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Sammanfattning av ärendet
Grönplanen för Osby tätort antogs av Kommunfullmäktige 2014-05-26. Planen omfattar
tolv grönområden i Osby tätort med varierad karaktär. Syftet med planen är att säkerställa
att medborgarna har en god tillgång till grönområden. Under första halvan av 2018 har en
översyn av Grönplanen genomförts med syfte att revidera planen för att även omfatta
Lönsboda och skötselriktlinjer. Med anledning av diskussionen om framtida användning
av området vid pumpstationen och hundrastgården vid Driveån har även ny ställning
tagits till dess framtida användning.
Den reviderade planen innehåller följande förändringar:


Zonindelning av grönområdena utifrån karaktär.



Skötselriktlinjer utifrån zonindelningen.



Nytt ställningstagande angående framtida användning av pumpstationen och
hundrastgården vid Driveån.



Kartläggning av Lönsbodas grönområden med mer ingående information om den
största parken, Essoparken.
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tätort.
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Inledning
Osby kommun omges av vacker natur i och i direkt anslutning till
centralorterna. Osby tätort har i grunden ett attraktivt läge genom dess
omfamning av Osbysjön och de grönområden som till stora delar utgör en
skiljevägg mellan sjön och den huvudsakliga bebyggelsen. Detta är en stor
kvalitet som bör beaktas i framtida planering. Utöver detta finns även flertalet
grönområden med goda kvaliteter inom tätorten och i Lönsboda tätort.
Storlekar och karaktären varierar från planterade parker till strövområden av
mer vild och naturlig karaktär.
Närhet till natur, parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför
nödvändigt att inventera och analysera ortens befintliga grönområden för att
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding,
exempelvis bebyggelse.

Syfte

Det är även av vikt att de grönområden som finns skall vara av god karaktär
sett till bland annat naturvärden, aktiviteter och rekreationsmöjligheter.
En god tillgång till grönområden är en kvalitet, men om de inte håller god
standard sänks värdet på dem väsentligt. För att skapa en attraktiv ort ur ett
grönt perspektiv gäller det alltså att inte enbart säkerställa en god tillgång
på grönområden. Den faktiska kvaliteten på dem är minst lika viktig då ett
grönområde utan goda kvaliteter inte kan anses som fullt tillfredställande.

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

Riksdagen har fastställt sexton miljömål för Sverige. Dessa berör bland annat
frisk luft, buller, begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt och djurliv samt
även tätortsnära grönstruktur, delmål 1 under målet God bebyggd miljö lyder:
”Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och
strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska
bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål,
samt att andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.”
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Grönstrukturens funktion
Utöver att rent visuellt generera underlag för en god miljö tillför grönområden
även flertalet andra goda egenskaper en ort. Parker och andra gröna ytor
kallas ofta för stadens lungor vilket anspelar på att de agerar oas i staden
och renar bland annat luft och dagvatten. Vegetation fungerar som ett slags
luftfilter för finpartiklar vilka kan innehålla giftiga ämnen och tungmetaller.
Vid exempelvis en trafikerad väg eller en parkeringsplats kan grönska fylla
en viktig filtrerande funktion av den förorenade luften. Ett genomsnittligt
träd producerar cirka fem kilo syre och binder cirka sex kilo koldioxid per år
vilket kan anses försumbart men i ett större sammanhang kan dessa siffror bli
betydande.
Vegetation har även en visuell effekt mot buller och andra störande element
och verksamheter. Detta då källan för störningen skyms.
Vistelse i grönområden har många positiva effekter på människor, bland
annat så stärks immunförsvaret och inlärningsförmåga. Dessutom har
enbart det visuella intrycket av grönska en positiv inverkan på människans
välbefinnande.
Staden består, till skillnad mot landsbygd, huvudsakligen av hårdgjorda
ytor i form av bland annat asfalt vilket bidrar till att staden lättare uppnår
höga temperaturer. Tillsammans med föroreningar från trafik bidrar detta
till en oattraktiv miljö. Goda tillgångar till gröna områden inom orten är en
viktig aspekt för att motverka detta. De hårdgjorda ytorna bidrar även till
att dagvattnet måste dräneras eller på andra sätt ledas bort. Träd och andra
former av vegetation bidrar till att dagvattnet avdunstar på ett naturligt sätt, ett
vanligt t räd för bort 30 000 liter vatten/år ur jorden genom avdunstning.
Inom tätorterna finns det tre övergripande karaktärer av grönområden, vilka
är indelade i olika zoner:

Närskog

Centralt grönområde med styrd grönska och planteringar samt anlagda vägar
och sittmöjligheter.
• Park
• Kvartersskog
• Vägkantzon
• Kantzon intill vatten

Rekreationsskog

Område med starkt bevarad naturkaraktär men med gångvägar samt eventuell
belysning.
• Friluftsskog
• Naturområde
• Naturreservat

Övrig mark

Relativt orört område utan belysning eller asfalterade vägar.
• Inägomark
• Produktionsskog
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Skötselriktlinjer
Grönområdena inom och i närheten av tätorterna Osby och Lönsboda delas in
i olika zoner för att underlätta förvaltningen. Vid zonindelningen har hänsyn
tagits till bostäders läge, intilliggande verksamheter, frekvensen på användning
av stigar, växtlighet och karaktär på grönområdena.

Närskog

• Park
Park är en välskött anlagd yta som sköts som en offentlig trädgård med välklippt
gräs, blommor och formklippta träd. Syftet är att ge grönska för att stärka de
sociala värdena för invånare och turister.
• Kvartersskog
Skog som syns från fönstret eller trädgården och finns runt bostäder eller
bostadsområde. Kvarterskogen sköts så att träd inte riskerar att blåsa ner på hus
eller tomter eller att de skuggar eller på annat sätt skapar olägenhet för boende.
Syftet är att skapa en övergång mellan trädgård och skogsmark och att ge ett
lummigt intryck
• Vägkantzon
Skog längs de större vägarna genom samhällena där mycket tung trafik passerar.
Syftet är att skogen stoppar buller och föroreningar men samtidigt ser skött och
tilltalande ut.
• Kantzon intill vatten
Skog inom strandzonen på sjöar och vattendrag. Lövträd och buskar
som beskuggar vattnet och ger liv åt vattenlevande arter sparas. Syftet är
vattenvårdande åtgärder med ökad tillgänglighet genom skötsel av grönytor och
buskvegetation.

Rekreationsskog

• Friluftsskog
Skog med starkt bevarad naturkaraktär. De mest besökta områdena runt
tätorten med hög tillgänglighet med spår och leder samt eventuellt upplyst.
Skogen hålls ur trygghetsaspekt ganska glest närmast spår och stigar. I övrigt
sköts den genom självföryngring och viss skogsskötsel vid behov. Syftet är
motionsaktiviteter skall kunna kombineras med naturupplevelser.
• Naturområde
Skog som utvecklas fritt utan anlagda stigar. Naturlig succesion med hög
biodiversitet värnas så långt som möjligt.
• Naturreservat
Se separat skötselplan

Övrig mark

Upplägg

All produktionsskog är planlagd med skötselåtgärder och mål i en grön
skogsbruksplan.

Följande sida visar en karta över Osby tätort med de huvudsakliga
grönområden utmarkerade. Därefter redovisas mer ingående information om
de tolv grönområden som ansetts vara mest betydelsefulla tätorten. Därefter
redovisas Lönsboda tätort med de huvudsakliga grönområdena samt mer
ingående om den största parken. Bör vidareutvecklas i följande text kan betyda
allt från utbyte av befintliga sittmöjligheter till att delvis exploatering avses.
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Grönplan Osby tätort

Källedal
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Närskog
Svarte nabbe

Park
Kvartersskog

Klinten

Väg- och järnvägskantzon
Kantzon intill vatten
Rekreationsskog
Friluftsskog
Naturområde

Hasslaröd

Naturreservat
Övrig mark
Inägomark
Produktionsskog
Övrigt
Torg
Idrottsområde
Lekplats

Näset

Ökad kontakt
Järnvägsövergång/tunnel
Järnväg
Huvudvägar
Skåneleden
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Klinten

Karaktär: Friluftsskog
Klinten kan anses vara det största tätortsnära
friluftsområdet i Osby, det ligger vackert beläget
sydöst om centrum och området är huvudsakligen
kuperat.
Genom området går ett cirka två kilometer långt
elljusspår där löpning, promenad, cykling och
längskidåkning kan ske.
1.

2.

Från Klinten har man vacker utsikt över Osbysjön
och stora delar av Osby tätort. Här finns utöver
elljusspår även mindre stigar som leder in i mer
orörda naturområden bestående av tät granskog med
ett marktäcke av mossa.
Genom dess direkta närhet till campingplatsen väst
om området är det inte enbart ortens invånare som
med lätthet kan bruka området utan även besökande
finner det lätt att nå Klinten.
Ett vattentorn med tillhörande mindre byggnader
återfinns på toppen av Klinten.
Ca 650 000 m2

3.

Inga riksintressen finns inom området. Dock består
stora delar av Klinten av fossil åkermark samt vissa
områden bestående av ädellövskog och sumpskogar.

4.

Huvudsaklig vegetation: Gran, ek, rönn, björk, bok
och tall.

Tillgänglighet: Klinten har trots dess nivåskillnader en
god framkomlighet och är enkelt att nå från centrum
oavsett färdsätt.
Trygghet: Genom att Klinten till stora delar är upplyst
nattetid och välbrukat kan områdes ses som relativt
tryggt.
Tilltalande: Klinten är i allra högsta grad tilltalande med
bakgrund av dess varierande naturkaraktär, utsiktsplatser
och urval av aktiviteter.
4.
1.

Bör bevaras

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

2.
3.
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Filosofen

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

1.

Ca 15 000 m2
2.

Inga kända fornlämningar finns, inte heller
riksintressen.
Huvudsaklig vegetation: Ek, tall, bok, björk,
liljekonvalj, al, blåbärsris och pil.

3.

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, relativt
centrumnära.

4.

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

Svagheter: Vissa bänkar eftersatta i underhåll, inte
belyst.
Exploateringsmöjligheter/potential: Området bör
inte exploateras med bakgrund av dess naturvärden
samt begränsade yta. Dock kan udden förskönas
med nytt möblemang (3). Området används till viss
del som båtuppställningsplats. Anlagda bryggor
skulle fylla en funktion här samt skapa en än
attraktivare miljö.

1.
4.

2.

Bör vidareutveklas

3.
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Svarte nabbe

Karaktär: Friluftsskog och kantzon intill vatten

Svarte nabbe är ett relativt stort naturområde beläget
på en udde omgivet av Osbysjön i tre väderstreck. I
direkt närhet återfinns rastplatsen Spegeldammen.
Inom området finns upptrampade stigar, en grillplats
samt en badplats. Spegeldammen kan även användas
för skridskoåkning vintertid.
Svarte nabbe bör ses i samband med Filosofen då
de har liknande förutsättningar samt geografiskt
ligger relativt nära varandra. Svarte nabbe tillåts inte
exploateras enligt grönplan Osby tätort.
1.

Ca 35 000 m2
Inga kända fornlämningar finns, inte heller
riksintressen.
Huvudsaklig vegetation: Björk, rönn, tall, ek och
bok.

2.
3.

Tillgänglighet: Svarte nabbe består till största del
av naturmark och upptrampade stigar vilket gör
framkomligheten med till exempel rullstol stundtals
relativt svår.
Trygghet: Området är obelyst och till största del
avskiljd naturmark vilket gör att området kan upplevas
som otryggt nattetid.
Tilltalande: Området är mycket attraktivt, eventuell
exploatering av exempelvis bostäder tillåts inte.

3.

4.

Bör vidareutvecklas

1.

4.

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

2.
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Sjö-/Prästängen
och Driveån

Karaktär: Park.

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

1.

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

2.

4.
6.

Bör vidareutveklas

5.

7.
3.

Bör bostadsexploateras

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

1.
2.

9

Tillgänglighet: Tillgängligheten till platsen är god
genom dess centrala läge och relativt jämna mark samt
de många asfalterade gång- och cykelvägarna.
Trygghet: Relativt centralt belägen samt upplyst
gör Prästängen till en trygg plats. Kristanstadsgatan
medför trafik vilka bidrar med rörelse till platsen men
samtidigt är denna väg bland annat nära lekplatsen
vilket kan medföra osäkerhet.
3.

4.

Tilltalande: Prästängen är idag ett vackert område
men inte så tilltalande som det har potential till att
vara, i synnerhet på södra sidan. Vad gäller Driveåns
så är dess vatten delvis nedskräpat och standkanterna
som skulle kunna vara attraktiva miljöer är på sina
ställen allt för bevuxna med sly för att utnyttjas fullt
ut.
Ca 50 000 m2
Inga kända fornlämningar finns utöver stenvalvsbron
över Driveån, inga riksintressen.
Huvudsaklig vegetation: Bok, ek, rönn, liljekonvaljer,
lind och poppel.

5.

Styrkor: Stora ytor, centrumnära, välbrukat.
Svagheter: Eftersatt underhåll, fyller inte sin potential,
Kristianstadgatan medför osäkerhet och buller.
Exploateringsmöjligheter/potential: Platsen är
värdefull och uppskattad genom dess läge och
egenskaper. Den tydliga vattenkontakten bör
tas till vara på för rekration och aktivitet i högre
utsträckning. I synnerhet strandkanten och udden bör
utvecklas.

6.

Grönplanen tillåter bostadsexploatering för den
allra östligaste delen, på pumpstationen och
hundrastgården. En gång- och cykelväg skulle kunna
anläggas längs delar av Driveån. Detta kan ge ökad
tillgängligthet till vattnet för allmänheten. Dock bör
översvämningsdata studeras vid en sådan planering
då denna visar på att delar av Prästängen ligger i
riskzoonen för översvämning.
7.
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Smittsbacke
1.

2.

Karaktär: Naturområde

Smittsbacke är ett relativt centralt beläget
naturområde vilken främst består av upptrampade
stigar och ett antal bänkar i enkelt utförande. Här
finns även ett intressant utformat vattentorn.
Området består av blandskog, är inte upplyst och
angränsar på sina ställen till privat mark men från
högsta punkten finner man viss utsikt över centrala
Osby.
Ca 18 000 m2
Inga riksintressen finns, dock hittar man ett antal
fornlämningar i form av stensättningar samt en
hällristning inom området.
Huvudsaklig vegetation: Ek/eksly, hassel, bok, tall,
liljekonvalj och kaprifol.

3.

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

Bör bostadsexploateras

2.
3.

4.
1.

4.

Styrkor: Centralt, viss utsikt från platsen, orörd
natur.
Svagheter: Vattentornet är inte särskilt estetiskt
tilltalande, men har genomgått en estetisk förbättring
genom ommålning.
Exploateringsmöjligheter/potential: Det finns idag
planer på att bebygga delar av Smittsbacke, den allra
sydöstligaste delen. Den absoluta majoriteten av
området förblir naturmark vilket bevarar områdets
kvaliteter.
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Hasslaröd

Karaktär: Naturområde

3.
1.

Hasslaröd är ett relativt orört område med
naturskogsprägel. Området är större än vad som
redovisas i detta dokument. En avgränsning har
ansetts lämplig då denna del brukas oftast samt att
större delar av området i helhet besitter liknande
karaktär. Inom området finns inga anlagda
gångvägar utan istället upptrampade stigar och
fägator i varierande terräng, området är dock
frekvent använt av boende i närområdet. Hasslaröd
är även rikt på stengärdsgårdar men järnvägen går i
direkt anslutning till området vilken orsakar buller
som kan uppfattas som störande.
Ca 120 000 m2

Foton: Agne Andersson

Inga riksintressen finns, inte heller kända
4. fornlämningar, dock angränsar området till en
bytomt från 1500-talet.
Huvudsaklig vegetation: Al, lögskog Sockelal, gran,
tall.

2.

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

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

Bör bevaras

1.

4.
2.
3.
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Källedal

Karaktär: Friluftsskog

1.

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

2.

Ca 62 000 m2
3.

Inga riksintressen finns, dock finns ett antal
fornlämningar i form av minnesinskrifter inom
området.
Huvudsaklig vegetation: Ask, alm, lönn, björk,
tysklönn, ormbunkar, al och vildrosor.
4.

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

Bör vidareutveklas

2.
1.

Styrkor: Vacker natur, säregen för att vara relativt
centrumnära, relativt stort.
Svagheter: Kruseån är delvis nedskräpad och
industrifastigheterna norr om ån upplevs en aning
ovårdat. Vissa passager börjar bli igenväxta och kan
uppfattas som mindre skötta.
Exploateringsmöjligheter/potential: Källedal
bör bevara den karaktär den idag besitter och en
större exploatering av marken kan skada de värden
området idag besitter. Områdets storlek tillåter
dock att mindre delar vid befintlig bebyggelse kan
exploateras utan att allt för många värden förloras.
I synnerhet bör vattnet och Kruseån tas till vara på
och utvecklas, utsikten över till norra sidan av denna
kan förskönas. Vidare så bör möblemanget ses över
och där ån är som bredast kan en vacker mötesplats
skapas.
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Ekbacken

Karaktär: Kvarterskog
Ekbacken är litet till ytan men väl bevuxet, en skog i
miniatyr. Genom området går en asfalterad väg som
förbinder nya och gamla Ekbackeskolan. Detta gör
området välanvänt, i varje fall visuellt.
Utöver den asfalterade gångvägen finns ett antal
upptrampade stigar genom träden vilka skänker
området dess karaktär, de leder bland annat till en
grillplats och till ett antal utplacerade enklare bänkar.

1.
2.

Ca 17 000 m2
Inga riksintressen finnes. Däremot finns det
fornlämningar i form av ett stenröse. Större delen av
området består dessutom av fossil åkermark vilken är
skyddad enligt kulturminneslagen.
Huvudsaklig vegetation: Hassel, rönn, bok, röd bok,
tall, ek, liljekonvalj, blåbärsris och apel.

4.

3.

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

2.
3.

1.

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

4.

14

Centralparken

Karaktär: Park

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

1.

2.

3.

Ca 9 000 m2
Inga kända fornlämningar finns, inte heller
riksintressen.
Huvudsaklig vegetation: Lind, oxel, ek, al, alm, rönn
samt ett rikt bestånd av planterade blommor.

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

4.

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

4.
3.

1.

Bör vidareutveklas

2.

Styrkor: Vacker, välskött, centrumnära.
Svagheter: Inte välbesökt, nära trafikerade vägar
(2).
Exploateringsmöjligheter/potential: Parken i sin
helhet behöver vidareutvecklas för att skapa mer
liv och rörelse. Detta eftersom parken idag upplevs
som livlös. Centralparken är den enda grönytan i
orten av direkt parkkaraktär och utvecklingen bör
ske med hänsyn till detta. Strukturen och större
delen av träden bör bibehållas och en exploatering
av Centralparken bör därför inte ske.
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Prästabacken

1.
2.

Karaktär: Kvarterskog

Prästabacken är ett område av naturkaraktär beläget
centralt inom Osby nära kyrkan och ägs av Svenska
kyrkan. Inom området finns två parkeringsytor
vilka försörjer bland annat kyrkan och
församlingshemmet, dessa är relativt välanvända.
Frånsett dessa ytor är marken mycket kuperad
och består i huvudsak av en relativt hög kulle,
från denna har man viss utsikt över närområdet.
Området är inte belyst men är nära angränsande till
bostadsbebyggelse. Det finns inte heller några bänkar
på platsen däremot flertalet större stenar att vila sig
på. Här finns även ett antal resta formade stenar
vilka omgärdar Prästabacken.
Ca 8 000 m2
Inga riksintressen finns inom området däremot ett
bevakningsobjekt i form av en bytomt vilken upptar
större delen av Prästabacken, även ett röse finns
inom området.

3.

Huvudsaklig vegetation: Hassel, bok, tall, ek,
liljekonvalj och apel.

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

1.
3.
2.

Bör bevaras

4.

4.

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

Karaktär: Park

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

Ca 18 000 m2
Inga kända fornlämningar finns, inte heller
riksintressen
Huvudsaklig vegetation: Bok, rödbok, björk och ek.
2.
3.

4.

Tillgänglighet: Området är lätt att nå från centrum
och är även enkelt att röra sig genom tack vara den
plana marken.
Trygghet: Eksäter kan anses som tryggt genom den
nära kontakten till bostäder, den öppna ytan samt
att viss belysning tillför platsen ljus nattetid.
Tilltalande: Området med dess goda vattenkontakt
och naturliga attribut kan ses som tilltalande.

2.
Bör vidareutveklas

1.
4.
3.

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

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

1.

3.

Foton: Inga Johansson

Ca 150 000 m2
Inga riksintressen finns inom området, dock
fornlämningar i form av boplatser från bronsåldern
4.

Tillgänglighet: Området är relativt plant och på
cykelavstånd från tätorten, markunderlaget skiljer
sig inom området men anses relativt framkomligt.
Trygghet: Näset ligger avsides med ett fåtal hus
i anslutning till området, ingen belysning finns
men många buskage vilket gör att Näset tidvis kan
upplevas otryggt nattetid. Dock är det ovanligt att
besöka området dessa timmar.
Tilltalande: Näset är i avseende på naturvärden
mycket tilltalande, området har höga natur och
kulturvärden samt ett spännande fågelliv.

Bör bevaras

4.
3.

2.

1.

Huvudsaklig vegetation: Mager mark med trivial
flora men ekskogen är framgallrad för att kunna bli
gamla evighetsträdträd.
Styrkor: Vackert, välanvänt, vattenkontakt, rikt fågel
och insektsliv.
Svagheter: Relativt långt avstånd från tätorten.
Exploateringsmöjligheter/potential: Näset bör inte
exploateras med bakgrund av de höga naturvärdena
samt dess klassificering som fågelskyddsområde. En
detaljplan för gång- och cykelväg med broar till Näset
har vunnit laga kraft och bör genomföras. Det skulle
innebär att området kan nås även från väster och
blir en av etapperna för att genomföra en gång- och
cykelväg runt hela Osbysjön. Informationsskyltarna
på plats fyller en viktig funktion men utförandet av
de kan förbättras.
I dagsläget är det inte aktuellt att vidareutveckla
Näset utan istället arbeta för att bevara de kvaliteter
området idag besitter.
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Grönplan Lönsboda tätort
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ESSOPARKEN

Karaktär: Park

Essoparken i Lönsboda är lokaliserad nordöst om
Lönsboda centrum. Parken består av större öppna
gräsytor med stora träd. I mitten av parken finns
en lekplats som delvis ramas in av en häck. Vid
lekplatsen finns en del bänkar, i övrigt finns inga
bänkar i parken. Parken genomkorsar av grusvägar
och längs den nordöstra sidan av parken finns en
asfalterad gång- och cykelväg. Vegetationen består
huvudsakligen av träd och buskar. Det är sparsamt
med plantering av blommor.

