hyresavtal, biblioteket Osby 

SBN/2021: 128 299 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- Godkänna hyresavtalet och uppdra samhällsbyggnadschefen 
underteckna hyresavtalet. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet för biblioteket i Osby går ut 2022-12-31 och samhällsbyggnad har 
förhandlat fram ett nytt avtal med Osbybostäder som är hyresvärd. Följande 
förändringar görs i avtalet: 

- Ny hyra 1 074 842 kr (966 kr per kvm) tidigare hyra 1 562 400 kr 
(1 404 kr per kvm.) 

- Kyla ingår i hyran. 

Underhållet specificeras tydligt och ligger på hyresvärden 

- Avtalet gäller i 10 år 

Finansiering 

Hyran sänks med ca 488 000 kronor och budgetramen kommer från 2023 att 
minskas med hyresbesparingen. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Hyresavtal, biblioteket, Osby", daterad den 26 april 2021, 
från fastighetschef, Anders Edwall och samhällsbyggnadschef, Mathias 
Karlsson. 

Avtalsutkast, nr 44-0201, från Osbybostäder. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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2021-05-05 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Hyresavtal, biblioteket, Osby
Dnr SBN/2021:128 299  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden godkänna 
hyresavtalet och uppdra samhällsbyggnadschefen underteckna hyresavtalet.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet

Avtalet för biblioteket i Osby går ut 2022-12-31 och samhällsbyggnad har förhandlat fram 
ett nytt avtal med Osbybostäder som är hyresvärd. Följande förändringar görs i avtalet:

- Ny hyra 1 074 842 kr ( 966 kr per kvm) tidigare hyra 1 562 400 kr (1 404 kr per 
kvm.)

- Kyla ingår i hyran.

- Underhållet specificeras tydligt och ligger på hyresvärden

- Avtalet gäller i 10 år

Finansiering

Hyran sänks med ca 488 000 kr och budgetramen kommer från 2023 att minskas med 
hyresbesparingen.

Beslutsunderlag

Avtalsutkast från Osbybostäder.

Beslutet skickas till 

Fastighetschef

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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1. Hyresvärd Namn:

Osbybostäder AB
Personnr/orgnr:

556483-4751

2. Hyresgäst Namn:

Osby kommun 
Personnr/orgnr:

212000-0902

Aviseringsadress:

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Osby
Fastighetsbeteckning:

Smeden 15

Gata:

Östra Järnvägsgatan
Trappor/hus: Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Bibliotek, möteslokaler och kontor

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2023-01-01
Till och med den:

2032-12-31

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 24  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  10  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

LOA 1 1112,5

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 1

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för 6  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 2

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

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Sid 1 ( 4 )

Nr: 44-0201

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

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 1 074 842  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 3

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till 0  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 80  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.

Sid 2 ( 4 )

Nr: 44-0201

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

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

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

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

22. Hyrans
betalning

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

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på 689-4141

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

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

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 4

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

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

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Sid 3 ( 4 )
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

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

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

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

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

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

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

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

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 5

39. Särskilda
bestämmelser

HG ansvarar för driftkostnader av kylanläggning. Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

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

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Kent Lundén
Namnförtydligande:

Mathias Karlsson
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Bilaga 2

Gränsdragning Fastighetsägare Nyttjanderättshavaren

Brand och säkerhet

Automatiskt brandlarm X

Utrymningslarm X

Brandvarnare (OB ansvarar för egna utrymmen som tex 

teknikrum )
X

OR ritningar X

Kontroll utrymningsväg X

Dörr i utrymningsväg X

Lås och beslag X

Allmänbelysning (OB endast armaturer ) X

Punkt- eller verksamhetsanpassad belysning X

Nödbelysning (endast armaturer och endast för 

nuvarande installationer. Ev. kompletteringar står 

hyresgäst för. )