1.

Runt parken finns det blandade bostadsformer, både
flerbostadshus och villor. Villorna har sin trädgård
mot parken, vilket kan bidra till att öka den upplevda
tryggheten.
2.

Ca 13 000 m2
Inga kända fornlämningar finns, inte heller
riksintressen.

3.

Huvudsaklig vegetation: Björk, tall, al, bok,
vildrosor, lönn, rönn och oxel.

VÄSTRA

4.

Tillgänglighet: Grusvägar genom parken som kan
vara svårtillgängliga för exempelvis rullstolsbundna.
Asfalterade gång- och cykelvägar till och runt
parken.
Trygghet: Belysning längs med kringliggande
gång- och cykelvägar samt grusvägarna genom
parken. Öppen till sin utformning och angränsar till
bostäder och trädgårdar, vilket skapar liv och inger
trygghet.
Tilltalande: Parken är tilltalande då den är öppen
med stora ytor där det är möjligt att utöva flera
aktiviteter.

1.
2.

4.
3.

Bör vidareutvecklas

Styrkor: Stora öppna ytor, vackra träd som ger
skugga. Fin lekplats med sittbänkar.
De privata trädgårdarna som har sin baksida mot
parken skapar liv och närvaro.
Svagheter: Inga sittmöjligheter förutom vid
lekplatsen. Vegetationen består nästan enbart av träd
och buskar.
LÖNSBODA

LÖNSBODA

Exploateringsmöjligheter/potential: Vidareutveckla
parken för att inbjuda till att uppehålla sig i parken.
Exempelvis genom sittmöjligheter och någon form
av aktivitet så som mindre frisbeegolf. En större
variation av vegetation hade höjt parkens kvaliteter,
till exempel genom plantering av färgrika blommor
och buskar.
ÖRKENEDS KYRKA

Resecentrum
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Ställningstaganden
I Osby och Lönsboda tätorter finns det god tillgång till grönytor av varierande
karaktär så som parker och naturområden. I Osby finns även grönområden
med vattenkontakt. De håller i huvudsak god kvalitet men det finns även
många aspekter som kan förbättras, vilket kan ske genom både enkla och
större ingrepp.
Exempel på ett enklare ingrepp är att rusta upp/tillsätta/ersätta bänkar
och belysning inom ett område. I de flesta av de utpekade områdena finns
sittmöjligheter i form av bänkar. Dock är många av dessa eftersatta när det
gäller underhåll och i vissa fall rent estetiskt opassande.
Ett större ingrepp vore att exploatera delar av ett området. Om det sker på
ett välavvägt vis kan områdets värden höjas väsentligt. Detta bör ske med
beaktande av områdets befintliga värden i åtanke.
Om delar av ett område beslutas att bebyggas ska graden av exploatering och
karaktären på bebyggelsen noga avvägas. Att säkerställa områdets fortsatta
funktion som grön-och rekreationsområde är betydelsefullt.
I händelse av att ett helt grönområde beslutas exploateras bör grönplanen
studeras för att säkerställa att det finns goda närliggande alternativ till
förlorad grönyta. Det är av vikt att dokumentet säkerställer detta faktum även
i framtiden. Detta betyder dock inte att varje grönområde till varje pris ska
undvikas att exploateras.
Istället kan som tidigare nämnts en viss exploatering tillföra ett område
stora kvaliteter utan att äventyra allmänhetens rätt att vistas på platsen. Ett
gott exempel på detta är den tilltänkta exploateringen av Smittsbacke där
Arkitektgården ritat ett förslag för ett åttavåningshus. Den tänkta byggnaden
skulle enbart uppta en del av området och mycket av värdena kommer kvarstå.
Andra områden kan exploateras efter liknande strategi om förutsättningarna
tillåter.
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Boverket förespråkar att boende i urbana miljöer inte ska ha längre än 300
meter från bostaden till ett grönområde. Det innebär fem till tio minuters
promenad utan större barriärer. Detta är ett grundläggande krav för god miljö
även i Osby kommun.
Eftersom barn och äldre oftast går långsammare är det mer fördelaktigt om ett
grönområde ligger närmare, dock är 300 meter ett bra riktvärde.
I dagsläget lever Osby och Lönsboda i huvudsak upp till detta. Särskilt
eftersom orterna angränsar till större naturområden. Variationen av
grönområdena är relativt begränsade, dock bör det beaktas att tätorterna är
förhållandevis små. Att tillgodose en generös variation av grönområden är
inte lika aktuellt som i till exempel en stad som Malmö, som inte har större
naturområden som ligger tätortsnära.
I dagsläget utgörs stora delar av de centrumnära planteringarna av samma
trädslag vilket kan kan anses vara ett problem. De symmetriska och
välplanerade planteringarna upplevs som vackra och moderna. Vid ett utbrott
av till exempel alm- eller boksjuka i ett område som är rikt på almar kan den
visuella upplevelsen helt fördärvas, om ingen större variation av vegetation
finns. Det är därför viktigt att vid nyplaneringen i tidigt skede förbereda sig för
eventuella angrepp genom att säkerställa en bred variation i trädslag.
Ekar i grönområden fyller en viktig funktion för insektslivet. Arter knutna till
gamla försvagade ekar är rikligt och antalet sällsynta och hotade arter stort.
Detta gäller främst långhorningar, en vedlevande insektsgrupp där 27 av
Nordens 128 arter är helt bunden till gamla ekar.

Osby tätort
2012 gjordes en översvämningsanalys av Tyréns på uppdrag av Osby kommun
med avsikt att visa på hur Osbysjöns vattennivå kan komma att förändras
över ett 100-årsflöde. Denna analys är en grund i fråga om var ny bebyggelse
kan komma att lokaliseras och hur den skulle förhålla sig till en höjd
vattennivå. Analysen visar även på vilka sjönära grönområden som befinner
sig i riskzonen för översvämning. Denna visar bland annat att Eksäter, Svarte
Nabbe, Näset och delar av Prästängen i värsta fall helt kan ligga under vatten.
Den visar även översvämningsrisker för stora delar av Filosofen. Vid vidare
planering bör dessa risker beaktas och i synnerhet vid eventuell tilltänkt
bebyggelse.
Skåneleden är en välkänd vandringsled bestående av fem delleder som
sammanlagt uppgår till strax över 100 mil och går igenom 27 olika kommuner.
En av de fem dellederna, Kust-kustleden, går genom Klinten och Osby tätort.
Denna påbörjas vid Klinten och avslutas i Verum. På Skåneledens hemsida
beskrivs etappen som en varierad led där vandrare passerar järnväg och
mossmark, såväl som kuperad skog och tätort. Inga åtgärder för deletappen
som sådan föreslås i detta dokument utöver de ställningstaganden som görs
över de områden den går igenom eller förbi.
De tolv huvudsakliga områdena i Osby tätort har en yta som totalt uppgår till
ca 882 000 kvadratmeter, vilket ger ca 124 kvadratmeter per invånare inom
tätorten. Detta är en generös siffra med bakgrund av att de många andra
grönområden inom orten inte är inkluderade. Anledningen till att dessa inte
tagits med i beräkningarna är att de inte används i samma utsträckning som de
tolv primära områdena.
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Lönsboda tätort
Lönsboda tätort omges till stora delar av blandskog. Inne i tätorten finns flera
grönområden som underhålls där en del är anlagda. De flesta av grönområdena
som är anlagda ligger i den västra delen av Lönsboda. Många av bostäderna i
Lönsboda utgörs av villor med egen trädgård, vilket minskar behoven av att
ha nära tillgång till ett grönområde. Överlag har invånarna i Lönsboda god
tillgång till grönområden.
Eftersom Lönsboda omgärdas av mycket skog och överlag har stora
naturtillgångar är de anlagda grönområdena viktiga att underhålla och
utveckla. Detta för att upprätthålla en god variation av grönområden.

Sammanfattningsvis
Denna grönplan visar att Osby och Lönsboda tätorter har en generös tillgång
till grönområden, men det finns enbart ett fåtal varianter av dem. Tätorterna
är relativt små och det är inte långt till varierad och renodlad natur utanför
orterna. Detta innebär dock inte att de centrumnära grönytorna inte ska ses
som bevarandevärda utan tvärtom behövs de som en kontrast till den byggda
miljön. Även ett enklare grönområde kan skänka stora värden för den som till
vardags brukar det. Exempelvis för de som passerar på väg till arbetet eller om
kvällarna rastar sin hund.
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Åtgärdsförslag
-Restaurera belysning i områden där det behövs.
-Vidareutveckla Prästängen genom att ta tillvara på läget och möjliggöra för en
mindre byggrätt vid pumpstation och hundrastgården. Skapa en mer sjönära
strandpromenad, vidareutveckling av den södra udden och möjliggör för fler
aktiviteter.
-Skapa mötesplatser vid attraktiva lägena genom bland annat möblering,
strukturering och belysning.
-Välavvägd exploatering bör ske där det anses lämpligt, exempelvis Smittsbacke.
-Bevara allmänhetens rätt att vistas inom områdena i högsta möjliga grad vid
eventuell exploatering.
-Arbeta med gröna stråk som förbinder grönområdena där det är möjligt.
-Centralparken bör vidareutvecklas för att främja aktiviteter på platsen, snarare
än som idag att människor främst passerar parken.
-Befintliga och välanvända bad- samt grillplatser bör underhållas alternativt
vidareutvecklas.
Säkerställ en bred variation i trädslag och vegetation vid nyplantering för att
undvika livlösa områden vid utbrott av t.ex. almsjuka.
Tyréns översvämningsanalys från 2012 tas i beaktning vid mer omfattande
utveckling av de grönområden som är översvämningsdrabbade.
Ek och blomande buskar med nektar bör ges särskild prioritet vid bevarande av
befintliga områden samt nyplantering.
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Bilaga 1
Enkätundersökning
När grönplanen togs fram 2014 genomfördes en enkätundersökning. Enkäterna
sändes ut till ortens förskolor. Uteblivna svar förekom men inkomna enkäter
ansågs fullgott för att få fram en bild av hur ortens grönområden används, vilka
som är välanvända, oanvända, attraktiva och oattraktiva.
De aktuella förskolorna hade mellan tolv och åttio barn i gruppen men i
genomsnitt fyrtio. En av förskolorna är en uteförskola vilket är positivt för
undersökningen.
Genom undersökningen visade det sig att barn och personal i förskolorna,
frånsett uteförskolan, i genomsnitt befinner sig utanför den egna gården och är
ute i grönområdena fyra-fem gånger i månaden. Områdena används främst för
att låta barnen utforska, upptäcka, leka samt uppleva och lära om naturens flora
och fauna, i synnerhet svamp och fågelliv.
Det som lockar och gör att förskolorna väljer just de områden de gör utgörs
av flertalet faktorer. Det huvudsakliga faktorerna är närheten till den egna
förskolan, goda gång- och cykelvägar till områdena, skiftande djur- och växtliv,
mycket att utforska, rikt på potentiella upplevelser samt att det inte finns mycket
kringliggande trafik. Även att det finns gröna springytor, tillgång till vatten och
att området är välskött, möjlighet till både sol och skugga, en lekplats inom
området ses som positivt.
För att nå grönområdena är promenad det överlägset vanligaste sättet att ta
sig fram. I ett svar påpekades det att vägarna till områdena kunde förbättras.
Flertalet brister har påpekats inom områdena, främst ur säkerhetsaspekter,
som vatten utan inhägnad, närliggande trafikerade vägar och att det ibland
kan finnas farlig nedskräpning till exempel krossade glasflaskor. Detta är de
vanligaste orsakerna till att man undviker vissa områden men även orsaker som
att de anses ostimulerande eller rent av tråkiga har nämnts. Åsikterna går dock
isär för olika skolor på den punkten. Prästängen har till exempel angetts som
oattraktivt i ett enkätsvar medan flertalet andra uppskattar området mycket.
De mest attraktiva områdena utifrån enkätundersökningen är Klinten och
Prästängen, även Källedal kan nämnas här. Till de som anses som minst
attraktiva hör Prästbacken och Smittsbacke, även Prästängen har nämnts. Det
grönområde som omnämnts mest negativt är överlägset Centralparken.
Det anses med absolut majoritet att orten idag har fullgod tillgång till
grönområden men att det skulle kunna finnas mer information om dem.
Det anses även att kvaliteten på grönområdena är tillfredsställande frånsett
ankbajset på Prästängen och hundbajspåsar som ligger ute i olika områden.
Det har påpekats att motionsspåret på Klinten skulle behöva nytt markunderlag
och att fler evenemang och liknande inom områdena skulle ses som positivt.
Det har även påpekats att det saknas bajamajor i områden och att säkerheten
kring vatten kan förbättras. Bänkar och bord främst i områdena Smittsbacke
och Källedal anses också vara oattraktiva och kan förbättras.
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Mycket intressant framkom genom undersökningen och svaren bekräftar det
som förmodats under inventeringarna. De områden som anses attraktivast är
de med hög valfrihet av aktiviteter, de är lätta att nå och röra sig i och i hög grad
frånskilda från trafik. Klinten har ansetts som mycket uppskattat och det som
man varit mest missnöjd med är avståndet mellan detta område och den egna
förskolan, vilket gör att man istället väljer ett annat att besöka.
Centralparken har omnämnts mest negativt, både ur professionellt och privat
perspektiv. En fråga var formulerad så att svaren speglade lärarnas privata
åsikter snarare än vart det är lämpligast att ta barnen. Centralparken har ansetts
som oattraktiv främst på grund av att den helt omges av trafikerade vägar
vilket stör lugnet och utgör en säkerhetsrisk. Parken är även utformad efter
gamla ideal där den är vacker att röra sig i men inte erbjuder eller uppmuntrar
aktiviteter frånsett då ett evenemang sker på platsen.

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

Minst attraktivt: Centralparken, vackert men mycket trafik och få
aktiviteter.
Även Smittsbacke och Prästbacken.
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Enkätundersökning

Osby grönområden
För Osby kommun arbetas det just nu med framställandet av en
grönstrukturplan. Den har för avsikt utgöra ett planeringsunderlag för att
säkerställa tillgången på kvalitativa grönytor inom tätorten för dagens och
morgondagens medborgare.
Närhet till natur, parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför
nödvändigt att inventera och analysera ortens befintliga grönområden för att
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding
,exempelvis bebyggelse.
För att säkerställa grönplanens förankring i verkligheten ses det som
fördelaktigt att gå ut med denna undersökning bland tätortens förskolor.
Resultatet av undersökningen, vare sig det rör sig om brister, förslag på
förbättring eller andra önskemål, kommer att vägas in som ett värdefullt
underlag i vidare planering.
Vi vore därför mycket tacksamma om denna enkät kan fyllas i samt
kompletteras med markeringar på bifogad karta.
Är tacksam för svar, om möjligt, innan den 17/6 2013.
Besvarad enkät skickas genom internpost till Daniel Andersson, Miljö och
byggförvaltningen
Tack på förhand!

Daniel Andersson

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

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

Varför används just de områden som används? Närhet? Särskilt attraktivt?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vad anser ni vara de värdefullaste egenskaperna i ett grönområde?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vilka grönområden värderar ni högst?
Ur ett professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________
Vilka grönområden värderas lägst?
Ur ett professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

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

Används samma grönområden oavsett årstid eller skiljer det sig sommar/höst?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ser ni er själva som en skola som i hög grad utnyttjar ortens grönområden?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vad kan förbättras i respektive grönområde, vad saknas, vad är onödigt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

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

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

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ej tryggt:
Minst trygga, varför?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ej Tilltalande:
Minst attraktiva, varför?

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

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2018-07-12
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ebba Blomstrand
0479-52 83 25
ebba.blomstrand@osby.se

Översiktsplan för Östra Göinge
Dnr KS/2018:332 212

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens
ledningsutskott
Överlämna yttrande på ovan rubricerad remiss i enlighet med Yttrande över förslag till
Översiktsplan för Östra Göinge, daterad 2018-07-11.
Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge har översänt förslag till Översiktsplan för Östra Göinge. Översiktsplanen är
ett vägledande dokument med syfte att redogöra för huvuddragen i kommunens framtida
mark- och vattenanvändning. Östra Göinge vill skapa fler möjligheter för bostäder,
företagsetablering och en välfungerande kommunal och privat service. Planen visar hur
kommunen vill tillvarata och utveckla miljöerna i kommunens byar och landsbygd.
Mellankommunala frågor som tas upp i översiktsplanen är bland annat delregional
samverkan i Skåne Nordost, bredband, kollektivtrafik, vatten, vindkraft och turism.
I yttrande över förslag till Översiktsplan för Östra Göinge framförs följande.
Framtagen samrådsversion är väl bearbetad och Östra Göinges utmaningar och intentioner
för framtida mark- och vattenanvändning framgår tydligt.
Osby kommun ser dock inte hur anläggningen av Tvärleden Markaryd-Osby kan motivera
att delen Broby-Lönsboda ska utgå som rekommenderad led för farligt gods. Motiv för att
den aktuella delen ska utgå som rekommenderad led för farligt gods bör istället vara en
sträckning som på något sätt förbinder orterna Broby och Lönsboda.
Skrivningen om kollektivtrafik på sidan 80 kan behöva förtydligas gällande anslutning till
tågförbindelser i Hässleholm, Osby och Kristianstad. Detta med anledning av att det är
otydligt om det avser befintliga bussförbindelser eller superbussen.
Osby kommun är positiva till fortsatt mellankommunal samverkan inom till exempel
Skåne Nordost. Osby kommun har inget ytterligare att erinra.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Beslutsunderlag
Samrådsversion Översiktsplan för Östra Göinge, daterad 2018-05-09.
Yttrande över förslag till Översiktsplan för Östra Göinge, daterad 2018-07-12.

Mathias Karlsson

Ebba Blomstrand

Förvaltningschef

Samhällsplanerare

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnad
kettil.svensson@osby.se
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2018-07-12
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ebba Blomstrand0479-52 83 25
ebba.blomstrand@osby.se
kommun@ostragoinge.se

Yttrande över förslag till Översiktsplan för Östra Göinge
Dnr KS/2018:332212
Sammanfattning
Östra Göinge har tagit fram förslag till Översiktsplan för Östra Göinge. I översiktsplanen
redogör Östra Göinge för huvuddragen i kommunens framtida mark- och
vattenanvändning. Mellankommunala frågor som tas upp i översiktsplanen är bland annat
delregional samverkan inom Skåne Nordost, bredband, kollektivtrafik, vatten, vindkraft
och turism.
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Osby kommun ser dock inte hur anläggningen av Tvärleden Markaryd-Osby kan motivera
att delen Broby-Lönsboda ska utgå som rekommenderad led för farligt gods. Motiv för att
den aktuella delen ska utgå som rekommenderad led för farligt gods bör istället vara en
sträckning som på något sätt förbinder orterna Broby och Lönsboda.
Skrivningen om kollektivtrafik på sidan 80 kan behöva förtydligas gällande anslutning till
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otydligt om det avser befintliga bussförbindelser eller superbussen.
Osby kommun är positiva till fortsatt mellankommunal samverkan inom till exempel
Skåne Nordost. Osby kommun har inget ytterligare att erinra.

Osby Kommun

Marika Bjerstedt Hansen

Petra Gummeson

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef Osby kommun

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Översiktsplan
för Östra Göinge
– Skånes gröna hjärta

Samrådsversion 2018-05-09

Samrådshandling - Översiktsplan för Östra Göinge 1

Medverkande
Beredningen för översiktsplanen
Daniel Jönsson (M), ordförande
Esbjörn Svensson (C)
Ytte Hjert (L)
Daniel Petersén (S), vice ordförande
Morgan Nilsson (S)
David Raudszus (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
ersättare:
Andreas Söderlund (M)
Aki Svensson (KD)
Sven Björbacken (MP)
Hugo Karlsson (S)
Roland Nilsson (V)
Lars Persson (SD)

Arbetsgrupp
Anders Siversson (plan- och byggchef )
Daniel Persson (GIS-ingenjör)
Lina Rosenstråle (samhällsbyggnadschef )
Rebecka Ohlsson (EU-samordnare)
Sherif Hosny (planarkitekt)
Tomas Carvonen (projektledare ÖP)
Yara Abdou (arkitekt)

Foto: Mikael Persson, MiP Media, Precious People, SWELO, Elin Sohl och Östra Göinge kommun
Kartor: Östra Göinge kommun

Den kommuntäckande översiktsplanen för Östra Göinge får överordnad status i förhållande till de fördjupade
översiktsplaner som sedan tidigare är framtagna för Knislinge, Broby och Glimåkra. De fördjupade
översiktsplanerna lever vidare som kunskaps- och planeringsunderlag för respektive by, men i de delar
där planerna skiljer sig åt så gäller den överordnade planen. I och med antagandet av den aktualiserade
översiktsplanen så upphävs även gällande vindbruksplan som antagits som tillägg till ÖP2012.
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Förord
— Världen är så stor så stor, Lasse, Lasse liten, större än du nånsin tror.
Så börjar Glimmarevisan, skriven av Viking Aurell. En liten visa jag fick lyssna till som barn och som numera står
nedskriven i boken ”Sagan om Glimåkra”, den by som omnämns som porten till vildmarken i denna översiktsplan och
som också råkar vara min hemby i Östra Göinge. Världen är i sanning mycket stor, även om den samtidigt aldrig har
varit mindre. Globalisering, teknikutveckling och en mycket snabb förändringstakt med människor som rör sig över
jordklotet påverkar sättet vi lever på, såväl i nutid som i framtid, på gott och ont. Östra Göinge är inget undantag. Även
vi är i högsta grad delaktiga i denna föränderliga värld, något som ställer stora krav på alla oss som bor på denna plats
vi kallar Skånes gröna hjärta.
Som politiker har jag under drygt ett års tid haft det ärofyllda uppdraget att leda den politiska beredning som arbetar
med kommunens översiktsplan. En plan som syftar till att se från det berömda helikopterperspektivet, även om det
inte alltid är det lättaste. Beredningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att aktualisera den översiktplan som
antogs 2012. En plan som var och som till stora delar fortfarande är mycket aktuell. Den plan som togs fram under
förra mandatperioden var den första på över 20 år att antas i Östra Göinge, och nu är vi därför måna om att hålla den
uppdaterad. Vi har utgått ifrån våra fyra utmaningsområden; boende, kunskap och kompetens, arbete och företagande
och åldrande, när vi tittat på våra byar och planerat för deras framtid. Denna översiktsplan ska vi tillsammans använda
när vi planerar för framtiden i Östra Göinge. Den handlar om hur vi ska använda och planera för våra vägar, skolor,
affärer, bostäder och våra vackra naturområden. Den handlar om hur vi på bästa sätt ska kunna förhålla oss till den
ständiga förändringen vi ser i vår omvärld. Från det stora till det lilla, och tillbaka igen.
Vi har försökt att lyfta blicken och se helheten. Var ska vi lägga kraften och energin för att hela Östra Göinge och alla
dess byar och människor ska kunna fortsätta att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Resultatet har vi här i denna
översiktsplan. Målet är att alla vi som på något sätt verkar i denna bygd ska kunna känna att översiktsplanen är aktuell,
relevant och hoppingivande. Oavsett om du går i skola, arbetar, driver företag, besöker oss som gäst eller funderar på att
flytta hit så ska denna översiktsplan bidra till att skapa fler stolta göingar och ett Östra Göinge som kan mer. Det är
människors engagemang och vilja till förbättring som driver vårt samhälle framåt, så även i Göinge. Vi har varit många
som deltagit i detta arbete; sakkunniga tjänstemän, visionära politiker och engagerade medborgare. Till er alla vill jag
rikta ett stort tack! Tillsammans skapar vi vårt Östra Göinge!
Glimmarevisan av Viking Aurell fortsätter:
”Milaskogar, björk så vit. Ekar, granar, tallar. Och i bergen fin granit, hör hur skotten knallar… När man reser ut att se
jordens andra länder, tankarna till ”Göinge” gärna återvänder.”
Daniel Jönsson, ordförande i beredningen för översiktsplanen
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Planprocessen

Tillbakablick
ÖP 2012

Vision
15000 stolta
Göingar

Förändringsanalys
och utmaningar

Workshop
kommunens ledare
20 okt 2017

Uppstart planarbete och
politiska beredningsgruppen
23 maj 2017

Tidigt samråd
med Länsstyrelsen
21 dec 2017

Samråd och
medborgardialog
15 maj - 15 aug

Samrådsbeslut
9 maj 2018

Genomförande och
fortsatt planering

Framtagning av
planförslag

Laga Kraft

Samrådsredogörelse
Antagande i
Kommunfullmäktige

Revidering

Revidering

Granskningsbeslut
Granskning
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Granskningsutlåtande

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är kommunens verktyg för helhetssyn
och långsiktighet. Den visar hur Östra Göinge ska
utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt i framtiden,
samt hur olika intressen som rör användningen
av mark och vatten ska vägas mot varandra. Den
beskriver hur den bebyggda miljön ska bevaras och
utvecklas samt hur kommunen avser stärka byarna
och landsbygden. Med bred förankring och tyngd
som kommunfullmäktiges viktigaste beslut för den
långiktiga utvecklingen blir planen styrande för alla
kommunala verksamheter och bolag. Planen ger också
riktlinjer för detaljplaner, bygglov, investeringar, och
strategiska markförvärv.
Översiktsplanen visar hur kommunen tar hänsyn till
de riksintressen som staten pekat ut exempelvis natur,
friluftsliv, kulturmiljö och transporter. I dialog med
Länsstyrelsen blir planen ett kontrakt kring allmänna
intressen och det gemensamma ansvaret för miljö,
hälsa och säkerhet. Planen är också ett instrument för
mellankommunala frågor. Enligt Plan- och bygglagen
ska det i alla kommuner finnas en översiktsplan som
är aktuell. Översiktsplanen ska leda mot ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Nuvarande
plan är från 2012 och är därmed i vissa delar inaktuell.

Sverige

Plan- och
bygglag
Miljöbalk

Kommunen

Översiktsplan

Kvarteret

Detaljplan

Fastigheten

Bygglov

Denna översiktsplan omfattar utvecklingen fram till och
med år 2035. De avtryck som samhällsbyggandet gör
finns dock kvar för avsevärt mycket längre tid än så. Ett
hus ska stå i hundra år och stora delar av vägnätet har
en livslängd på mer än 1000 år. Sannolikt lämnar vi spår
efter oss som finns kvar till nästa istid. Utgångspunkten
är visionen 15 000 stolta Göingar och dess fyra
utmaningsområden som syftar till att åstadkomma en
positiv befolkningsutveckling och en känsla av stolthet
över vår vackra kommun.

"Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna
syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer." (1 kap. 1 § Plan- och bygglagen)
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Det ska vara enkelt att vara hållbar
i Östra Göinge
Hållbar utveckling är inte ett givet tillstånd utan en
dialog och process som kräver arbete, kompromisser
och en vilja till förändring. Begreppet har tre
dimensioner som ska samspela för att en hållbar
utveckling ska uppnås: ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. För att skapa en hållbar
utveckling måste vi arbeta tillsammans mot målet att
Östra Göinge är en plats där det är lätt att leva och
verka hållbart.
Den ursprungliga definitionen av hållbar utveckling
är ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsstä lla sina behov”. Detta innebär att såväl
samhället som varje enskild individ har ett ansvar för
framtiden, i förhållande till människors hälsa, miljön och
naturen. Ansvaret handlar om att rikta uppmärksamhet
på frågor där olika perspektiv möts och fatta medvetna
beslut. Hållbar utveckling är därför inte ett givet tillstånd
utan en process av gemensamt lärande där man hanterar
kunskap, värderingar, osäkerhet och konflikter.
Globalt har det beslutas om 17 utvecklingsmål, Agenda
2030, för en hållbar utveckling. I Sverige har riksdagen
beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart

8 Översiktsplan för Östra Göinge - Samrådshandling

Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är
att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella
miljökvalitetsmål med syfte att konkretisera vad ett
hållbart samhälle är. I Östra Göinge har man genom
programhandling för miljöarbetet beslutat om följande 6
prioriterade områden som anger inriktningar och mål för
ett hållbart Östra Göinge:
• hållbara transporter
• hänsyn till sjöar och vattendrag
• hushållning med mark- och vattenresurser
• skydd av natur- och kulturvärden
• hållbar konsumtion
• hållbart energisystem.

Ekokommun
Östra Göinge är en Ekokommun och ska arbeta aktivt
med att främja utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Att vara Ekokommun innebär att man är medlem i
föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen är ett
forum och verktyg för att utveckla det egna arbetet med
miljöfrågor mot en hållbar utveckling.
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Visionen är vår bild av framtiden
Kommunens vision är 15 000 stolta Göingar. Den är
kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet
att skapa en positiv utveckling för Östra Göinge
kommun. Visionen är ett redskap för att möta de
utmaningar som följer av Östra Göinges specifika
förutsättningar Syftet med visionen är att samla alla
goda krafter - medborgare, företag och föreningar
- kring en gemensam bild av framtiden för att
tillsammans med kommunen skapa ett attraktivt
Göinge som växer på ett hållbart och balanserat sätt
och som invånarna är stolta över.

det urbaniserade samhället idag är en bristvara och
därmed blir alltmer eftertraktade; lugn, stillhet,
mörker, frånvaro av störande ljud från trafik och olika
verksamheter. Dessa värden ska bevaras och utvecklas i
den fysiska planeringen. Städernas utbud runt omkring
kommunen finns samtidigt nära och såväl Malmö,
Lund, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Växjö och
Karlskrona ligger inom 10 mils radie från Östra Göinge.
Goda kommunikationer är avgörande för att tillvarata
kommunens potential som lunga, idyll och oas i den
expansiva sydsvenska storstadsregionen.

Skånes gröna hjärta är vår identitet

I Östra Göinge finns en attraktiv småskalighet, en
närhet och en trygghet i de små byarnas gemenskap.
Samhällsplaneringen ska ytterligare förstärka och
utveckla dessa plusvärden. Översiktsplanen utgår från att
det spridda boendet på många byar av varierande storlek
är en tillgång för Östra Göinge och en bra grund för att
utveckla det goda boendet. Därför har vi också medvetet
valt att tala om byar och inte om orter eller samhällen.
Vi vill ladda ordet by med positiva värden som närhet,
trygghet och omtanke, en plats där man känner och bryr
sig om varandra. Byarnas utveckling är avgörande för
boendekvalitén i kommunen.

Skånes gröna hjärta är vårt platsvarumärke och vår
identitet som leder oss rätt i den fysiska planeringen.
I Östra Göinge finns unika värden och en mångfald
av miljöer att bevara och utveckla som saknas i mer
tätbefolkade delar av Skåne. Skånes gröna hjärta
genomsyrar och präglar översiktsplanen, liksom allt
övrigt arbete med den fysiska planeringen.
Här finns gemytliga byar, stora slott och små torp.
Här finns fortfarande områden med en känsla av
vildmark och orörd miljö. Här finns värden som i
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Östra Göinge i omvärlden
Alla kommuner har samma grunduppdrag och
ansvar för sina invånare. Samtidigt är det stora
skillnader mellan regioner och kommuner när det
gäller förutsättningar för utveckling och tillväxt. En
balanserad och hållbar tillväxt – när det gäller invånare
och skatteunderlag – är en viktig förutsättning för
att en kommun på lång sikt ska klara sitt uppdrag
på ett sätt som tillfredsställer invånarnas behov och
förväntningar.
Alla kommuner påverkas av förändringar i omvärlden,
men också grundläggande strukturella förutsättningar
som kan skilja sig mycket åt mellan kommuner. Sådana
skillnader har också stor betydelse för kommunernas
förmåga att anpassa sig till omvärlden och för vilken
strategi som kan vara lämplig för att möta olika
utmaningar. Vår omvärld finns på flera olika nivåer; den
är på en och samma gång global, nationell, regional,
delregional och till och med lokal; vår nära omvärld. En
kommun måste förhålla sig till alla dessa nivåer.
I det riktigt stora perspektivet påverkar megatrender
och övergripande förändringskrafter kommunernas
utveckling. Det är nödvändigt att även på lokal nivå
förhålla sig till dessa i sitt planeringsarbete. Frågor om

omvärlden och de förändringskrafter som kan betyda
mycket för Östra Göinge behandlades av fullmäktiges
Framtidsberedning. Slutrapporten pekade också på
vikten av en god omvärldsbevakning.
Beredningen lyfter fram ett antal förändringskrafter och
frågeställningar av särskild betydelse för Östra Göinge
som bör beaktas i kommunens planeringsarbete. Bland
dessa kan nämnas förändrade krav på välfärden på grund
av demografiska förändringar men även på grund av
annorlunda och högre förväntningar i befolkningen.
Den ökade urbaniseringen framhålls också som en
viktig trend att förhålla sig till. Att människor i allt
större utsträckning är uppkopplade mot internet är
något kommuner, myndigheter och serviceproducenter
behöver beakta. Andra viktiga trender som framhålls är
att offentligt finansierade tjänster relativt sett blir allt
dyrare på grund av lägre produktivitetsutveckling än i
varuproducerande verksamheter.
Framtidsberedningen föreslår att det i kommunen skapas
en plattform eller arena för föreläsningar, diskussioner
och seminarier kring spännande och viktiga samtidsoch framtidsfrågor som en del av ett framtida mer
systematiskt arbete med omvärldsfrågor.
I ett mer nära omvärldsperspektiv finns några
grundläggande strukturfaktorer som en kommun alltid
måste förhålla sig till när den planerar för framtiden,
eftersom de utgör viktiga planeringsförutsättningar.
Det kan exempelvis handla om geografiskt läge,
befolkningstäthet och ortsstruktur. Region Skåne har
på ett bra sätt i sitt strukturbildsarbete beskrivit dessa
fysiska strukturers betydelse för Skånes och de skånska
kommunernas utveckling och tillväxt.
Andra avgörande planeringsförutsättningar för en
kommun är branschstruktur, befolkningens storlek och
sammansättning samt tillgänglighet och infrastruktur.
I detta avsnitt beskrivs de planeringsförutsättningar
som Östra Göinge särskilt måste förhålla sig till i sitt
planering- och utvecklingsarbete samt vilka utmaningar
och möjligheter som de innebär för kommunen.

Strukturbild för Skåne. (Region Skåne)
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Den skånska flerkärnigheten
Region Skåne har i sitt strukturbildsarbete visat att den
skånska ortstrukturen skiljer sig från större delar av
övriga landet genom att den är flerkärnig, det vill säga
att det finns många tätorter av relativt lika storlek som
är belägna förhållandevis tätt. Detta ser vi också i Östra
Göinge.
En flerkärnig ortstruktur är gynnsam för ekonomisk
utveckling och en balanserad regional utveckling.
Det beror på att det i en flerkärnig region finns större
möjligheter att binda samman orterna genom ett
effektivt transportsystem, vilket gynnar ett samspel
mellan orterna.
Orterna i en flerkärnig struktur kan komplettera
varandra och fylla olika funktioner beroende på deras
karaktär och inriktning. Alla orter behöver inte erbjuda
invånare och näringsliv samma typ av utbud, vilket ökar
möjligheten till specialisering. De större tätorterna, med
sitt breda utbud, kompletteras av de mindre med sina
specifika egenskaper och de olika ortstyperna drar nytta
av varandra. En förutsättning för att flerkärnighetens
möjligheter ska kunna tas tillvara är dock att de olika
orterna knyts samman på ett bra sätt genom goda
kommunikationer och effektiva transportsystem.
Region Skånes strukturbildsarbete visar att det finns
kärnor på olika geografiska nivåer som har, eller skulle
kunna fylla, olika funktioner i den skånska helheten,
liksom i ett delregionalt eller lokalt perspektiv. Malmö är
Skånes naturliga tillväxtmotor och är tillsammans med
Lund och Helsingborg de skånska regionala kärnor som
samtidigt är tillväxtmotorer både gällande befolkning
och sysselsättningsutveckling. I nordöstra Skåne finns
de två regionala kärnorna Kristianstad och Hässleholm.
De båda städerna spelar en viktig roll för kommunerna
i sitt omland. Men de förmår inte ensamma driva
utvecklingen i nordöstra Skåne i den takt som krävs för
att hålla jämna steg med utvecklingen i de västra delarna
av länet. En viktig insikt som strukturbildsarbetet har
bidragit med är medvetenheten om hur viktigt det är
att stärka de två kärnorna Kristianstad och Hässleholm
i rollen som tillväxtmotor i nordöstra Skåne och att
detta är en gemensam utmaning för hela Skåne, de två
städerna och kommunerna i deras omland.
Östra Göinge kännetecknas av sin egen mer småskaliga
flerkärnighet. Boendet är fördelat på många byar
av olika storlek. De två största byarna - Broby och
Knislinge - har vardera cirka 3000 invånare. Det saknas
en dominerande centralort som genom sin storlek

kan utgöra en naturlig centralpunkt med tillräckligt
befolkningsunderlag för en stark tillväxt inom handelsoch tjänstenäringarna.
Samtidigt har byarna i Östra Göinge många kvaliteter
som ger goda förutsättningar att, i ett regionalt
system av sammanhängande kärnor med olika
kompletterande funktioner, erbjuda en möjlighet till
attraktiva boendemiljöer med närhet till ett varierat
utbud av arbetstillfällen och olika mer specialiserade
servicefunktioner i kringliggande kommuner och
städer. Översiktsplanen utgår från att den småskaliga
flerkärniga ortstrukturen, det spridda boendet på många
byar av varierande storlek är en tillgång för Östra
Göinge och en bra grund för att utveckla det goda
boendet.

Tre omvärldsperspektiv utifrån det
geografiska läget
Östra Göinges geografiska placering i det nordöstra
hörnet av Skåne innebär att kommunen - om
man bortser från det globala perspektivet - har tre
omvärldsperspektiv att förhålla sig till. Det ena
perspektivet har sin utgångspunkt i hela Skåne och
innebär att Östra Göinge befinner sig i en expansiv
region som växer som helhet och där utvecklingen till
stor del drivs av tillväxtmotorerna Malmö, Lund och
Helsingborg. Det balanserar en sämre utveckling i
nordöstra Skåne och det är viktigt att verka för effektiva
transportsystem för att knyta kommunens byar närmare
utvecklingen i tillväxtmotorerna i västra Skåne, och ta de
möjligheter till utveckling som det innebär.
Det andra perspektivet har sin utgångspunkt i nordöstra
Skåne och den relativt sett svaga utvecklingen här
jämfört med den västra delen av länet. Här finns två
regionala kärnor, Kristianstad och Hässleholm som
har stor betydelse för utvecklingen i hela nordöstra
Skåne men som samtidigt inte riktigt förmår att vara
tillväxtmotorer och driva utvecklingen i tillräcklig
omfattning för att hålla jämna steg med stråket Malmö/
Lund-Helsingborg. Det är viktigt att Östra Göinge och
de andra kommunerna i nordöstra Skåne samverkar på
olika sätt för att stärka Hässleholm och Kristianstad i
deras roll som motor för utvecklingen i hela delregionen.
Det tredje perspektivet är betydelsen av närheten till
främst södra Småland men också Blekinge och de
möjligheter som det innebär. Nordöstra Skåne har starka
funktionella samband med och stor arbetspendling
in och ut från Småland och Blekinge. Älmhult
är den småländska ort dit flest skåningar pendlar
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och Osby kommun tillhör till och med Älmhults
lokala arbetsmarknad. Vi ser en stor potential i den
flerkärnighet som sträcker sig över länsgränsen och in
i Småland och Blekinge, en potential som idag inte
utnyttjas fullt ut på grund av brister i transportsystemen.

Storlekens och täthetens magi
Storlek och täthet är två av de viktigaste drivkrafterna
till utveckling och tillväxt både i ekonomiska termer
och i termer av befolkningsökning. Det handlar
mycket om att i människors möten uppstår affärer och
kunskap. Storlek och täthet innebär fördelar när det
gäller kunskapsutbyte, möjligheter till specialisering
och marknadsstorlek. I befolkningstäta områden finns
marknadsunderlag för handel och tjänstenäringarna
att växa. Att detta samband är mycket starkt framgår
av den officiella befolkningsstatistiken som visar en
kraftig tillväxt i storstadsregioner och större städer,
en utveckling som pågått i decennier. Samma trend
är påtaglig i Skåne även om hela regionen just nu
växer. De större tätorterna och kommunerna växer
mest och befolkningens tyngdpunkt förskjuts sakta
mot sydväst och då främst mot Malmö och Lund.
Ekonomhistorikern Jan Jörnmark har i sin studie av
Östra Göinge (2017) beskrivit utvecklingen i ett långt
perspektiv. Genom att mäta befolkningens centralpunkt
i Skåne med tillgängliga data sedan 1950 kan man
konstatera att genomsnittskåningen förflyttar sig cirka
80 meter närmare Möllevångstorget för varje år som går.
Men även om täthet och närhet är viktiga tillväxtfaktorer
så minskar avståndens betydelse i takt med förbättrade
res- och transportmöjligheter. Närhet kan uppstå
dels genom en hög befolkningskoncentration på en
begränsad yta (en storstad) men den kan också uppstå
genom ökad tillgänglighet på grund av förbättrade
res- och transportmöjligheter. Det är här vi ser att
flerkärnigheten rymmer stora möjligheter för Östra
Göinge till en långsiktigt positiv utveckling om
kommunens kärnor med sina specifika kvalitéer genom
effektiva transportlösningar kan knytas närmare de
regionala kärnorna Kristianstad/Hässleholm och
därifrån vidare till Malmö/Lund men också mot södra
Småland och Älmhult.

Arbetstillfällen, förändrad
branschstruktur och pendling
Östra Göinge räknades under många år till kategorin
varuproducerande kommuner, enligt Sveriges Kommuner
och Landstings indelning i kommungrupper. Men under
senare år har det skett en närmast dramatisk omvandling
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av kommunens branschstruktur. Sedan finanskrisen
2007/2008 har antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin
i kommunen minskat med cirka 1000 och totalt har ca
800 arbetstillfällen försvunnit. Bortfallet av arbeten inom
industrin har inte motsvarats av någon större tillväxt av
arbetstillfällen inom handel och tjänster, som svarar för
mycket av sysselsättningsökningen idag. Förklaringen är
att befolkningsunderlaget i kommunen inte är tillräckligt
stort för att det ska kunna bära en expansion inom dessa
näringar, i konkurrens med näraliggande större städer.
Fram till 2007 var andelen sysselsatta i industrin nära 40
procent. Till följd av finanskrisen – som till stora delar
var en industrikris – minskade andelen markant under
ett par år och har därefter fortsatt nedåt. Idag är andelen
arbetstillfällen inom tillverkningsindustri drygt 20 %.
Men trots att antalet arbetstillfällen minskat över tid
har arbetslösheten i kommunen inte ökat i motsvarande
mån. I dag är sysselsättningen tvärtom mycket hög
bland inrikes födda med gymnasieutbildning. En viktig
förklaring är att en stor del av den yrkesverksamma
befolkningen pendlar till arbete i kringliggande
kommuner. Särskilt arbetsmarknaden i Kristianstad är
viktig för göingarnas försörjning. Cirka 1400 göingar
reser varje dag till arbetet i Kristianstads kommun
medan nära 600 kristianstadsbor arbetar i Östra Göinge.
Pendlingen till Hässleholm är inte alls lika omfattande
men ändå betydande. Till Hässleholms kommun pendlar
500 personer och cirka 300 hässleholmare reser till
arbete i Östra Göinge. Kristianstad är tillsammans med
Hässleholm navet i den lokala arbetsmarknadsregion i
vilken de flesta av kommunerna i nordöstra Skåne ingår.
Vår bedömning är att det också finns en betydande
potential för ökad pendling och regionförstoring mot
södra Småland och Älmhult.