X

Vägledande markering X

Utrymningsplan (HG ansvar/kostnad om HG ändrar 

lokalen )
X

Handbrandsläckare i verksamhetsutrymmen X

Automatiskt släcksystem X

Inomhusbrandpost (pluggas/tas bort ) - -

Brandgasventilation X

Stigarledning X

Utomhusbrandpost i vägg X

Tillträdesväg för räddningstjänst X

Räddningsväg för räddningstjänst X

Heta arbeten X

Brandfarliga varor (OB ansvarar för egna utrymmen som 

tex teknikrum) 
X 

Fast inredning

Tvättmaskiner X

Badrumsskåp/spegel X

Vask X

Dusch X

WC Stol X

Alla ytskikt (golv, väggar, tak, ) Underhåll/rep X

Vitvaror (spisar, kyl/frys, fläkt, köksinredning ) X

Alla innerdörrar och innerfönster. (avser fönster och 

dörrar som verksamheten har. Om de tas sönder 

bekostar hyresgäst )

X

Byggnad

Väggar och bjälklag X

Dörrar, fönster och portar X

Brandvägg X

Bärande konstruktioner X

EL

Ställverk och elcentral X

Hiss och maskinrum X

Fasta elinstallationer för fastighetsdrift X

Elansvar (så fastigheten uppfyller elsäkerhetsverkets 

krav )
X

Utebelysning X

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL 44-0201 

Ansvaret för byggnaden ska tydliggöras mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren
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Bilaga 2

Gränsdragning Fastighetsägare Nyttjanderättshavaren

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL 44-0201 

Ansvaret för byggnaden ska tydliggöras mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren

Automatiska dörröppnare (typ Besam) X

Ventilation

Fläktrum och Ventilationssystem X

OVK X

Kylanläggningar (underhåll, service, utbyte men inte 

drift )
X

Uppvärmning

Pannrum och värmeanordningar (21 grader C ) X

Eldstad och eldningsapparater X

Rökkanal och skorsten X

Avfallshantering

Miljörum, avfallskärl där Ögrab hämtar X

Internt avfall X

Allmän ordning inom- och utomhus (avser renhållning 

av ytor så det inte är skräpigt. )
X

Dokumentation, Lagstadgade kontroller

Brandskyddsdokumentation (BBR ) X

Drift och underhållsrutiner (BBR ) X

Brandskyddsritningar (BBR ) X

Systematiskt brandskyddsarbete (enligt bilaga 4 ) X X

Rengöring (sotning ), brandskyddskontroll X

Övrigt

Storköksutrustning - -

Utemöbler som verksamheten köpt in (lösa ) X

Tvätt-/torkmaskiner för städenheten - -

Alla möbler inomhus X

Porttelefon X

Personlarm X

Lös inredning/ verksamhetsknuten X

Passersystem X

Data för verksamheten X

Byte av ljuskällor (lysrör, lampor) inomhus X

Fiber till tv X

Utemiljö (allmänna gräsytor, buskar & rabatter ) X

Utemiljö lgh (uteplats med plattor, gräs och buskar ) - -

Snöröjning (en meter framför dörr sköts av hyresgäst ) X

Papperskorgar X

Yttre ytskikt X

Besiktningar av boenderum/lgh - -

2(2)



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor  ska  %  

eller  kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

 (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
 anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
 stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
 såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,

nämligen indextalet för oktober månad år  .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 3

44-0201 Smeden 15

Osbybostäder AB 556483-4751

Osby kommun 212000-0902

1 074 842 100

2021

Kent Lundén Mathias Karlsson
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
 
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002
 
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999,  somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
     2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
 
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
 
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 2 (2)

Klausul forts.  
Krav på skriftlig redogörelse 
 

 Byggnaden omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Part förbinder sig att på begäran av den andra lämna de uppgifter
som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet

 Byggnaden omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens
verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive
hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin
redogörelseskyldighet.
 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 5

44-0201 Smeden 15

Osbybostäder AB 556483-4751

Osby kommun 212000-0902

~.._§-~ 
FASTIGHETSÄGARNA 



PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.
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