Befolkningsutveckling
Östra Göinge växer men så har det inte alltid varit.
Mellan 1993, då det fanns drygt 15 100 invånare i
kommunen, och 2009 minskade antalet med nära 1600.
Men 2010 bröts denna utveckling och befolkningen
har fram till årsskiftet 2017/18 åter ökat med nära 1200
till ca 14 700. Enligt kommunens befolkningsprognos
beräknas målet i visionen om 15 000 invånare uppnås
senast år 2020. Befolkningsökningen förklaras av en
ökad inflyttning från utlandet till följd av oroligheter i
omvärlden och den därpå följande flyktingkrisen. Den
utrikes nettoflyttningen har i princip alltid varit positiv
men har från 2010 accelererat kraftigt, särskilt från 2013.
Flyttningsnettot i förhållande till övriga kommuner i
landet och i länet är dock fortfarande negativt.

Kommunens befolkningsprognos visar på en kommande
markant ökning av antalet äldre över 80 år särskilt något
eller några år efter år 2020. År 2025 väntas denna grupp
ha ökat med cirka 200 och fortsätter att öka därefter för
att år 2030 vara cirka 300 fler än idag. Detta är också en
utmaning som kommunen måste förhålla sig till i sitt
planeringsarbete.
Gruppen barn och ungdomar i förskole- och
skolåldrarna ökar redan idag och väntas fortsätta växa
markant framöver, särskilt i Hanaskog och Knislinge,
vilket påverkar förutsättningarna för förskolans och
skolans arbete liksom för lokalförsörjningsplaneringen
och för den fysiska planeringen.

Tillgänglighet och infrastruktur

Skåne Nordost i förhållande till huvudstråket till kontinenten.

Den stora inflyttningen från utlandet har på ett
markant sätt förändrat befolkningens sammansättning.
Antalet utrikes födda (folkbokförda) i kommunen
har ökat från drygt 1100 år 2010 till ca 2800 år 2017.
Andelen utrikes födda uppgår nu till cirka 20 procent
av befolkningen, vilket är en ökning från 8 procent år
2010. I åldrarna mellan 15 och 44 år är idag (2018) mer
än var fjärde kommuninvånare utrikesfödd. Därutöver
finns ytterligare ett stort antal personer i kommunen
i Migrationsverkets boenden, eller inneboende hos
släkt och vänner, som ännu inte är folkbokförda och
som antingen väntar på besked om asyl eller på att få
en plats i Arbetsförmedlingens etableringsverksamhet.
Befolkningens ändrade sammansättning, till följd av
flyktingkrisen, påverkar naturligtvis förutsättningarna
för kommunens verksamhet under flera år framöver.
Denna utveckling har öppnat nya möjligheter för till
exempel bostadsbyggande men det är samtidigt en av
kommunens största utmaningar att skapa förutsättningar
för sysselsättning och etablering på bostadsmarknaden
för alla nyanlända.

Östra Göinges geografiska läge i nordöstra Skåne
innebär flera utmaningar men också många möjligheter.
Flera viktiga målpunkter finns relativt nära men
tillgängligheten är begränsad av dålig framkomlighet på
vägnätet och brister i transportsystemen. Kristianstad
och Hässleholm är särskilt viktiga för kommunen. Men
framkomligheten utefter väg 19 är idag begränsad och
behöver förbättras. Busskommunikationerna behöver
utvecklas ytterligare för att kompensera för att det
saknas tågstation i kommunen. En ännu bättre koppling
till tågtrafiken i Hässleholm är viktig för att knyta
kommunen närmare Skånes tillväxtmotorer Malmö och
Lund.
Norrut finns södra Småland och Älmhult där
IKEA expanderar kraftigt med förväntade positiva
samhällseffekter, i form av ökad sysselsättning och
ett större handelsutbud. Det är viktigt för Östra
Göinges utveckling att förbättra tillgängligheten
till denna expansiva region genom nya kollektiva
transportlösningar som innebär att man inte behöver
byta från buss till tåg i Osby.
Undersökningar visar att när restiden går över 30
minuter minskar viljan att pendla och när den är
längre än en timma minskar pendlandet drastiskt.
Tillgänglighetsmätningar visar att det från flera av de
större byarna i kommunen är möjligt att nå Kristianstad
och Hässleholm med bil inom 30 minuter men inte från
alla byar.
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Våra största utmaningar
Till vår vision - 15 000 stolta Göingar - är fyra
utmaningsområden knutna som bedöms vara
strategiskt viktiga för att åstadkomma en utveckling i
önskad riktning. Valet av utmaningsområden baseras
på en analys av omvärldsfaktorer och kommunens
specifika förutsättningar samt på en politisk värdering
av vad kommunen vill uppnå på lång sikt.
Till varje utmaningsområde finns en politiskt beslutad
inriktning som anger det långsiktiga mål som
kommunen vill uppnå till 2025. Utmaningsområden och
inriktningar sammanfattas här.
Boende. År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva
boendealternativ som svarar mot människors olika
önskemål utifrån behov, livsstil och skede i livet. Det
finns möjlighet att välja mellan olika boendemiljöer,
upplåtelseformer och att finna ett boende med närhet till
service och aktiviteter.
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Arbete och företagande. År 2025 präglas Östra Göinge
av ett bra företagsklimat samt tillgång till välutbildad
arbetskraft. Därigenom främjas tillväxten i befintliga
företag men gör också att kommunen är ett attraktivt val
för nya företagsetableringar. Sysselsättningsgraden bland
kommunmedborgarna är hög.
Kunskap och kompetens. År 2025 har
kommuninvånare i Östra Göinge tillgång till ett brett
utbildningsutbud av hög kvalité med fokus på kunskap,
kreativitet samt kompetens och utformad utifrån
individens önskemål och samhällets behov av arbetskraft
Åldrande. År 2025 kan de äldre i Östra Göinge leva
ett aktivt liv i sin vardag och med ett fortsatt inflytande
i samhället. Det innebär att de kan åldras i trygghet
och med bibehållet oberoende samt, när så behövs, ha
tillgång till god vård och omsorg.

Boende
Bostaden och boendet har avgörande betydelse både för
individen och samhället. För alla som vill vara en del
av samhället är bostaden en absolut nödvändighet. För
kommunen är boendet en viktig faktor för attraktivitet,
tillväxt och utveckling. Boendet påverkas inte bara av
själva bostaden utan också av trygga och attraktiva
utemiljöer i bostadsområdena och i byarna. Närhet och
med goda kommunikationer till arbete, utbildning,
service, kultur, nöjes- och fritidsaktiviteter spelar också
stor roll.

Nuläge
Under loppet av några år har situationen på
bostadsmarknaden svängt från överskott på bostäder till
bostadsbrist i hela kommunen. Orsaken är främst en
kraftig befolkningstillväxt genom en ökad inflyttning
av framförallt nyanlända. Den ökade efterfrågan
på bostäder gäller såväl villor som lägenheter i
flerbostadshus; både hyresrätter och bostadsrätter.
Framförallt är bristen på bostäder påtaglig i byarna
utefter väg 19 (Hanaskog, Knislinge och Broby).
Bostadsbyggandet är ännu inte anpassat till den
nya situationen men det finns indikationer på att
byggföretag och bostadsinvesterare nu bedömer
marknadsförutsättningarna i kommunen mer positivt än
tidigare och att bostadsbyggandet därför börjar komma
igång.
Efterfrågan på begagnade småhus har ökat markant
under senare år. En villa i Hanaskog, Knislinge
eller Broby är ett attraktivt alternativ på bekvämt
pendlingsavstånd till framförallt Kristianstad, där
prisnivåerna på begagnade småhus är högre. Men
även småhus i Glimåkra och Sibbhult är efterfrågade,
särskilt om de tillfredsställer barnfamiljens behov av
rationell planlösning. På grund av den ökade efterfrågan
har småhuspriserna i kommunen de senaste åren ökat
markant.

Trender, utmaningar och möjligheter
Främst påverkas situationen på bostadsmarknaden
av befolkningsutvecklingen. Enligt kommunens
befolkningsprognos ökar befolkningen i alla åldrar utom
bland ungdomar 19-24 år och yngre pensionärer mellan
65-79 år. Antalet invånare över 80 år kommer att öka
kraftigt, särskilt några år in på 2020-talet. Behovet av
bostäder lämpade för äldres olika behov, beroende på
livssituation och förmåga att klara sin vardag på egen
hand, kommer därför att öka ytterligare framöver.

Den stora gruppen i förvärvsarbetande åldrar 25-64
år samt gruppen barn och ungdomar i förskole- och
skolåldrarna väntas också växa markant. Det betyder att
det framöver sannolikt kommer att finnas en fortsatt
stor och troligen växande efterfrågan på bostäder som
passar de större hushållen, t.ex. attraktiva småhustomter
i byar med bra pendlingsläge och god kollektivtrafik,
företrädesvis utefter väg 19.
En utmaning är att rörligheten på bostadsmarknaden
i dag är för låg. En viktig förklaring är att det finns
få alternativ för dem som vill byta boendeform.
Bostadsbeståndet i kommunen är ganska ensidigt och
det finns få aktörer på flerbostadshusmarknaden. Cirka
70 procent av alla bostäder finns i småhus och resterande
del huvudsakligen i flerbostadshus med hyresrätt. Inom
hyressektorn är kommunens bostadsföretag, Göingehem,
den helt dominerande aktören som ägare av cirka 80
procent av alla hyresrätter. Det finns också väldigt få
bostadsrätter, som ofta kan vara ett attraktivt både för
yngre och äldre som inte önskar bo i eget småhus. Det
råder också brist på attraktiva hyresrätter i markplan
för äldre som vill hitta ett alternativ till nuvarande
villaboende. Det leder i sin tur till att det inte kommer
ut nya småhus på marknaden i tillräcklig omfattning för
att möta det ökade behovet från yngre hushåll som vill
bosätta sig i kommunen.
Samtidigt som de senaste årens befolkningstillväxt
lett till en stor bostadsbrist i kommunen och därmed
öppnat nya möjligheter till bostadsbyggande är många
av de nya kommuninvånarna nyanlända. Efter några
år är det vanligt att nyanlända, som haft sin första
hemvist i mindre kommuner utanför storstadsområdena,
flyttar vidare till större städer, förortskommuner eller
storstäder, där arbetsmarknadsutsikterna oftast är
bättre. Det leder till en osäkerhet kring varaktigheten
i befolkningstillväxten som kan försvåra beslut om
investeringar i bostäder.
Det är idag svårt att tillgodose bostadsbehovet för
vissa grupper, särskilt äldre, ungdomar och nyanlända.
När det gäller nyanlända är kanske den viktigaste
uppgiften att skapa förutsättningar för sysselsättning
och egenförsörjning så att de kan efterfråga bostäder på
samma villkor som andra grupper. För ungdomar som
vill ut på bostadsmarknaden är det bästa alternativet inte
nyproduktion utan att det kan frigöras billiga lägenheter
i Göingehems befintliga bestånd, lämpliga för ett första
eget boende. För äldre behövs fler marklägenheter och
ett större utbud av bostadsrätter nära service.
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Enligt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning
är kommunens målsättning, för utveckling av
bostadsbeståndet, att det skall kompletteras genom
strategisk nyproduktion så att det på ett bättre sätt än
idag svarar mot det behov som finns i befolkningen
av större valmöjligheter och ett mer varierat
utbud av bostäder. Därigenom ökar rörligheten på
bostadsmarknaden, vilket bidrar till ett bättre utnyttjade
av bostadsbeståndet och till att det, genom flyttkedjor,
frigörs bostäder för grupper som idag har svårt att finna
en bostad.
För kommunen är det ur ett strategiskt tillväxtperspektiv
viktigt med fler upplåtelseformer på bostadsmarknaden.
Det är en viktig attraktionsfaktor att de bostadssökande
har möjlighet att väga olika viktiga faktorer mot
varandra som boendekostnad, bostadens serviceinnehåll,
och möjligheter till eller krav på eget underhåll och
ansvar för fastighetsförvaltning.
Ett viktigt redskap för att förverkliga kommunens
bostadspolitiska ambitioner är kommunens
bostadsföretag, Göingehem, som har fått i uppdrag
att bygga 70 nya bostäder innan utgången av år
2019. För att möta det beräknade behovet till
år 2025 och därefter krävs det dock fler aktörer
på den lokala bostadsmarknaden som bedömer
att nuvarande efterfrågan är varaktig och att
marknadsförutsättningarna är långsiktigt stabila.
Det är därför en viktig signal till andra aktörer på
bostadsmarknaden att kommunens bostadsföretag nu
bygger nya bostäder för att möta det ökade behovet.
I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning framhålls
att kommunen måste arbeta aktivt med en god markoch planberedskap. Särskilt i Hanaskog men även till
viss del i Knislinge, de byar där efterfrågan är som störst
och väntas öka mest framöver, är det nödvändigt att se
över mark- och planberedskapen för att svara mot det
förväntade framtida behovet.
För en bra utveckling på bostadsmarknaden är det
också viktigt att arbeta brett med många olika åtgärder
för att öka kommunens attraktivitet som plats att
leva och bo på. Samverkan inom till exempel Skåne
Nordost och att verka, synas och påverka i regionala
planeringssammanhang är exempel på åtgärder för att
långsiktigt stärka attraktiviteten liksom arbetet med
kommunikationer och en god trafikförsörjning. Arbetet
med byutveckling kring mötesplatser, hemkänsla och
trygga och trivsamma miljöer är också viktigt för att
skapa en mångfald av attraktiva boendemiljöer.
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Arbete och företagande
Det är genom arbete och företagande som välstånd och
tillväxt skapas. Både nya och befintliga företag behöver
uppmuntran och stimulans för att kunna växa och
utvecklas. Kommunens roll är att skapa förutsättningar
för ett varierande och växande näringsliv, så att fler
medborgare med olika utbildningar kan arbeta i företag
verksamma i kommunen.

Nuläge
I Östra Göinge finns det en stark historisk tradition av
småföretagande och industriproduktion som präglar
näringslivet i kommunen, även om ett påtagligt
konkurrens- och omvandlingstryck innebär att
sysselsättningen i industrisektorn gradvis minskar.
Typiskt för företagandet i Östra Göinge är starka
drivkrafter och många eldsjälar. Okonventionella
lösningar där företag arbetar med flera olika
verksamheter eller funktioner varje dag eller under olika
delar av året är vanliga. Den starka företagstraditionen
i kommunen medför en hög andel företagare. Också
andelen kvinnliga företagare är hög i kommunen.
Tillverkningsindustrin är den enskilda bransch i
kommunen som sysselsätter flest människor trots att
sysselsättningen inom industrisektorn gradvis minskar.
En dryg femtedel av alla arbetstillfällen finns inom
industrin. Den privata tjänstesektorn är liten samtidigt
som många ingångsjobb inom industrin har försvunnit
genom strukturomvandling.
Under senare år har det skett en förskjutning av
branschstrukturen i kommunen från tillverkningsindustri
mot offentlig tjänsteproduktion, särskilt mot vård- och
omsorg. Sedan finanskrisen 2007/2008 har många
industrijobb försvunnit, vilket till viss del kompenserats
av ett ökat antal arbetstillfällen inom den offentliga
sektorn och inom företagstjänster. Sammantaget har
dock antalet arbetstillfällen i kommunen minskat. Men
trots att antalet arbetstillfällen minskat över tid har
arbetslösheten i kommunen inte ökat i motsvarande
mån. Idag är sysselsättningen tvärtom mycket hög
bland inrikes födda med gymnasieutbildning eller
högre. En viktig förklaring är att en stor del av den
yrkesverksamma befolkningen pendlar till arbete i
kringliggande kommuner.

Trender, utmaningar och möjligheter
En förändring som påtagligt påverkar förutsättningarna
på arbetsmarknaden är den stora inflyttning av
nyanlända som skett under senare år. Utmaningen

är att skapa förutsättningar för sysselsättning och
egenförsörjning för alla de nyanlända som kommit till
kommunen. Tröskeln in på arbetsmarknaden för denna
grupp är hög och språk, svårigheter att vidimera tidigare
utbildning, låg utbildningsnivå, är några av de största
hindren. Detta kan avläsas i arbetslöshetsstatistiken som
visar på en tydlig tudelning på arbetsmarknaden mellan
svenskfödda och utrikes födda. Cirka 70 procent av de
arbetslösa utgörs av utrikes födda.
Den ständigt pågående strukturomvandlingen inom
näringslivet, som innebär att industrisektorn minskar
och att de nya jobben främst tillkommer inom serviceoch tjänstesektorn, är en särskild utmaning för Östra
Göinge som har en stor andel av arbetskraften inom
tillverkningsindustri. Kommunen har en viktig roll att
i samverkan med näringslivet hitta strategier för att
underlätta strukturomvandlingens effekter som främjar
utvecklingen för företagen i vår kommun.
Att långsiktigt säkra en god kompetensförsörjning
för företagen är ytterligare en utmaning och en viktig
uppgift för kommunen, i samverkan med företag och
organisationer. Idag finns en obalans mellan tillgång och
efterfrågan på personal med rätt kompetens för viktiga
arbetsuppgifter inom näringslivet. Det råder brist på
kvalificerad arbetskraft inom industrin i hela Skåne och
antalet elever som tar examen från industriprogrammet
motsvarar inte alls det behov som finns. Andra
bristyrken är socionom, lärare och sjukvårdspersonal.

högskolestudier eller kvalificerad yrkesutbildning.
Ett av kommunens viktigaste redskap i arbetet med
att trygga kompetensförsörjningen för företagen
och att rusta individerna för arbetslivet är Göinge
utbildningscenter (GUC) i Sibbhult, där kommunens,
gymnasie-, vuxen-, och uppdragsutbildning finns
samlad. För vuxna finns också lärlingsutbildningar
i det gemensamma Skåne Nordost projektet
Lärlingsakademin med inriktning mot olika
yrkesområden. Kommunen deltar även i flera andra
projekt inom Skåne Nordost som syftar till att skapa
bättre förutsättningar för arbete och egenförsörjning
för grupper som står långt från arbetsmarknaden.
Väl anpassade utbildningsinsatser i samarbete
med organisationer och företag skapar också goda
förutsättningar att säkerställa tillgången på välutbildad
arbetskraft.
Östra Göinge deltar aktivt i många externa
samverkansorgan för att stimulera utvecklingen inom
näringslivet i kommunen, nordöstra Skåne och i hela
Skåne. Samarbetet i samverkanskommittén Skåne
Nordost är prioriterat och viktigt för de ingående
kommunerna. Samverkan sker både i projektform
men även på annat sätt, till exempel när det gäller
kvalificerad yrkesutbildning i form av yrkeshögskola,
stöd och utveckling av innovationer etc. Även inom
turismnäringen är samverkan med andra aktörer
omfattande, till exempel inom Turism i Skåne.

Den pågående förskjutningen inom näringslivet mot
allt mer kunskapsintensiva verksamheter leder samtidigt
till att kraven på utbildning ökar och att en högre
generell utbildningsnivå efterfrågas. Till bilden av
utmaningen hör att utbildningsnivån i kommunen idag
är relativt låg jämfört med genomsnittet för Skåne och
riket. Kommunen arbetar mycket med att på olika sätt
långsiktigt höja utbildningsnivån i kommunen.
En fullföljd gymnasieutbildning är idag nästan en
förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.
Därför är det en av kommunens viktigaste uppgifter
inom utmaningsområdet att verka för att alla fullföljer
sin gymnasieutbildning och kan etablera sig på
arbetsmarknaden eller gå vidare till högre studier.
Glimåkra folkhögskola har en viktig roll när det gäller
att tillhandahålla olika möjligheter för den som vill
gå vidare i livet. Där finns bland annat möjlighet till
vidareutbildning för att komplettera sin grund- eller
gymnasieutbildning eller att skaffa sig behörighet till
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Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen
har utvecklats mycket under senare år genom
gemensamma projekt och nu är beslut fattat om ännu
närmare samverkan genom en samlokalisering av
Arbetsförmedlingens verksamhet och kommunens
arbetsmarknadsenhet i Broby.
Tillverkningsindustrin kommer även i framtiden att
ha stor betydelse för sysselsättning och arbete i Östra
Göinge kommun. Här finns en lång tradition av
tillverkning och kompetent arbetskraft inom industrin.
Det i sig är ett skäl för företag att etablera sig här och för
att stanna och utvecklas i kommunen. Ett väl etablerat
samarbete mellan skolor och företag har skapat goda
förutsättningar för nyrekrytering och vidareutbildning
så att arbetskraftens kompetens utvecklats i takt med
arbetslivets förändrade krav. Kommunen verkar för att
värna och utveckla denna viktiga samverkan. Ny teknik
och ny kunskap ska även i framtiden utvecklas vid Östra
Göinges många industriföretag.
Det är samtidigt nödvändigt att verka för en
större branschbredd i ko mmunen i riktning mot
fler arbetstillfällen inom handels-, service- och
tjänstenäringarna, som svarar för mycket av
sysselsättningsökningen idag.
Ett exempel är besöksnäringen som växer och har
goda framtidsutsikter i kommunen. Östra Göinge
samverkar med företagen inom besöksnäringen och
med kommunerna i Skåne Nordost kring en gemensam
destinationsutvecklingsprocess med målet att utveckla
nya arbetssätt och skapa en långsiktigt hållbar strategisk
plattform för besöksnäringen.
I Östra Göinge är handeln väl spridd mellan
kommunens byar. Det gäller såväl dagligvaru- som
sällanköpshandeln. Kommunen verkar för att denna
struktur ska bestå och utvecklas eftersom det är viktigt
för byarnas attraktionskraft att de har sin egen handel
och service. Det är även av vikt att i framtiden utveckla
och komplettera dagens utbud inom såväl handel som
besöksnäringen för att göra det ännu bredare och skapa
nya möjligheter för våra invånare och besökare.
För företag med platsoberoende tjänsteproduktion finns
alla förutsättningar att etablera sig i de större byarna.
Det finns tillgång till arbetskraft och till attraktiva
verksamhetslokaler samt digital infrastruktur.
Ett bra företagsklimat är mycket viktigt för långsiktig
tillväxt av arbete och företagande. Östra Göinge arbetar
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hela tiden med att förenkla för företagen och med
att förbättra företagsklimatet i kommunen. Ett bra
företagsklimat medför att företagen kan utvecklas, växa
och anställa.
Goda kommunikationer, bra infrastruktur och effektiva
transportlösningar är helt avgörande för både företag
och förvärvsarbetande i kommunen. Det är viktigt att
Östra Göinge kommun är en del av en så stor regional
arbetsmarknad som möjligt.

Kunskap och kompetens
Vi lever i en tid när arbetslivet förändras i allt
snabbare takt. Utvecklingen av nya branscher och
produktionsprocesser gör att företagen ställer högre
och nya krav på arbetskraften. Trösklarna in på
arbetsmarknaden kommer sannolikt, trots diskussionen
om behovet av enkla jobb, inte att bli lägre i framtiden.
Möjligheten att leva ett självständigt liv förutsätter att
individen har de redskap och förmågor som krävs för att
påverka sin egen livssituation och för att göra de val som
han eller hon önskar att göra. En bra grundutbildning
som leder fram till en gymnasieexamen är avgörande för
att inte stänga några dörrar till framtida livschanser, vare
sig det gäller arbete eller fortsatt högre utbildning.

Nuläge
Östra Göinge kommun har en väl utbyggd förskola och
det finns flera alternativ att välja mellan när invånarna
behöver barnomsorg. Verksamheten präglas av god
omsorg och pedagogisk utveckling som utgör en helhet.
Utifrån en gemensam grund, i synen på pedagogik,
omsorg och kvalitet i verksamheten, utvecklar varje
förskola sin pedagogiska inriktning för ett livslångt
lärande.
Det finns 10 kommunala förskolor med olika
inriktningar och pedagogisk omsorg. Det finns dessutom
tre fristående förskolor i kommunen: kyrkbackens
förskola i Hanaskog och Färe Montessoriförskolor i
Knislinge respektive Broby.
Det finns sammanlagt sju kommunala grundskolor i
de större byarna: Broby, Knislinge, Glimåkra, Sibbhult
och Hanaskog och en fristående i Sibbhult (Färe
Montessoriskola). I kommunen finns även grundsärskola.
Inom grundskolan sker en ständig utveckling av den
pedagogiska och sociala verksamheten för att höja
elevernas studieresultat. Fritidshemsverksamhet bedrivs
i Östra Göinge på samtliga skolor med elever i åldern
6–12 år.

I Östra Göinge finns det en elevhälsa samt en samlad
barnhälsa. Uppdraget för den samlade barn- och
elevhälsan är att bidra till att skapa miljöer som främjar
elevernas lärande, utveckling och hälsa och att stödja
elevernas utveckling för att uppnå utbildningens mål.
I kommunen bedrivs 4 introduktionsprogram.
Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma
in på ett nationellt program eller leda till arbete.
Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell
studieplan. Programmen är Preparandutbildningen,
Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ, och
Språkintroduktionen. Göinge utbildningscenter ansvarar
för kommunens introduktionsprogram.
Det finns ett stort antal föreningar och organisationer i
kommunen som är avgörande för utbudet av kultur- och
fritidsverksamheter och som bidrar till utbildning och
utveckling i byarna och på landsbygden. Kommunen
stöttar föreningarna på olika sätt för att underlätta för
dem att utveckla och förbättra sina verksamheter.
Samverkan mellan skola och kulturliv bidrar till
en integrering av kultur och konstnärliga uttryck
i skolans arbete, vilket innebär att kunskapsmålen
nås i högre grad. Vi ser kulturen som en resurs i det
livslånga lärandet. De insatser som görs inom kultur
och fritid syftar därför till att stärka eleverna i deras
kunskapsutveckling.

I Östra Göinge finns en kommunal musikskola som
har sin bas i Kulturhuset i Broby men den kommunala
musikskolan bedriver även undervisning på alla
kommunens grundskolor. Verksamheten bedrivs främst
under elevernas fritid men skolbarn t.o.m. åk 6 kan
vanligen erbjudas undervisning under den ordinarie
skoldagen.
Det finns många anläggningar, platser och
aktiviteter som har stor betydelse för kultur- och
fritidsverksamheten i kommunen. Några exempel
på detta är bibliotek, simhall, friluftsbad och olika
anläggningar för kultur,rekreation och friluftsliv.

Trender, utmaningar och möjligheter
Sedan några år ökar antalet barn och ungdomar i Östra
Göinge. Ökningen beror i huvudsak på inflyttning av
nyanlända. Kommunens befolkningsprognos pekar på en
fortsatt ökning under kommande år. Fram till år 2025
men även därefter ökar förskolebarn och antalet barn i
skolåldrarna upp till och med 15 markant. Efter år 2025
kommer antalet skolbarn att öka ytterligare. En stor del
av denna ökning förklaras sannolikt även fortsättningsvis
av inflyttning av nyanlända. Befolkningsprognosen pekar
på att ökningen främst kommer ske i kommunens södra
delar, i Hanaskog och Knislinge.
Utvecklingen är en utmaning för kommunens förskoleoch skolverksamhet på grund av volymökningen i
sig men också på grund av elevunderlagets ändrade
sammansättning. Den stora ökningen av nyanlända
innebär att andelen flerspråkiga elever ökar. Andelen
nyanlända elever utgör idag cirka 26 procent av
elevunderlaget, vilket ställer högre krav på kompetens
och insatser för språkutveckling.
Redan idag är det trångt på skolor och i klassrum, vilket
tillsammans med den förväntade fortsatta ökningen av
elevantalet innebär att kommunen måste se över sin
lokalförsörjning för att kunna bedriva en rationell och
ändamålsenlig förskole och skolverksamhet.
Det är svårt att rekrytera behöriga lärare runt om i
landets kommuner. Så här långt har Östra Göinge klarat
denna utmaning generellt sett ganska väl med en relativt
hög andel behöriga lärare. Utmaningen kommer dock att
bli större framöver på grund av stora pensionsavgångar
och den fortsatta ökningen av elevantalet.
Förändringar i branschstrukturen med ökad andel
företag inom kunskaps-, service- och utvecklingssektorn
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är en samhällstrend som leder till att kraven på
utbildning generellt ökar och att en högre allmän
utbildningsnivå i arbetskraften är gynnsam för tillväxt
och utveckling. Det livslånga lärandet är idag nästan ett
måste som ställer krav på såväl grundutbildning som
möjligheter till vidare- och fortbildning.

blir möjligt att leva längre med olika typer av sjukdomar.
Kommunen måste därför ha beredskap för att ta hand
om alltfler multisjuka äldre som samtidigt ofta vill leva
och vårdas hemma så länge som möjligt.

Utvecklingen mot ökad digitalisering av samhälls- och
arbetslivet går allt snabbare. Digitaliseringen driver
på utvecklingen av nya branscher och tjänster och
befintliga verksamheter och tjänster kan bedrivas
och tillhandahållas på nya sätt. Traditionella yrken
försvinner eller förändras och nya uppstår. I Sverige är vi
världsledande på att ta till oss ny teknik och omvandla
den till affärsmöjligheter och företagsamhet. Det är helt
avgörande att skolan hänger med i denna utveckling
och rustar barnen för den. Det handlar inte enbart om
teknik utan också om attityder och förhållningssätt
och förmåga att kunna navigera i en ny verklighet
och att kunna omsätta nya möjligheter i affärer och
företagsamhet.

Möjligheten att leva ett gott liv när man blir gammal är
beroende av många olika faktorer; en bostad som svarar
mot de behov man har, tillgång till vård- och omsorg
av god kvalité, social samvaro och trygghet, personlig
integritet och möjlighet att påverka sitt liv och sin
vardag trots att hälsan sviktar och beroendet av andra
ökar, för att bara ta några exempel.

Åldrande
Den demografiska och medicinska utvecklingen innebär
förskjutningar i befolkningens sammansättning som
kommer att ställa nya och större krav på kommunens
verksamhet och planering under lång tid framöver.
De äldre blir allt fler och de får fler år att fylla med
möjligheter och livskvalitet. Samtidigt som allt fler lever
längre och friskare och ställer högre krav på kommunens
verksamhet innebär den medicinska utvecklingen att det
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Nuläge

De äldre är ingen homogen grupp utan består av
individer i många olika livssituationer med olika behov
och önskemål. Det händer inget speciellt som gör
att man plötsligt blir beroende av samhället just den
dag man fyller 65 år utan många fortsätter att leva ett
aktivt och självständigt liv under många år därefter.
Men gradvis försämras förmågan att helt klara sig själv
och när man kommit upp i åldrarna runt 80 år är det
vanligt att många är i behov av kommunens stöd eller av
anhöriga för att klara sin vardag. I Östra Göinge finns i
dag cirka 850 personer som uppnått minst 80 år, vilket är
drygt 25 procent av gruppen 65+.
Ett bra och anpassat boende är en väsentlig del av
livet och av en god livskvalité. Det gäller äldre precis
som alla andra grupper i samhället. Men nuläget på

bostadsmarknaden i kommunen gör det svårt att
tillgodose de äldres behov av ett anpassat boende. I Östra
Göinge bor de äldre kvar i sina villor betydligt längre
upp i åldrarna än vad som är vanligt i övriga Skåne och
riket. En förklaring till detta är att det saknas attraktiva
alternativ för dem som på äldre dar vill flytta från sin
villa till ett boende med betydligt högre serviceinnehåll.
Väntetiden för att få en marklägenhet, i kommunens
bostadsföretag, är mycket lång. Det finns nästan inte
heller några bostadsrätter i kommunen som ofta är ett
alternativ för äldre som vill lämna sin villa.

Trender utmaningar och möjligheter

I kommunen finns idag tre kommunala äldreboenden:
Lindgården i Broby, Skogsbrynet i Sibbhult och
Västanvid i Knislinge, med sammanlagt 137 lägenheter.
Fastigheterna är i stort behov av upprustning och
modernisering både avseende boendekvalitéer och
möjligheten att bedriva en god och rationell vård- och
omsorgsverksamhet. Kommunen genomför därför nu
den största satsningen någonsin på att rusta upp och
modernisera beståndet av vård- och omsorgsbostäder.
Det görs i samverkan med Riksbyggen i en nybildad
kooperativ hyresrättsförening, Göingebygdens
Trygga Hem. När alla ombyggnader är klara kommer
Göingebygdens Trygga Hem att ha 148 lägenheter
för äldreboende/särskilt boende, vilket enligt gällande
prognosberäkningar motsvarar det långsiktiga behovet
fram till år 2025. Därefter finns beredskap att hantera
även en situation där behovet visar sig vara större än
antalet befintliga lägenheter i olika boendeformer. I
kommunen finns även ett äldreboende i privat regi,
Solglimman i Glimåkra, där kommunen köper platser.

Det är idag en trend att alltfler vårdas i hemmet till livets
slut, vilket ställer stora och ökande krav på insatser och
personal med rätt kompetens.

Det finns också behov av olika mellanformer av boende
för äldre som fortfarande i huvudsak klarar sig själva
men som har ett behov av närhet till olika former av
service och stöd i anslutning till bostaden. Idag finns
sammanlagt cirka 60 trygghets- eller seniorbostäder i
kommunen som huvudsakligen hyrs ut av kommunens
bostadsföretag, Göingehem. I Glimåkra finns också på
Västergård ett privat trygghetsboende för äldre.
Många äldre är i behov av service och omvårdnad i
hemmet för att klara sin vardag och för att kunna bo
kvar hemma. Kommunens hemtjänst har idag cirka 230
kunder i ordinärt boende. I kommunen finns också några
privata mindre utförare av hemtjänst sedan kommunen
för några år sedan införde ett valfrihetssystem enligt
LOV. Nära 90 procent av hemtjänsten kunder finns
dock i kommunens verksamhet. Många av dem som har
hemtjänst är också i behov av hemsjukvård.

Eftersom antalet äldre i kommunen ökar så kommer det
att ställas större och nya krav kommer på kommunens
vård- och omsorgsverksamheter. Den medicinska
utvecklingen gör även att allt fler kan leva med kroniska
sjukdomar långt upp i åldrarna. Äldre personer som
idag får vård och omsorg har ofta en sammansatt
och komplex sjukdomsbild (multisjuka) som kräver
omfattande insatser av den kommunala hemtjänsten och
hemsjukvården. Även detta ställer större och nya krav på
kommunens verksamheter.

De som blir äldre idag och är på väg att bli målgrupper
för äldreverksamheten har ofta ett annat förhållningssätt
än tidigare generationer. Äldrevården står inför nya krav
på kvalitet och inflytande över utförandet av de tjänster
som kommunen tillhandahåller.
Behovet av alternativa boendeformer som
trygghetsboende och korttidsboende kommer sannolikt
att öka framöver i takt med att de äldre blir allt fler.
Det samma gäller behovet av attraktiva och tillgängliga
bostäder för äldre som söker alternativ till nuvarande
villaboende.
De ökade och förändrade kraven till följd av
den medicinska utvecklingen och den väntade
befolkningsutvecklingen, innebär att det kommer
att vara en utmaning att långsiktigt säkerställa det
framtida personalbehovet inom äldreomsorg och vård.
Kompetensbehovet är redan idag stort på grund av
förändrade krav och större insatsbehov. I framtiden
kommer utbildade sjuksköterskor att vara en bristvara.
Befolkningsutvecklingen innebär, tillsammans med
den medicinska utvecklingen, ökade kostnader för
äldreomsorg och hemsjukvård framöver, vilket
måste hanteras i förhållande till många andra
angelägna områden. Detta kommer att ställa stora
krav på verksamhetens flexibilitet, vilja att pröva nya
arbetssätt och förmåga att söka nya organisatoriska
lösningar och att samverka med andra utanför
den egna organisationen. Samtidigt är det viktigt
att arbeta förebyggande med hälsofrämjande och
funktionsfrämjande insatser för att skjuta behovet av
omfattande vård- och omsorgsinsatser och behovet av
särskilt boende så långt framåt i tiden som möjligt.
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Inriktning i samhällsbyggandet
för att klara utmaningarna
Strategin för att möta kommunens utmaningar
med boende, arbete och sysselsättning, kunskap och
kompetens samt åldrande är att arbeta långsiktigt
med kommunens attraktivitet i vid bemärkelse
inom många olika områden. Detta är ett gemensamt
kommunövergripande arbete men samhällsbyggnaden
är central för att skapa goda förutsättningar för
andra verksamheter, både inom kommunens egen
organisation men också för andra aktörer i byarna
och på landsbygden. I detta avsnitt redovisas några
grundläggande riktlinjer för hur vi mot bakgrund
av de identifierade utmaningarna vill arbeta med
samhällsplanering och byggande för att utveckla
kommunen i önskad riktning.

Bygg hållbart
Kommunen ska i sin planering, i sitt arbete med
byutveckling och vid kontakter och samverkan med
externa aktörer verka för ett socialt, ekonomiskt
och miljömässigt hållbart byggande och boende
av hög kvalitet i Östra Göinge. För att motverka
utanförskap och segregation behöver kommunen genom sitt bostadsföretag och andra aktörer - hålla
bostadsbeståndet i gott skick i hela kommunen.

Göingemodellen är vårt verktyg
för att klara utmaningarna
Göingemodellen är kommunens ledningsfilosofi
och ett viktigt redskap för att uppnå
visionens målbild och klara utmaningarna.
Göingemodellen innebär att kommunens är
organiserad i en förvaltning med en tydlig
gemensam värdegrund och ett gemensamt
arbetssätt. Politiken fastställer vision och ett
begränsat antal andra politiska mål med stor
frihet för förvaltningen att välja hur målen ska
uppnås. Öppenhet, engagemang och ansvar
präglar det dagliga arbetet i förvaltningen
och förhållningssättet till medborgarna. I
Göingemodellen betonas kundperspektiv,
kvalitet och nytänkande. Arbetssättet präglas
av en ständig strävan efter förbättringar och
av kontinuerligt lärande för att möjliggöra
förbättringar. Att kommunens tjänster håller
hög kvalitet är mycket viktigt för invånarnas
känsla av stolthet över den egna kommunen.
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Skapa ett brett utbud av olika boendeformer
Kommunen behöver i sitt arbete med fysiks planering
och strategiska markförvärv skapa förutsättningar för
ett bredare utbud av attraktiva boendeformer avseende
marklägenheter, upplåtelseformer, hustyp och läge.
Kommunen ska också via sitt bostadsföretag och genom
att skapa goda förutsättningar för fler aktörer på den
lokala bostadsmarknaden verka för mångfald och
strategisk nyproduktion som stimulerar till flyttkedjor
och ett bättre utnyttjande av bostadsbeståndet.

Prioritera stråket längs med Helgeå/Väg 19
Arbetet med bostadsförsörjningen i kommunen
ska baseras på ett aktuellt underlag som beskriver
befolkningsförändringar och bostadsefterfrågan i olika
delar av kommunen och befolkningen. För att möta
det framtida behovet av nya bostäder ska i första hand
byarna utefter Väg 19 prioriteras, vad gäller arbetet med
detaljplaner och strategiska markförvärv.

Fortsätt utveckla och påverka
För att skapa långsiktigt goda förutsättningar på
bostadsmarknaden ska kommunen arbeta med en bred
palett av åtgärder. Arbetet med kommunikationer
och en god trafikförsörjning är mycket viktigt för
befolkningsutveckling, egenförsörjning och därmed för
bostadsefterfrågan på sikt. Arbetet med byutveckling
kring mötesplatser, hemkänsla och trygga och trivsamma
miljöer ska fortsätta, för att skapa en mångfald av
attraktiva boendemiljöer. Kommunen ska verka och
synas i regionala och andra sammanhang för att stärka
sin position i Skåne och för att och påverka beslut på
olika samhällsnivåer som har betydelse för kommunens
långsiktiga förutsättningar som plats att bo och leva på.

Förtäta och eftersträva en blandad bebyggelse
i byarna
I samband med att byarnas kärnor förtätas och utvecklas
ska möjligheten att blanda handel, kontor och icke
störande verksamheter med boende tas tillvara. Med
arbetsplatser i centrum blir byn mer levande såväl dag
som natt. En blandad bebyggelse med arbete, bostäder
och service är att eftersträva både med hänsyn till
trygghet, serviceunderlag och levande byar. Ur social
aspekt behöver det också finnas en blandning av olika
boende- och upplåtelseformer för alla invånare (eget
ägand, bostadsrätter respektive hyresrätter).

Utveckla möjligheter för besöksnäringen
Som Skånes gröna hjärta har Östra Göinge
förutsättningar att ytterligare utveckla besöksnäringen.
Både tillgänglighet och kvalitet är viktigt liksom
lokal samverkan där olika aktörer kan stödja varandra
i nätverk. Inte minst outdoorturism, kultur och
utomhusevent har stor potential, förut att infrastrukturen
räcker till och flera olika intressenter samarbetar för
att marknadsföra Östra Göinge. Kommunen kan ha
en samordnande och initierande roll för detta, men det
långsiktiga drivet måste bygga på hållbara initiativ från
grupper och inskilda näringsutövare.

Arbeta långsiktigt med skolans behov och
samordna med annat byggande
I arbetet med den fysiska planeringen är det av vikt
att kommunen tillgodoser skolans behov vad gäller
tillgång till lokaler för utmaningsområdets olika
verksamheter. En långsiktig strategisk planering kring
skolans behov är nödvändig för att skapa största möjliga
framförhållning och flexibilitet. I beslut om utbyggnad
av skolor och förskolor är det viktigt att även se till
bebyggelsestrukturen i övrigt och behovet av grönytor
och infrastruktur. Dimensioneringen måste även beakta
planerade bostadsområden där en inflyttning kan
förväntas i takt med genomförandet av planerna.

Tillgodose äldres behov av boende och
tillgänglighet
I arbetet med bostadsförsörjning, verksamhetsplanering
och den fysiska planeringen måste kommunen tillgodose
de äldres behov av bostäder, vad gäller tillgänglighet, läge
och upplåtelse/boendeform samt behov av vård, omsorg
och trygghet i och i anslutning till boendet. Kommunen
ska verka för flexibilitet och mångfald i boendeformer
för äldre. Kommunen ska, som en del av planeringen
för goda bostäder åt alla, föra en löpande dialog med
olika grupper i lokalsamhället för att upprätthålla en
god och aktuell kunskap om deras behov och för att
kunna tillgodose olika gruppers särskilda behov på
bostadsmarknaden.

Foto: Wanås Konst
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En grön tråd genom mål på olika nivåer
En mängd mål och styrdokument på olika nivåer
i samhället påverkar kommunens planering.
Kommunen har sina egna mål för att utveckla
kommunen, Region Skåne har mål för länets
utveckling som påverkar kommunerna och som
kräver att kommunerna bidrar för att målen ska kunna
förverkligas. Staten styr, påverkar och sätter upp ramar
för den kommunala planeringen genom nationella
mål, strategier, lagar och förordningar. Internationellt
finns överenskommelser och konventioner.
Kommunen behöver i sitt samhällsbyggande en god
kännedom om och ta hänsyn till alla dessa mål på olika
nivåer.

Delregionala mål
För att nå Målbild 2020 Skåne Nordost har
kommunerna tillsammans tagit fram ett förslag till
färdplan med en rad olika insatser inom arbetsmarknad,
kompetensutveckling och infrastruktur. Här är ett utdrag
av de som den fysiska planeringen kan påverka:
• Utveckling av besöksnäringen – tematiserad
destinationsutveckling.
• Utveckling av befintliga företag – mötesplatser
och nätverk.
• Pendling till arbete och utbildning – förbättra
förutsättningar.
• Etablering av Skåne Nordost trafikstrategi –
möta invånares och företags behov.
• Etablering av samarbete i översiktsplaneringen –
effektiv fysisk planering och bebyggelseutveckling
som särskilt beaktar yngre personers behov.
• Etablering av digital infrastruktur.

Regionala mål
Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas
i landets alla delar. De strukturella förutsättningarna,
näringslivets sammansättning och specialisering,
arbetsmarknadens branschbredd samt lokala och
regionala utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt. Den
regionala tillväxtpolitikens insatser måste anpassas till
de specifika regionala förutsättningarna. Den av staten
utformade regionala tillväxtpolitiken bör inriktas mot
bland annat:
• Prioritering av innovation och förnyelse,
entreprenörskap, kompetensförsörjning och ett
ökat arbetskraftsutbud.
• Strategiska insatser för hållbar tillväxt i samspel
med regionala och lokala aktörer.
• Ett tvärsektoriellt arbetssätt mellan aktörer på
lokal och regional nivå.
• En god tillgång till kommersiell och offentlig
service för medborgare och näringsliv i alla delar
av landet.
• Ökat fokus på demografiska utmaningar.
• Stärkt fokus på miljö, klimat och energi,
jämställdhet, folkhälsa samt integration och
mångfald.
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Region Skåne har enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten
att samordna de regionala utvecklingsfrågorna
och leda arbetet med att ta fram den regionala
utvecklingsstrategin. Den regionala utvecklingsstrategin
ska formulera och skapa en bred samsyn om en
gemensam målbild för Skåne. Tillsammans har Skåne
enats om målbilden Det öppna Skåne 2030. Målbilden
arbetades fram av Region Skåne genom analyser,
möten och samtal under ett par års tid med kommuner,
myndigheter, näringsliv, branschorganisationer, idéburen
sektor med flera. Den regionala utvecklingsstrategin är
beslutad av Regionfullmäktige i juni 2014.
I utvecklingsstrategin finns fem prioriterade
ställningstaganden, för att förverkliga målbilden. För
varje ställningstagande finns ett antal delstrategier samt
några mål. De fem prioriterade ställningstagandena är:
• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet.
• Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor.
• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur.
• Skåne ska utveckla morgondagens
välfärdstjänster.
• Skåne ska vara globalt attraktivt.
Skånes regionala utvecklingsstrategi ingår i både
en nationell och en europeisk kontext, till exempel
genom den nationella strategin för regional tillväxt och
attraktionskraft, Östersjöstrategin, WHO Health 2020
strategin, Europa 2020, EU:s energi- och klimatmål
2030 och EU:s sammanhållnings-politik.

Nationella mål
Nedan följer exempel på fler nationella mål som är en
del av utgångspunkterna för arbetet med översiktsplanen.

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är fundamentala i det
svenska samhället. De hämtar sin bärighet från bland
annat FN:s allmänna förklaring om att människor är
födda fria och av lika värde. Till denna övergripande
förklaring kan sedan kopplas en rad olika dokument
som har sin bärighet på denna lokala nivån som till
exempel konventionerna om medborgerliga och politiska
rättigheter, barnets rättigheter, funktionsvarierades
rättigheter. Till detta kommer också rättigheter för att
tillgodose de grundläggande mänskliga behoven; rätten
till en tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård
och till utbildning.

Ett tillgängligt samhälle
Förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga.
Det gör att personer med funktionsvariation kan
studera, arbeta och självständigt klara det dagliga livet.
Detta ökar markant förutsättningarna att också bidra
till samhällsutvecklingen. Genom att planera väl blir
tillgängligheten en naturlig del av samhällets utveckling.
Vi lever i ett åldrande samhälle med en allt högre
andel äldre människor. Detta får konsekvenser på en
mängd olika områden. Detta understryker behovet av
att samhällsplaneringen måste utgå från att det ska vara
möjligt att klara sig på egen hand även när de fysiska och
kognitiva funktionerna förändras. Två viktiga områden
blir då att arbeta med, enkelt avhjälpta hinder och att
öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Bostäder
och bostadsområden måste också i större utsträckning
harmoniera med tankarna kring ett tillgängligt samhälle.

Bostadsförsörjning
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande
kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden
i en kommun. Planeringen för att utveckla boendet
är därför en viktig del i den strategiska planeringen
på olika nivåer i samhället. Kommunerna ansvarar
för bostadsförsörjningen primärt och ska enligt

Kommunal nivå i Östra Göinge:
• Översiktsplan (lång sikt)
• Mål- och resultatplan (4 år)
• Årsplan med verksamhetsplaner (1 år).
Delregional nivå:
• Gemensamt strategiarbete.
Regional nivå:
• Regionala utvecklingsstrategier
och program.
Nationell nivå:
• Reformprogrammet
• Nationella strategin
• Nationella lagar och förordningar.
Europeisk nivå:
• EU 2020.
Global nivå:
• Agenda 2030.
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bostadsförsörjningslagen ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen en gång per mandatperiod. Det
betyder bland annat ett ansvar för att det finns bostäder
för alla medborgare i kommunen.

Folkhälsa
Det övergripande arbetet för folkhälsoarbetet är att
skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen. För att uppnå detta behöver
alla aktörer i samhället samverka. En bra folkhälsa är
en grundförutsättning för tillväxt på lokal nivå och
ökar mängden arbetskraft, förbättrar produktiviteten
och skapar en utvecklingspotential. Hälsa är en av de
viktigaste markörerna för tillväxt och långsiktig hållbar
utveckling, vilket resulter i en befolkningstillväxt över
tiden.

Integration
Integrationsfrågorna berör många olika områden och
inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknadsoch utbildningspolitiken och arbete mot diskriminering.
Insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt vara
generella för att minska utanförskapet i samhället. Det
övergripande målet för integrationspolitiken är lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett
etnisk och kulturell bakgrund.
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Integrationspolitiken fokuserar på följande:
• Ett effektivt system för mottagande och
introduktion för nyanlända.
• Fler i arbete och fler företagare.
• Likvärdighet i skolan, förbättrade språkkunskaper
och utbildningsmöjligheter för vuxna.
• En effektiv bekämpning av diskriminering.
• En gemensam värdegrund i ett samhälle som
präglas av en tilltagande mångfald.

Jämställdhet
Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. För
att uppnå detta finns fyra långsiktiga delmål:
• En jämn fördelning av makt och inflytande.
• Ekonomisk jämställdhet.
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut
fattas, resurserna fördelas och normerna skapas och
därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det
dagliga arbetet. Det innebär att alla politiska beslut som
berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren
för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Det civila samhället
Begreppet det civila samhället används i betydelsen av
en arena skild från staten, marknaden och det enskilda
hushållet och där människor, grupper och organisationer
agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det
civila samhället verkar bland annat ideella föreningar,
stiftelser och registrerade trossamfund, men även
nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.
I det civila samhället ingår bland annat ett stort antal
idéburna organisationer. Det finns en önskan från staten
att det civila samhället ska bli än aktivare.

Kultur
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
• Främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas.
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte
och samverkan inom kulturområdet.
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till
kultur.

Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik
är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare
och näringsliv i hela landet. Under det övergripande
målet har regeringen också satt upp funktionsmål och
hänsynsmål.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för
resor och transporter. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt,
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive
mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa.
De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem
måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning,

funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås och ökad hälsa.

Miljömålen
Utgångspunkter för kommunens miljöarbete är de 16
nationella mål för miljökvaliteten som är antagna av
riksdagen och som anger hur vi till nästa generation ska
överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta. Miljömålen ger en struktur för miljöarbetet
som Sverige bedriver nationellt, inom EU och
internationellt. Centrala myndigheter, länsstyrelser,
kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i
arbetet med att genomföra åtgärder. Varje kommun
har ett ansvar att bryta ner målen till lokal nivå. Östra
Göinge har exempelvis gjort det genom att fastställa ett
miljöprogram som anger inriktningar för kommunens
miljöarbete. Kommunen är dessutom en Ekokommun
då kommunen är medlem i Sveriges Ekokommuner och
fungerar som en pådrivare och gott exempel i arbetet för
en hållbar utveckling.
Av sexton nationella miljökvalitetsmål har femton
relevans för Östra Göinge:
1. Begränsad klimatpåverkan.
2. Frisk luft.
3. Bara naturlig försurning.
4. Giftfri miljö.
5. Skyddande ozonskikt.
6. Säker strålmiljö.
7. Ingen övergödning.
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård.
11. Myllrande våtmarker.
12. Levande skogar.
13. Ett rikt odlingslandskap.
14. Storslagen fjällmiljö.
15. God bebyggd miljö.
16. Ett rikt djur- och växtliv.
Miljökvalitetsmålen syftar till att:
• Främja människors hälsa.
• Värna den biologiska mångfalden och
naturmiljön.
• Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska
värdena.
• Bevara ekosystemens långsiktiga
produktionsförmåga.
• Trygga en god hushållning med naturresurserna.
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EU-mål
Europa 2020 är en strategi för tillväxt och sysselsättning
och utgör EU:s ramverk för att skapa långsiktigt
hållbar tillväxt och fler arbeten i EU. Strategin har tre
övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt
och tillväxt för alla. EU har satt upp fem konkreta mål
till 2020. Varje medlemsstat anpassar EU 2020-strategin
efter sin egen situation och omvandlar EU:s mål till
nationella mål.

Sysselsättning
Till år 2020 ska över 80 procent av alla kvinnor och män
i åldrarna 20–64 ha ett jobb. Fler ungdomar, äldre och
lågkvalificerade ska få jobb. Integrationen av nyanlända
ska bli bättre.

Forskning och utveckling
Offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling ska uppgå till ungefär fyra procent av BNP år
2020.

Klimatförändring och hållbar
energiförsörjning
Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent
jämfört med 1990 fram till år 2020. Andelen förnybar
energi ska öka till minst 50 procent av den totala
energianvändningen och energieffektivitet ska öka med
20 procent jämfört med 2008.

Utbildning
10 procent färre elever ska hoppa av skolan i förtid
och minst 40 procent av 30–34-åringarna ska ha
eftergymnasial utbildning år 2020.

Ökad social delaktighet
År 2020 ska andelen som är utanför arbetsmarknaden
(utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller
långtidssjukskrivna vara under 14 procent.

Globala mål
I slutet av september 2015 enades FN:s
generalförsamling om att anta de globala målen.
De globala målen är en ny agenda för global
hållbar utveckling, Agenda 2030. Agendan består
av 17 utvecklingsmål. Målen handlar om att
avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa
klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och
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främja välbefinnande, säkerställa inkluderande och
likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och
hållbar ekonomisk tillväxt.
Syftet med de globala målen är att människor världen
över ska kunna enas om en definition kring hållbar
utveckling med hjälp av mål och delmål och på sikt
kunna mäta hur arbetet fortgår. Då dessa övergripande
mål är antagna av länder med väldigt varierande
förutsättningar, är delmålen specifikt anpassade för
respektive lands unika förutsättningar. De övergripande
globala målen är:
1. Ingen fattigdom.
2. Ingen hunger.
3. Hälsa och välbefinnande.
4. God utbildning för alla.
5. Jämställdhet.
6. Rent vatten och sanitet.
7. Hållbar energi för alla.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
10. Minskad ojämlikhet.
11. Hållbara städer och samhällen.
12. Hållbar konsumtion och produktion.
13. Bekämpa klimatförändringen.
14. Hav och marina resurser.
15. Ekosystem och biologisk mångfald.
16. Fredliga och inkluderande samhällen.
17. Genomförande och globalt partnerskap.
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Kommunikationer och hållbar
infrastruktur
Bra kommunikationer och en hållbar infrastruktur
är nödvändigt för alla kommuners utveckling.
Möjligheten att resa snabbt och bekvämt är en
förutsättning för att genom en regionförstoring skapa
en större marknad för arbete, studier, service etc.
inom pendlingsavstånd. Grunden för kommunens
arbete inom kommunikation är att ge medborgare och
företagare de bästa transportmöjligheterna utifrån de
behov man har eller kommer att ha.
Kommunikationer innefattar fysisk infrastruktur i
vägar och trafikanläggningar, kollektivtrafik och digital
infrastruktur/bredband. Kommunerna i nordöstra Skåne
har ett gemensamt intresse av att kommunikationerna
till, från samt inom området ska vara väl utbyggda.
Det finns en samsyn kring vilka stråk som är viktiga
och hur kollektivtrafiken ska fungera. För att förbättra
trafiksituationen krävs betydande åtgärder, vilka i sin tur
kräver omfattande investeringar.
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Östra Göinge har alltid varit ett gränsland. Innan Skåne
blev svenskt i mitten av 1600-talet var kommunikationer
söderut mot Danmark av stor betydelse. Visserligen
skedde handel över gränsen mot Småland, men
transportvägarna till lands bestod av små, krokiga
och besvärliga skogsvägar som endast var kända av
gränsbygdens invånare. I samband med att Skåne kom
att bli en del av Sverige ville centralmakten knyta
landskapet närmare de övriga delarna av riket och
transportnätet kom successivt att byggas ut. En viktig
transportled till lands kom att sträcka sig uppifrån
Småland ner mot Kristianstad och passerade genom det
område som idag utgör den nuvarande kommunen. Det
kom att bli början till det stråk som numera utgörs av
riksväg 19/23.
I slutet av 1800-talet etablerades två järnvägslinjer. Den
ena gick från Kristianstad via Hanaskog, Knislinge och
Broby till Hästveda och den andra hade en sträckning

från Kristianstad till Älmhult via Immeln, Sibbhult,
Glimåkra och Boalt. Idag är dessa järnvägslinjer nerlagda
och rälsen på flesta ställen uppriven. Även sjöar och åar
har haft betydelse för forna tiders transporter. Helge å
sträcker sig som ett blått band från Hanöbukten i söder
upp mot källflödena i det inre av Småland och kunde
användas för transporter. Sjön Immeln utgjorde en viktig
transportled bland annat för tunga stenlaster av svart
diabas.

För att få del av tillväxtorternas kraft har
det blivit allt viktigare att det utvecklas goda
kommunikationsmöjligheter så att en sammanlänkning
kan ske mellan Östra Göinge och tillväxtområden.
Bra kommunikationer i olika former, landsvägsbunden
och spårbunden men även i elektronisk form, blir
nödvändiga förutsättningar för en framtida positiv
utveckling av kommunen. De är viktiga för att skapa en
större marknad för arbete, studier och service.

Läge

Pendling

Östra Göinge kommun har genom sin geografiska
placering en närhet till expansiva tillväxtområden.
Exempel på ett sådant är Öresundsregionen med
de stora tätorterna Köpenhamn, Helsingborg, Lund
och Malmö. I kommunens närhet finns de större
tätorterna Hässleholm och Kristianstad. Dessa har en
viktig betydelse för tillväxten i nordöstra Skåne. Även
kontakterna över länsgränserna har stort värde och
här finns utvecklingscentra som Halmstad, Växjö och
Karlskrona.

Östra Göinge kommun har mycket att erbjuda som
boendekommun, men här finns också arbete och
utbildning. Många av de kommuninvånare som
förvärvsarbetar pendlar till arbete utanför kommunen
med Kristianstad som den absolut största målpunkten.
Men även inpendling för att ta del av arbetstillfällen och
studiemöjligheter förekommer. Utpendlingen överstiger
dock inpendlingen.

Skåne Nordost i förhållande till det övergripande vägnätet i Skåne.

Samrådshandling - Översiktsplan för Östra Göinge 33

Viktiga stråk
Östra Göinge kommun saknar järnvägar inom sina
gränser och är därför beroende av transporter på
landsväg. Genom kommunen löper ett antal vägstråk
med lite olika användning. Exempel på olika funktioner
en väg ska uppfylla är t.ex. viktiga regionala stråk för
biltransporter, kollektivtrafik, arbetspendling och turister.
Många av dessa stråk sammanfaller då de fyller mer än
en av ovanstående funktioner.
• E22 mellan Malmö – Lund – Kristianstad –
Karlskrona.
• Väg 21 mellan Kristianstad – Hässleholm –
Helsingborg.
• Väg 15 mellan Olofström – Lönsboda – Boalt –
Osby – Markaryd – Halmstad.
• Väg 19 mellan Ystad – Kristianstad – Broby och
vidare längs väg 23 mot Osby – Älmhult – Växjö.
• Väg 119 mellan Hässleholm – Broby – Glimåkra
– Lönsboda – Tingsryd och vidare mot Kalmar.
Det finns också ett antal järnvägsstråk som har betydelse
för Östra Göinge:
• Södra stambanan mellan Malmö – Stockholm
med knutpunkt i Hässleholm
• Linjen Malmö – Hässleholm – Kristianstad –
Karlskrona.
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•

Linjen Malmö – Hässleholm – Osby – Älmhult –
Växjö – Kalmar.
Skånebanan Helsingborg – Hässleholm –
Kristianstad.

Gång- och cykeltrafik
Standarden på gångvägnätet varierar mycket inom
kommunen. I de centrala delarna av de större tätorterna
består gångnätet till stora delar av trottoar, medan det i
villaområden och mindre tätorter utgörs av s.k. motlut.
Gångnätet är inte alltid sammanhängande och i vissa
områden saknas gångbanor helt. Separat gångnät finns
också och flertalet av dessa har byggts ut under senaste
åren. På dessa får de gående i flesta fall dela vägbana
med cyklande och mopedister utan att det finns någon
separering genom linjemarkeringar.
Den mesta delen av cykeltrafiken finns på gator och
vägar där man samsas med övrig trafik. Men allt fler
gång- och cykelvägar har byggts under de senaste åren.
Det gäller både inom tätorter och mellan dessa och som
angetts ovan får man ofta samsas med gående på dessa
leder. Gång- och cykelleder inom tätorterna är dock inte
sammanhängande, men genom strategiska utbyggnader
har dessa nät blivit allt bättre. Mellan vissa tätorter/
platser finns också utbyggda leder av varierande standard

och några har mycket hög standard genom att de både är
asfalterade och har belysning.
Fotgängare och cyklister är många gånger den grupp
i trafiken som gör att man upplever byarna som mer
levande. För att man som gående och cyklist ska känna
sig trygg och våga röra sig obehindrat i byn så är det
viktigt att det finns stråk som både känns trygga dygnet
runt och året om. Ett attraktivt gång- och cykelvägnät är
en viktig pusselbit i en levande byamiljö med attraktiva
mötesplatser och i de centrala delarna ska gång- och
cykelnätet prioriteras bland trafikslagen.
För de grupper som av olika skäl inte kör bil eller
kan ta bussen är möjligheten att sig till fots eller med
cykel helt avgörande. När man förstärker gång- och
cykelvägnätet är det viktigt att anpassa utformningen
efter dessa gruppers behov. Gång- och cykelvägarna
måste vara gena, sammanhängande och lättorienterade.
Ett väl utbyggt gångvägnät ska därför vara väl anslutet
till cykelparkeringar, kollektivtrafik och bilparkeringar,
liksom viktiga målpunkter i byn.
Utöver stråk som underlättar för medborgare i deras
dagliga liv så begöver det också finnas stråk som helt
eller delvis fyller en funktion som rekreation. De kan
ofta gå igenom lugna och natursköna miljöer och
kopplas till rekreativa målpunkter.
Förutom att det ska finnas ett väl utbyggt gångoch cykelvägnät är det också viktigt att det finns
kringfunktioner som på ett smidigt sätt stödjer själva
cyklandet. Det kan handla om bra cykelparkeringar nära
olika målpunkter, bra cykelvägvisningar, möjlighet att
pumpa däck och elstationer för laddning av elcyklar.
När man utformar ett väl utbyggt gång- och
cykeltrafiknät är det viktigt att vara tydlig med
prioriteringarna. Ett huvudnät bör i första hand
prioriteras inom byarna och till kollektivtrafik, i andra
mellan byarna och i tredje hand mellan landsbygd och
byar. Skolvägar kan också vara en del av gång- och
cykelvägnätet och bör därigenom också ägnas särskild
uppmärksamhet.

Kollektivtrafik
Det är Skånetrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken
i Östra Göinge. Det huvudsakliga nätet utgörs av tre
busslinjer:
• Linje 545 Kristianstad – Hanaskog – Knislinge
– Broby – Glimåkra – Osby. Denna linje är den

•
•

mest trafikerade och turtätheten är mycket hög.
Kopplingar finns till tågavgångar i Kristianstad
och Osby.
Linje 542 Hässleholm – Broby – Sibbhult.
Relativt hög turtäthet. Kopplingar finns till
tågavgångar i Hässleholm.
Linje 543 Arkelstorp – Immeln – Hjärsås –
Knislinge. Trafikeras med en turtäthet av 5
dubbelturer måndag till fredag.

Utöver dessa fasta linjer finns det också möjlighet att
använda så kallad närtrafik, vilken är en efterfrågestyrd
kollektivtrafik. Allt detta kompletteras sedan med
serviceresor och skolskjutsar.
Kollektivtrafiken är en viktig del av resandet i ett
hållbart samhälle. För många grupper i samhället,
till exempel äldre och funktionshindrade, är
kollektivtrafiken ofta det enda sättet att resa och för barn
och ungdom är kollektivtrafiken många gånger en viktig
komplettering till cykeln.
Men för att kollektivtrafik ska vara konkurrenskraftig
måste den erbjuda snabbhet, enkelhet, bra information
och attraktiva fordon. Restiderna i kollektivtrafiken kan
t.ex. förkortas genom separata körfält och bussgator,
åtgärder för snabbare av- och påstigning samt tydlig
avvägning av antalet hållplatser. För att locka resenärer är
det också viktigt att kunna erbjuda olika typer bussresor.
Superbusskonceptet (regional BRT) kan vara ett sådant
system som kan locka över resenärer från bil till buss.
Det är också viktigt att det finns effektiva, bekväma och
trivsamma bytespunkter mellan olika trafikslag så att
kollektivtrafiken kan vara en del i en längre resekedja
bestående av olika trafikslag.
Linjenätet i Östra Göinge måste i första hand vara
koncentrerat till områden där det är samhällsekonomiskt
försvarbart och där förutsättningarna för ökat resande
är goda. Samtidigt har Östra Göinge kommun en
relativt stor andel invånare som bor i små byar och på
ren landsbygd. Även för dessa grupper är det viktigt att
det finns goda möjligheter för att hela resan konceptet ska
fungera. Man måste då kunna tänka utanför den gängse
bilden att ett resande enbart ska kunna ske utifrån
ordinarie, linjelagd busstrafik.

Biltrafik
Kommunen är väghållare för flertalet av gatorna inom
byarna. Men inom kommunens gränser finns även
många enskilda vägar. Trafikverket är väghållare till de
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största vägarna i kommunen. Förutom Väg 15, Väg 19
och Väg 119 finns ett antal vägar som har betydelse för
trafik både mellan tätorterna som för genomfartsstråk.
Flera av dessa har begränsad trafiksäkerhet och därmed
hastighetsbegränsande till 70 respektive 80 km/tim.
Eftersom kommunen består av flera mindre orter och
alla orter inte har tillgång till kollektivtrafik så får det
till följd att boende i dessa områden i hög grad blir
beroende av bilen. Bilinnehav/innevånare i Östra Göinge
ligger också över genomsnittet i Skåne. Belastningen på
vägarna är hög i första hand på morgon och eftermiddag
eftersom arbetspendlingen är betydande.
Enligt resvaneundersökning från år 2013 står bilresorna
för de boende i Östra Göinge för cirka 75 %. Det
vanligaste färdmedlet som skåningarna använder vid
resor till och från Östra Göinge är bilen.
Biltrafiken (person- och lastbilstrafik) är den del av
trafikslagen som står för det allra största transportarbetet
och dessa trafikslag är också de som ger störst flexibilitet.
Det regionala och lokala vägnätet är dock av skiftande

kvalitet och åtgärder måste i framtiden vidtas för att
säkerställa ökad trafiksäkerhet. På de delar av vägnätet
där hastigheterna är högre är det viktigt med tydlig
utformning och fysisk separering mellan bilar och
oskyddade trafikanter. Samtidigt måste biltrafiken
erbjudas hög framkomlighet på de ställen där det är
lämpligt och begränsad framkomlighet på de ställen där
andra kvaliteter önskas.
Hastigheten för bilar är viktig för hur platser upplevs
och används. Att utforma gaturummet i våra byar på
rätt sätt så att det underlättar för bilister att hålla rätt
hastighet är nödvändigt för byarnas användning och
attraktivitet.

Flygtrafik
Närmaste flygplats finns i Everöd strax söder om
Kristianstad. Från Kristianstad – Österlen Airport kan
man i stort sett dagligen flyga till Stockholm. Inom
en radie av 1, 5 till 2 timmars resa finns ytterligare
6 flygplatser, t.ex. den internationella flygplatsen i
Köpenhamn.

Hela resan omfattar flera olika trafikslag från dörr till dörr. (Bild Ludvig Gustafsson)
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Digital trafik
Bredband är en viktig del av infrastrukturen som
måste beaktas i samhällsplaneringen. Med god
bredbandsanslutning kan man ta del av vad som händer
i omvärlden och man får tillgång till information,
sociala medier samt ett stort antal strömmande tjänster.
Möjlighet att utföra ett avancerat arbete ges också var
man än befinner sig. God tillgång till bredband är extra
viktigt i områden där de fysiska kommunikationerna i
övrigt inte är så goda.
I Östra Göinge pågår en utbyggnad av fibernät och
en allt större andel av hushållen och företagen ansluts
till uppkopplingar. Den kommunala målsättningen
är att år 2020 ska 95 % av hushållen ha tillgång till
en bredbandsuppkoppling. Det är marknadsaktörer
som agerar för att utbyggnad ska komma till stånd
och utbyggnadstempot är högt i kommunens tätorter.
Genom att kostnaderna är högre för en utbyggnad på
landsbygden är expansionstakten där lägre, men det
blir allt mer nödvändigt att en utbyggnad sker där allt
eftersom det analoga kopparnätet läggs ner.
Det mobila digitala nätet används både till mobiltelefoni
och till mobil datatrafik. Täckningsgraden har under
de senaste åren förbättrats men är ännu inte fullt
tillfredsställande.
Den nationella bredbandsstrategin har som mål att
det ska finnas konkurrensneutrala fibernät med 100
Mbit/s hastighet i stora delar av Sverige. Om det ska
förverkligas i Östra Göinge kommun måste en stor del
av kopparnätet ersättas med fibernät. När det gäller det
mobila nätet är det viktigt att verka för att så många
delar av kommunen som möjligt får del av utbyggnaden
av ny teknik och att optimal täckningsgrad uppnås.
Genom en satsning både på bredbandsteknik och
på mobil teknik möjliggörs en konkurrensfrämjande
utveckling som kan vara till gagn för boende och
företagare.
Kommunen har i detta sammanhang en övergripande
roll för att genom god samhällsplanering verkar för att
utbyggnad sker i alla delar av kommunen och att det inte
uppstår vita fläckar. I samband med exploatering ska nya
områden och fastigheter också förberedas för såväl mobil
som fast digital infrastruktur.

Växjö
Halmstad

Ängelholm

Ronneby
Kristianstad

Kastrup

Sturup

Kommunen har nära till flera nationella och internationella flygplatser.

Teknisk försörjning
Kommunen ska ha en väl fungerande teknisk
infrastruktur som dessutom är kostnadseffektiv och så
miljövänlig som möjligt. Med teknisk försörjning avses i
detta sammanhang system och funktioner för vatten och
avlopp, avfallshantering och återvinning, energi samt el.
Att utforma tekniska system som bidrar till ett hållbart
samhälle, stärker byarna och ger möjlighet till utveckling
av goda levnadsvillkor i hela kommunen är en utmaning
- inte minst med tanke på att Östra Göinge har en gles
och utspridd bebyggelse fördelad på många små byar.
Befintlig infrastruktur behöver utvecklas och förbättras.
För den framtida försörjningen av vatten och avlopp är
det viktigt att parallellt med detta förbättringsarbete
i ett långsiktigt perspektiv arbeta med inriktning
mot kommunövergripande och regionala lösningar.
Samverkan mellan kommuner med både lokalt och
regionalt perspektiv krävs för att skapa hållbara system
för vatten och avlopp.
Kommunen bestämmer de geografiska
verksamhetsområden inom vilka vatten och avlopp (VA)
ordnas genom den allmänna VA-anläggningen. Inom
dessa verksamhetsområden har hushåll, företag och
övriga verksamheter skyldighet att ansluta sig till det
kommunala VA-nätet. De kommunala ledningsnäten
är väl utbyggda inom verksamhetsområdena, men
ledningsnäten är till vissa delar föråldrade. För att säkra
vattenförsörjningen och avloppshanteringen krävs en
kontinuerlig förnyelse av ledningsnäten.
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I områden som inte ligger inom fastställda
verksamhetsområden för VA har den enskilde
fastighetsägaren ansvar för byggandet och drift av VAanläggningar.

Kommunal VA-plan
Kommunen har 2015 fastställt en kommunal VA-plan
med namnet ”Det livsviktiga vattnet – Strategi för en
långsiktig och hållbar VA-försörjning i Östra Göinge”.
Strategin är framarbetad med insikten om att vatten
är en livsviktig resurs som utgör hjärtat i de naturliga
ekosystemen. Målsättningen med strategin är att på
ett hållbart sätt säkra tillgången på dricksvatten och att
skapa förutsättningar för att minska påverkan från VA i
vattenförekomster.
Ett viktigt anslag i VA-planen är en ökad regional
samverkan. För att hitta hållbara vatten- och
avloppslösningar är det viktigt att se till helheten
både lokalt och regionalt samt att samverka kring
vattenanvändningen och dess påverkan på miljön.
Traditionellt sett har varje kommun arbetat med VAlösningar inom sitt geografiska område. Nu krävs
samverkan för att säkra regionens dricksvattenförsörjning
och för att kommunerna ska kunna nå uppsatta mål och
direktiv för VA-försörjningen.

Dricksvattenförsörjning
En stor utmaning är att trygga kommunens framtida
dricksvattenförsörjning. Östra Göinge är en
kommun med mindre goda förutsättningar för egen
vattenproduktion, vilket medför att kommunen är
beroende av grannkommunernas vattenresurser.
Östra Göinges totala dricksvattenbehov är ca 900 000
kubikmeter per år. Genom avtal med Kristianstads
kommun levereras drygt hälften av årsbehovet via
en överföringsledning från Kristianstad. Hanaskog,
Knislinge och Broby får sitt vatten därifrån. Lokala
vattentäkter finns i Hjärsås, Kräbbleboda, Glimåkra,
Östanå, Boalt, Sibbhult och Immeln. Långsiktigt arbetar
kommunen med att kunna bygga ut och förgrena
ett regionalt ledningsnät för dricksvatten för att öka
säkerheten i försörjningen. Överföringsledningar
för vatten och avlopp planeras i första hand mellan
Sibbhult- Hylta-Hjärsås-Knislinge. Det ger möjlighet
att förse fler orter med dricksvatten från Kristianstad via
Knislinge. Reservoarkapaciteten i ledningsstråket från
Kristianstad ska ökas. Möjligheten till ökat uttag från
vattentäkten i Hjärsås ska utredas som alternativ och
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komplement till försörjningen av Sibbhult, Hjärsås och
Knislinge.
Glimåkra och Kräbbleboda vattenverk ska rustas
upp. På sikt läggs vattenverken i Sibbhult, Östanå
och Boalt ner, när vattendistributionen är säkrad via
överföringsledningar. Arbetet med att uppgradera
vattenskyddsföreskrifter för kvarstående vattentäkter har
påbörjats.

Avlopp
En effektivisering av avloppsverksamheten är
nödvändig för tillgodose miljökrav och för att skapa
rationella och kostnadseffektiva anläggningar. När
överföringsledningar för dricksvatten anläggs är det
naturligt att även förse stråken med avloppsledningar.
Det ger möjlighet att leda avloppsvatten till större
och mera rationella avloppsanläggningar och att
efterhand avveckla mindre avloppsreningsverk. Idag
överförs avloppsvatten från Glimåkra till Broby och
avloppsvatten från Hjärsås och Hanaskog till Knislinge.
Ett nytt gemensamt reningsverk för Broby och Knislinge
i Knislinge utreds för närvarande. Alternativt kan
avloppsvattnet ledas till redningsverket i Kristianstad.
Detta medför i så fall att reningsverket i Broby kan
läggas ner. Anläggningen i Sibbhult läggs ner när en
överföringsledning mellan Sibbhult och Knislinge via
Hylta och Hjärsås är klar. Immelns reningsverk rustas
upp för att ta emot avloppsvatten från Kollandsvik och
Värestorp. Reningsverken i Östanå och Boalt läggs på
sikt ner, efterhand som erforderliga överföringsledningar
byggs ut.
Kommunen dedömer att det finns god kapacitet och
beredskap för att ta om hand de avloppsmängder som
uppkommer i framtiden inklusive planerad exploatering
och tillväxt.

Dagvatten
För att möta framtida utmaningar och krav på
dagvattenutsläpp är det viktig att öka kunskapen om
dagvattnets påverkan på sjöar och vattendrag. Vid
ombyggnad och nyanläggning ska kommunen arbeta för
att dagvattnet ska utgöra en resurs i vattnets kretslopp
istället för att vara en belastning.
Dagvattennätet är separerat från spillvattennätet.
Ledningarnas ålder och standard bidrar dock till
omfattande inläckage vilket medför onödig belastning

på reningsverken, särskilt vid kraftig nederbörd.
När ledningar renoveras ska möjligheter till öppna
dagvattenlösningar undersökas. Ambitionen är att i så
stor omfattning som möjligt ta hand om dagvattnet
lokalt genom exempelvis infiltration i marken och
naturlig avrinning över grönytor. Ytor för lokalt
omhändertagande av dagvatten ska säkerställas i
planarbete.
Ökade krav på rening av förorenat dagvatten från
gator, parkeringar och liknande platser kan förväntas i
framtiden. Det innebär att det finns behov av att se över
systemen för att rena dagvatten innan det når recipient,
exempelvis genom att inventera områden lämpliga för
våtmarker.

Ledningsnät
Kommunen har totalt cirka 46 mil ledningar fördelade
på tre olika ledningssystem; vatten, avlopp och
dagvatten. Ledningsnäten är till viss del föråldrade. Det
finns ett stort behov av ledningsförnyelse för att minska
in- och utläckage. En fördjupad analys av ledningsnätens
status behöver göras för att kunna göra rätt prioriteringar
avseende underhåll och förnyelse av näten.
Under senare år har kommunen byggt ut ledningsnäten
för vatten och avlopp till Gyvik, Kollandsvik, Tydinge
och Västraby. Prioriteringen av utbyggnadsområden har
grundat sig på antal fastigheter, påverkan på recipient
och möjligheten att ordna enskilda VA-lösningar.
Framtida identifierade utbyggnadsområden med samlad
bebyggelse är Hylta och Värestorp.

Avfall
Enligt regler i Miljöbalken (1998:808) har kommunen
ansvaret för insamling och omhändertagande av
hushållsavfall. De lokala reglerna för avfallshantering
beslutas av kommunen genom den kommunala
renhållningsordningen som består av en avfallsplan
och föreskrifter för avfallshanteringen. Östra Göinges
kommuns nuvarande renhållningsordning gäller från
och med 1 januari 2015. Föreskrifter för avfallshantering
har senast reviderats från och med 1 januari 2018. I
renhållningsordningen finns beskrivet den nuvarande
och den förväntade framtida hanteringen av kommunens
avfall. Målet är att avfallets mängd och farlighet i
Östra Göinge kommun ska minska. Det avfall som
ändå uppkommer ska i första hand återanvändas eller
återvinnas. Visst avfall kan användas till produktion av
energi och i sista hand ska rester deponeras.

Östra Göinge kommun har en bred samverkan med
Osby kommun inom avfallsområdet. Sophämtning,
avfallsbehandling och återvinning av avfall sköts av
Östra Göinges renhållnings AB (ÖGRAB), som ägs
gemensamt av Osby och Östra Göinge kommuner.
Kommunerna satsar mycket på källsortering av
hushållsavfall och på en omfattande grindhämtning
hos abonnenterna för att bidra till en bättre miljö.
Avfallsanläggningen är belägen i Kattarp mellan Osby
och Broby. Återvinningscentraler finns i Knislinge och
Sibbhult.
Under 2017 har ett så kallat fyrfackssystem införts för
insamling av avfall från villor och fritidshus. Det nya
insamlingssystemet har fallit mycket väl ut och har
bidragit till mindre avfall och renare avfallsfraktioner.

Energi
All energianvändning påverkar miljön i något avseende
och i energiplaneringen bör man ha en helhetssyn som
omfattar såväl miljöeffekterna lokalt som regionalt
och globalt. Samtidigt är god energiförsörjning och
tillgången till elenergi ett grundläggande behov i vårt
samhälle.
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Det är viktigt att det sker en långsiktig omställning av
energisystemen i riktning mot förnybara energikällor.
Detta gäller inom alla energiområden; elproduktion,
uppvärmning och fordonsdrift. För att åstadkomma
resultat krävs insatser inom en rad områden.
Det omfattar allt från övergripande energi- och
klimatstrategier till utveckling av energieffektiv teknik
och betydande informationsinsatser.

Förnybar energi
Förnybara energikällor har i de flesta fall sitt ursprung i
den energi som produceras av solen. Hit hör till exempel
vind-, vatten- och bioenergi, men också den direkta
strålning som kommer från solen. Förnybara energikällor
anses fördelaktiga ur miljösynpunkt eftersom de
använder förnybara bränslen, vilket medför att de har en
relativt litet påverkan på växthuseffekten. Kommunen
har påbörjat omställningen mot en fossiloberoende
fordonsflotta. En åtgärd är bland annat att kommunen
ska installera flera laddstationer för att möjliggöra
användningen av elfordon.

Solenergi
Solenergi utvinns på olika sätt, antingen med en
solfångare eller med solceller sammansatta till solpaneler.
Det som skiljer dessa tekniker åt är att solfångaren
genererar värme medan solpanelen genererar elektricitet.
I Östra Göinge kan användningen av solenergi förväntas
öka i framtiden. Kommunen använder solenergi allt mer
för eget behov isamband med ny- eller ombyggnad av
förskolor, skolor och andra anläggningar.

Geoenergi
Geoenergi är till största delen solenergi som lagras
i markytan. Energin hämtas ur berget med hjälp av
borrhål, värmepumpar och värmeväxlare. I samband med
nybyggnation är denna teknik allt vanligare.

Vindkraft
Vindkraft är en påfallande ren energikälla. Den tillförda
energin är gratis och outsinlig. Påverkan på luft och
klimat är begränsad. Vindkraften är tekniskt klar att
byggas ut. Vindkraft påverkar dock omgivningen
genom buller, skuggeffekter och visuell påverkan på
landskapsbilden och enskilda verk får därför prövas
enligt Plan- och bygglagen. Hittills har en utbyggnad
i kommunen endast skett i begränsad omfattning i
kommunen.
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Vattenkraft
Vattenkraft utnyttjar energin hos vatten i rörelse. Den
vanligaste tekniken är vattenkraftverk, i vilket vattnets
lägesenergi utnyttjas. I Östra Göinge kommun finns
sex stycken verk, som samtliga är privatägda och är
belägna i Helge å. Genom ombyggnad av dessa kan
effektiveringsvinster uppnås.

Bioenergi
Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade
av levande organismer (biomassa). Dessa används för eloch värmeproduktion samt som drivmedel. Exempel på
vanliga källor för biobränslen är ved, svartlut och avfall.
För att effektivisera användningen av biobränslen brukar
de förädlas i fast, flytande eller gasform, t.ex. pellets,
etanol och biogas. Det sistnämnda tillverkas oftast från
gödsel, avföring, avloppsslam, hushållsavfall och växter.
Gasen kan användas till uppvärmning och elproduktion,
men även som råvara till fordonsbränsle.
Idag finns en gaspumpstation för bussar på Bastholmens
industriområde i Broby. I dess närhet planeras
etablering av ny publik tankstation med bensin och
diesel. Eventuellt kan den kombineras med en publik
pumpstation för fordonsgas.
I fjärrvärmeanläggningar uppnår man den optimala
effekten om man eldar med biobränsle. I de anläggningar
som finns i kommunen används företrädesvis detta som
huvudbränsle.

Fjärrvärme
Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och
distribution av värme. Den produceras i värmeverk, där
värmen leds vidare via ett kulvertnät till abonnenterna i
fjärrvärmenätet. Fjärrvärme bygger på skalekonomi och
det innebär att den passar bäst för orter där bebyggelse
är relativt tät.
I kommunen finns idag nät i Hanaskog, Knislinge,
Broby och Glimåkra och fortsatt utbyggnad i dessa
orter är fullt möjligt. Genom utbyggnad av dessa nät
har oljeförbrukningen vid uppvärmning av fastigheter
kraftigt minskat.

Energieffektivisering
Energieffektivisering och energibesparing innebär att
man försöker effektivisera befintlig energiomvandling
antingen genom att minska energianvändningen eller

genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning.
Exempel på åtgärder som är och skulle kunna vara
möjliga i Östra Göinge är:
• ökad användning av centrala anläggningar för
fjärrvärme och fjärrkyla
• ökat tillvaratagande av spillvärme
• ökad användning av kollektivtrafiken, vilken
vanligtvis använder mindre energi än enskilda
transporter.
• ökade åtgärder i byggnader för att minska
värmeförluster vid uppvärmning, t.ex. förbättrad
isolering, prognosstyrning av innetemperatur,
förbättrade ventilationsanordningar.

El
Svenska Kraftnät ansvarar övergripande för
elförsörjningen i Sverige. En stomledning med
högspänning passerar genom Östra Göinge. Via
regionala och lokala nät når elen slutkunderna och
dessa nät ägs av olika företag. E.ON ansvarar för
elförsörjningen i större delen av kommunen. Lunds
Energi och Brittedals Elnät Ekonomisk förening svarar
för områden som berör mindre delar av kommunens yta.
Efter de stormar som inträffade under början av
2000-talet med nerblåsta träd och strömavbrott som
följd, har många av luftledningarna i kommunen bytts ut
mot markkabel. Detta har inneburit att elförsörjningen
har blivit stabilare och att driftsäkerheten har ökat.
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Kommunens strategiska utveckling
Den skånska flerkärnigheten, så som den beskrivits
i Region Skånes strukturbildsarbete, är tillsammans
med analysen av Östra Göinges planeringsförutsättningar, grunden för vårt strategiska
planeringsarbete. Kommunen ser stora möjligheter till
en önskad och långsiktigt hållbar utveckling för Östra
Göinge om byarna i kommunen på ett effektivt sätt
integreras i den flerkärniga ortstrukturen. Utifrån sina
egna specifika förutsättningar kan kommunens byara
och landsbygd bidra till - och dra nytta av - regionens
samlade utbud av funktioner och attraktionsvärden.
Men kommunen ser också en stor potential i den
flerkärnighet som sträcker sig över länsgränsen in
i södra Småland och Blekinge. I ett storregionalt
förhållande mellan Malmö, Lund, Helsingborg,
Kristianstad, Halmstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona
ligger kommunen centralt.

Vår planeringsfilosofi
Lokala förutsättningar och kommunens flerkärnighet
innebär att byarna får olika funktioner i en
sammanlänkad struktur. Utifrån detta har kommunen
utvecklat en planeringsfilosofi som sammanfattas i
följande punkter.

1. Stärk stråket längs med Helgeå/Väg 19
Hanaskog, Knislinge och Broby utgör genom sitt
läge det naturliga tillväxtstråket i kommunen.
Befolkningsprognosen visar också att det främst är
här som invånarantalet kommer att växa framöver.
Antalet barnfamiljer och äldre kommer att öka markant
under perioden fram till år 2030. Efterfrågan på
hyresrätter och småhus, som redan idag är stort i de
tre byarna, bedöms öka ytterligare under kommande
år. Anledningen till detta är möjligheten till attraktivt
boende till rimliga priser i gynnsamt pendlingsläge.
Tillgängligheten kommer att öka ytterligare när den
nya superbusslinjen öppnar. För en fortsatt positiv
utveckling har även kvaliteten i skola och omsorg stor
betydelse, liksom tillgången på fritidsaktiviteter och
en attraktiv boendemiljö. De tre byarna har genom sitt
strategiska läge utefter Väg 19 goda förutsättningar att
utveckla hela kommunen i en positiv riktning. Det är
därför nödvändigt att det här finns en god mark- och
planberedskap. Särskilt viktigt är strategisk mark i
centrala lägen, för att kunna tillgodose behovet av flera
centrala bostäder och en attraktiv centrummiljö.

2. Satsa på nya transportlösningar för att dra
nytta av Skånes flerkärnighet
Kommunen behöver än mer än idag dra nytta av läget
mellan Kristianstad, Hässleholm och Älmhult/Växjö och
Olofström. Med nya och innovativa transportlösningar
kan kommunen knytas närmare viktiga regionala
målpunkter. Ett exempel på ett sådant transportsystem
är de tågliknande superbussarna. Dessa finns med i den
regionala transportinfrastrukturplanen och som beräknas
trafikera Kristianstad – Älmhult 2022. Det är då mycket
viktigt att man verkligen kan resa hela vägen med
superbussen utan byte av transportslag, för att den ska
vara attraktiv nog att åstadkomma en önskad förstoring
av arbetsmarknadsregionen, även över länsgränsen.
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Kommunens strategiska utveckling i stråket längsmed Helgeå/Väg 19. (Bild Östra Göinge kommun)
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Transportsystemet måste även stödja byarna som inte
ligger i stråket utefter Väg 19. Därför behövs också
en mer lokal buss som knyter omlandet till de större
byarna. Eftersom superbusskonceptet syftar till att
efterlikna tågtrafik är det rimligt att se likheterna
med järnvägsnätet som på motsvarande sätt trafikeras
av Öresundståg för snabbare resor och de mer lokala
Pågatågen/Krösatågen. Kompletterande busslinjer bidrar
på detta sätt till en positiv utveckling i hela kommunen,
men även i övriga regionen då de städerna får ett större
befolkningsunderlag. Superbussen får därmed en
strukturbildande effekt som utvecklar hela regionen.
Det är också viktigt att ha beredskap för den snabba
tekniska utveckling som nu pågår när det gäller
transporter, fordon och ny teknik. Inom en inte
alltför avlägsen framtid kommer sannolikt våra vägar
att trafikeras av självkörande fordon och nuvarande
förbränningsmotorer kommer att fasas ut i takt med att
ny batteriteknik utvecklas och att produktionskostnaden
för batteridrivna fordon sjunker. Ny transportlösningar
kan ytterligare förstärka flerkärnighetens möjligheter.

3. Höj vägstandarden på Väg 19
Väg 19, som norr om Broby övergår i Väg 23, är det
tunga transportstråket genom kommunen. Vägen har
stor betydelse för olika typer av transporter, inte minst
för den omfattande arbetspendlingen till Kristianstad.
I de södra delarna är vägen i stort behov av betydande
investeringar. I Region Skånes infrastrukturplan finns
nu åtgärder för en höjd vägstandard längs med Väg 19
inplanerade med planerad byggstart år 2020. En sådan
standardhöjning är också avgörande för att förverkliga
de kvaliteter som kännetecknar ett attraktivt regionalt
superbusskoncept. I och med höjd vägstandard på Väg
19 blir stråket genom Östra Göinge och vidare på
Tvärleden mellan Osby och Markaryd den snabbaste
vägen från Kristianstad/Österlen till E4:an norrut. Detta
förväntas ge ett större underlag till handel och service i
kommunen.

4. Bygg nära kollektivtrafik och annan service
För att bättre kommunikationer ska få avsedda effekter,
som ökad närhet och tillgänglighet till regionala kärnor,
specialiserad service och arbetstillfällen, räcker det
inte bara att bygga eller förbättra infrastruktur och
transportsystem. Sådana åtgärder måste kompletteras
med en bebyggelseutveckling som understödjer
transportsystemets funktion. Bostäder och arbetsplatser
måste därför i första hand planeras i anslutning till
befintlig bebyggelse och kollektivtrafiken i byarnas
centrala delar.
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5. Utveckla byarna utifrån deras
förutsättningar och unika karaktär
Övriga byar i kommunen har inte samma förutsättningar
för befolkningsökning och tillväxt jämfört med
Hanaskog, Knislinge och Broby. Befolkningsprognosen
visar inte på någon ökning av invånarantalet framöver.
Efterfrågan på tomter och begagnade småhus är inte
heller lika stor. Men byarna utanför Helgeådalen är ändå
mycket viktiga för kommunen och de måste få utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar och kvaliteter. Här
är det viktigt att satsa på förtätning och på utveckling
av befintlig bebyggelse snarare än exploatering av
nya områden. Genom att vårda och ta hand om det
som finns ökar attraktiviteten utan att några större
nybyggnadsområden tillkommer.
Översiktsplanen utgår från att varje bys unika karaktär
ska vara utgångspunkten för dess utveckling. Identiteten
ska vara vägledande för det fortsatta arbetet med den
fysiska planeringen. Torget eller centrum är byns hjärta
och där ska byns karaktär vara tydligt gestaltad. Byarnas
entréer är också viktiga att utveckla, de hälsar invånare
och besökare välkomna till byn och ger ett första viktigt
intryck.
Kommunen ska också arbeta för att öka tillgängligheten
från och till byarna utanför Helgeådalen. Detta kan
ske genom att busstrafiken i kommunen kompletteras
med trafiklösningar som gör det möjligt att enkelt ta
sig till de orter som ligger i huvudstråket längs med Väg
19 och att därefter ta sig vidare till andra målpunkter
för arbete, rekreation eller service. I dialogen med
Trafikverket är målet att det tätortssammanbindande
gång- och cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt mellan
alla kommunens större byar.

6. Utveckla småskalighetens fördelar
De många små byarna innebär både möjligheter och
utmaningar. Kommunens planeringsarbete utgår från
att småskaligheten är en styrka. Det småskaliga boendet
i den flerkärniga ortstrukturen innebär närhet till natur
och rekreation, vilket har stor betydelse för välmående,
livskvalitet och hälsa. Småskaligheten innebär också
trygghet genom närhet och ett socialt kontaktnät.
Kommunen ska i sitt planeringsarbete ytterligare bidra
till trygghet och hälsa genom arbete med att skapa
mötesplatser, säkra trafiklösningar samt gång och
cykelvägar.

7. Förstärk identiteten som Skånes gröna hjärta
Skånes gröna hjärta är kommunens platsvarumärke och
identitet somt ska genomsyra och prägla översiktsplanen,
liksom allt övrigt arbete med den fysiska planeringen.
Det sker bland annat genom att ytterligare utveckla
småskalighetens plusvärden, till exempel genom
att grönstråken i byarna hålls samman med trygga
gång- och cykelvägar som även leder vidare ut i den
tätortsnära naturen och rekreationsområdena. Gångoch cykelvägnätet är en väsentlig del av vår identitet
som Skånes gröna hjärta. Det bidrar till en hållbar och
jämställd utveckling, ger minskad miljöpåverkan och
förbättrad folkhälsa.
Skånes gröna hjärta kommer även till uttryck genom
att vi tydligt pekar ut de delar av kommunen där det
är viktigt att bevara en känsla av vildmark och orörd
miljö i ett varsamhetsområde. Varsamhetsområdet är
en väsentlig del av Skånes gröna hjärta och syftar till
att bevara och utveckla värden som idag finns i Östra
Göinge kommun i betydligt större utsträckning än i
mer tätbebyggda delar av Skåne och som alltmer i det
moderna urbaniserade samhället är en bristvara; lugn,
stillhet, mörker, frånvaro av störande ljud fån trafik och
olika verksamheter.

8. Samverka strategiskt på olika nivåer för att
utveckla regionen och nordöstra Skåne
Det är viktigt att kommunen deltar i det regionala
utvecklingsarbetet på olika nivåer. En bra utveckling
för Skåne är också bra för Östra Göinge, liksom en
bra utveckling för Östra Göinge är viktigt för Skåne.
Därför ska kommunen delta aktivt i det regionala
utvecklingsarbetet i så många olika sammanhang som
möjligt för att bidra och påverka. I ett delregionalt
perspektiv är det särskilt viktigt att - tillsammans med
de andra kommunerna i nordöstra Skåne och Region
Skåne - verka för att axeln Hässleholm/Kristianstad
utvecklas till en tillväxtmotor som kan dra utvecklingen i
hela nordöstra Skåne bättre än idag. Kommunen menar
att flerkärnighetsbegreppet är en bra utgångspunkt för
ett gemensamt skånskt utvecklingsarbete med syftet
att skapa en balanserad och positiv utveckling i hela
regionen. Men kommunens geografiska placering
innebär också en möjlighet att knyta sig närmare
Blekinge och södra Småland och att skapa en större och
bättre integrerad regional arbetsmarknadsregion som
sträcker sig även över länsgränsen. Östra Göinge ska
därför verka för att utveckla samarbetet kring strategisk
planering och övergripande fysisk planering tillsammans
med kommuner och andra aktörer såväl i Skåne som i
Småland och Blekinge.
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Så här vill vi använda mark och vatten
Översiktsplanen ska visa hur mark och vatten
avses användas och hur kommunen vill utveckla
och bevara den bebyggda miljön. Planen omfattar
hela kommunens geografiska yta och alltså inte
enbart mark som kommunen själv har rådighet
över. Kommunens vilja är att hela Östra Göinge
ska utvecklas på ett hållbart sätt och förbättras i
framtiden. Eftersom det är olika behov i olika delar
av kommunen är det dock olika sätt att arbeta med
utvecklingsfrågorna beroende på platsens unika
förutsättningar.

Kommunens utveckling som helhet
Bybyggande
Ny bebyggelse ska i första hand lokaliseras till byarna
med prioritet på byarna längs med Helgeå/väg 19
(Hanaskog, Knislinge och Broby). Skälet är att
kommunen vill stödja det befintliga utbudet av service
och kollektivtrafik samt i ett hållbarhetsperspektiv
minska en allt för spridd bebyggelse som innebär
kostnader för samhället (skolskjuts, hemtjänst,
utbyggnad av infrastruktur, etc.) och ökat bilberoende.
Utspridd bebyggelse gör också att mark används mindre
effektivt och att exploatering påverkar allmänna intressen
som jord- och skogsbruk, naturvärden och rekreation i
större omfattning än vid förtätning. Ställningstagandet
ska dock inte tolkas som ett byggnadsförbud på
landsbygden men större nya områden som inte är direkt
utpekade i översiktsplanen ska undvikas. I stället handlar
det om att ta hand om det som finns och förstärka och
utveckla de kvaliteter som finns på platsen. Kommunen
ser positivt på enstaka avstyckningar till exempel
för hästgårdar där så är möjligt om det kan prövas i
förhandsbesked eller direkt i bygglov. Bebyggelsegrupper
som vid nybyggnad blir större än 10 tomter ska prövas i
detaljplan.

Verksamheter
Verksamheter för näringslivets behov kräver ofta
god tillgänglighet och en väl utbyggd infrastruktur.
För störande verksamheter behövs också tillräckligt
med plats och avstånd till bostäder, natur och
rekreationsområden. Omvänt vill vi inte i onödan skapa
för stora avstånd mellan bostäder och verksamheter
eftersom det innebär ett större transportarbete både av

46 Översiktsplan för Östra Göinge - Samrådshandling

de som arbetar i verksamheterna och de som besöker
dem. Det är också viktigt att se till behovet av attraktiva
förutsättningar för att kunna rekrytera nödvändig
arbetskraft, till exempel genom tillgänglighet till
kollektivtrafik, annan service och kreativa arbetsmiljöer. I
ett folkhälsoperspetiv behöver det vara möjligt att cykla
och gå till större arbetsplatser på ett både tryggt och
säkert sätt.
Handel ställer särskilda krav på tillgänglighet och goda
skyltlägen samtidigt som vägnätet behöver klara både
tranporter av varor och kunder på ett hållbart sätt.
Genom att samla verksamheter och service på samma
ställe kan företag stödja varandra och tillsammans få ett
större kundunderlag. Utbyggnad av den infrastruktur
som krävs blir också mer kostnadseffektiv samtidigt som
ytor för parkering, logistik och dagvattenhantering kan
samnyttjas. För att stödja byarna och behålla levande
centrum ska centrumkonkurerande verksamheter ej
lokaliseras utanför bykärnorna.
Befintliga verksamhetsområden finns i alla
kommunens byar och även på landsbygden. Utöver
centrumutvecklande verksamheter ska nya större
företagsetableringar i första hand hänvisas till dessa
befintliga områden samt till utbyggbar mark vid
Bastholmen och Knislinges industriområde.
Kommunen vill stödja utvecklingen av nya tjänsteföretag
som ser fördelen av en kreativ, kulturell och naturnära
arbetsmiljö med snabb bredbandsuppkoppling. Varsam
omvandling av äldre kulturhistoriskt värdefulla
byggnader har stor potential för detta liksom
attraktiva lägen nära skog och vatten. I byarna behöver
mötesplatser utvecklas för nätverksbyggande och
gemensama behov.

Grönstrukturer
Kommunen har god tillgång till rekreationsområden
och grönska för både boende och besökare. Att göra
naturen tillgängligt för alla samtidigt som vi inte vill
såga av den gren som vi sitter på är grunden för vår syn
på en hållbar användning av mark och vatten. Områden
för närrekreation ska finnas i anslutning till alla byarna
i kommunen och särskilda åtgärder ska göras för att
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binda ihop felande länkar och stärka sambanden mellan
byarna och viktiga blågröna målpunkter. Även inne i
bykärnorna är behovet av grönska viktigt för en attraktiv
och hälsofrämjande samhällsbyggnad. Utveckling av
parker, lekplatser och trädplanteringar längs med gator
är exempel på hur kommunen förstärker och drar nytta
av platsvarumärket - Skånes gröna hjärta.
Större rekreationsområden utanför byarna är Vanås,
Sporrakulla, Tågaröd, Immeln-Breanäs, Tydinge och
Trollabackarna i Glimåkra. Även de norra delarna av
kommunen med stora sammanhängande skogsområden
har stort värde för både naturvården och det rörliga
friluftslivet. Här finns också Skåneleden och
kulturhistoriskt intressanta miljöer av högt värde i det
småbrutna landskapet. Stråket längsmed Helgeå har stor
potential med en framtida vandringsled söderut mot
Kristianstads Vattenrike och norrut mot Osby/Älmhult.

Infrastrukturer
Utbyggnaden av Väg 19 Bjärlöv-Broby med god
framkomlighet till Kristianstad och Älmhult är
nödvändig för en fortsatt positiv utveckling av
kommunen. Byggstart är förnärvarande beräknad
till 2020. Kommunens uppfattning är att vägen ska
hålla standard för 100 km/tim samt vara framkomlig
med omkörningsmöjligheter (1+2 väg) hela sträckan
mellan byarna. Det är också viktigt att barriäreffekten i

framförallt Knislinge och Hanaskog minimeras genom
möjligheter till passager i strategiskt viktiga punkter.
Stor omsorg behöver även läggas på gestalningen av
bullerskydden genom byarna.
Framkomligheten på Väg 19 påverkar också
superbusskonceptet och annan kollektivtrafik i stråket.
Kommunens uppfattning är att superbussen ska trafikera
Kristianstad - Älmhult via Hanaskog, Knislinge och
Broby och ges hög prioritet på grund av avsaknad av
tågtrafik för kommunens 15 000 invånare. Stråket har
även regionförstorande betydelse och kopplar samman
Kristianstads arbetsmarknad och upptagningsområde för
Högskola med Kronobergs län. För att superbussen ska
vara attraktiv för arbetspendling behöver sträckningen
gå hela vägen till Älmhult utan byte till tåg i Osby. För
att öka tillgängligheten till verksamhetsområdena i östra
Osby nära Väg 19 föreslås en ny hållplast i anslutning till
rastplatsen Lars Dufva.
Felande länkar i det övergripande gång- och cykelvägnät,
både inom och mellan byarna, behöver successivt
byggas ut. För det ortssammanbindande nätet ansvarar
Trafikverket. Inom kommunens verksamhetsområde
behöver en långsiktig plan tas fram för vilka stråk som
ska byggas ut och med vilken prioritering. Möjligehen
att nå viktiga målpunkter på ett trafiksäkert sätt ska
särskilt beaktas, till exempel förskolor, skolor och
fritidsanläggningar.
Vad gäller tillgängligheten till digital infrastruktur
av hög kvalitet är kommunens uppfattning att
bredbandsutbyggnad ska fortsätta mot målet att 95 % av
hushållen ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling
år 2020.

Byarnas utveckling
Byarna är centrala i Östra Göinges samhällsbyggnad och
det är ett långsiktigt arbete att öka attraktiviteten och
stärka den service som finns. Eftersom förutsättningarna
och identiteten skiljer sig åt mellan olika delar av
kommunen behöver varje by ges möjligheter att
utvecklas utifrån sina unika behov och möjligheter. Det
handlar både om att ta hand om det som finns idag
och att utveckla nya områden för bebyggelse, fritid eller
grönska. Samtidigt behöver möjligheterna att pendla
bli bättre. Gemensamt för alla byarna är behovet av
ett vackert och välfungerande centrum som en viktig
mötesplats. Känslan av övergivenhet och förfall måste
till varje pris vändas till liv och rörelse för en hållbar
utveckling, vilket det finns flera goda exempel på i
kommunen.
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Det huvudsakliga vägnätet i kommunen utgörs av Väg 19/Väg 23 (Kristianstad-Växjö) och Väg 119 (Hässleholm-Tingsryd).
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Hanaskog
Hanaskog är ett stationssamhälle som vuxit samman
med kyrkbyn Kviinge. AB Skånska Hjul- och
Parkettfabriken, som senare köptes av Tarkett,
etablerades vid järnvägen och blev grunden till det
industrisamhälle med villabebyggelse som växt fram
under 1900-talet. Byn med centrum där Kviingevägen
korsar den nu nedlagda järnvägen har cirka 1200
invånare. Här finns torg, busshållplats och kiosk/
närbutik. Tarketts huvudentré ligger norr om torget.
Söder om centrum ligger flerbostads hus med
trygghetsboende och bibliotek. Runt centrum har under
andra halvan av 1900-talet ett villasamhälle vuxit upp.
B1 - Tornvägens förlängning. Ett mindre område i
anslutning till det sedan 70-talet utbyggda villaområde
vid Krabbavägen/Gärdesvägen. Exploatering innebär
att jordbruksmark behöver tas i anspråk, vilket
motiveras av att området ligger nära skola och annan
service i Hanaskog. Området är också relativt enkelt
att ansluta till gatunätet och annan infrastruktur
samt har goda förutsättningar att utvecklas till ett
attraktivt landbygdsnära bostadsområde. Genom att
möjliggöra för marklägheter kan en socialt mer blandad
bebyggelsestruktur uppnås i det i övrigt villadominerade
området.
B2 - Hanaskog norra. Ett sedan tidigare planlagt
område som ännu ej har blivit utbyggt. Gällande plan
medger en blandad bebyggelse med kedjehus, radhus
och fristående villor eller parhus. För att öka områdets

attraktivitet och i övrigt förbättra grönstrukturen i
Hanaskog behöver skyddsområdet mot Tarkett planteras.
Ett nytt område för närrekreation med i huvudsak
lövskog kan också stärka Hanaskogs identitet och bidra
till folkhälsa. Motionsslingor kan anläggas i området
och kopplas till både cykelvägen på gamla banvallen mot
Knislinge, centrum och över väg 19 till strövområdet på
Kviinge backe.
C1 - Hanaskogs centrum. Ett helhetsgrepp och en
förtätning av de centrala delarna är önskvärd liksom
en tydligare avgränsning mellan centrum och Tarketts
industriområde. Det är viktigt att i största möjliga
mån samlokalisera de mötespunkter som finns för
att förstärka känslan av ett centrum. Bostäder kan
kombineras med affärsverksamhet och annan icke
störande verksamhet.
En mindre komplettering till befintliga markbostäder i
kvarteret Stopet är möjlig förutsatt att bullret från Väg
19 kan klaras. Genom att bygga skärmande förbättras
även situationen för bostäderna längre västerut mot
centrum. Övriga delar av området längs med väg 19 är
sedan tidigare planlagda för villabebyggelse. Då tomterna
ej är utbyggda och inte uppfyller dagens krav på en god
boendemiljö föreslås att den äldre stadsplanen upphävs
i dessa delar eller planläggs för naturmark. Detta
möjliggör samtidigt en god koppling mellan Hanaskogs
centrum och Kviinge backe där det i ombyggnaden av
väg 19 är viktigt att möjliggöra en trafiksäker passage i
detta läget. För att förstärka grönstrukturen och förbättra
boendemiljön är det lämpligt att plantera bokskog i
sluttningen ner mot utebadet.

Idéskiss om hur ett aktivitetsstråk kan koppla Hanaskogs centrum närmare till badet och vidare till Kviinge backe. (Bild Östra Göinge kommun).
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Knislinge
Namnet Knislinge härstammar från yngre järnåldern.
En stenkyrka med anor från 1200-talet ligger vid
den vägkorsning som under medeltiden var en viktig
knutpunkt. Den äldsta bebyggelsen är också belägen
runt kyrkan. Runt Sönnanvidstorget växte i slutet
på 1800-talet ett nytt centrum upp med bostäder
och service. Bebyggelsen består huvudsakligen av
småhus/egna hem. De flesta av flerbostadshusen i
byn ligger längs Brogatan samt mellan Brobyvägen
och idrottshallen. Knislinge har i dag cirka 3000
invånare. Den kommunala servicen är koncentrerad
från Brobyvägen och norrut upp till Stor-Åkes backe. I
området finns äldreboende, skolor och förskolor. Från
1970-talet byggdes villasamhället väster om väg 19 och
järnvägsbanken. Det blev en egen del av byn som kallas
just Väster. Här byggdes skola och förskola samt avsattes
mark för ett litet centrum. Väg 19 är en barriär som är
svår att passera för oskyddade trafikanter. Den delar byn
i två delar med olika identitet.
B1 - Knislinge väster. Ett 20-tal tomter finns i området
som ligger fint vid tätortsranden mot Vanås skogsmarker.
Kvarteret Rosenkvartsen håller på att byggas ut och
möjlighet finns också att utifrån efterfrågan öppna upp
ytterligare ett område bredvid. I gällande plan gör det
möjligt att ansluta Västerled till Olingevägen, vilket
skulle förbättra tillgängligheten till området och även
öppna upp mot en fortsatt utbyggnad av Knislinge väster
norrut.

B2 - Olingevägen. Området vid Olingevägen består
idag till stor del av betesmark och skogspartier. Platsen
kan vara lämplig för större fastigheter med naturtomter
av lantlig karaktär alternativt grupphusbebyggelse
med sammanhållen gestaltning. Skogsbacken öster om
området med inslag av ek kan knyta samman grönstråket
genom västra Knislinge med golfbanan, Stor-Åkes
Backe och cykelstråket på gamla banvallen.
B3 - Knislinge norra. Området i norra Knislinge är
lokaliserat med närhet till golfbanan. Läget är attraktivt
och lämpligt för ny villabebyggelse i kombination med
marklägenheter eftersom här finns närhet till förskola/
skola, service och rekreationsmöjligheter. Totalt ca 10-15
nya bostäder.
B4 - Centraltorget och Stormhatten.
Förtätningsområde inne i centrala Knislinge bredvid
den nya sporthallen och äldreboendet Västanvid.
Centraltorget kommer att bebyggas med ett
sexvåningshus under 2018 och då den nya förskolan
Magnolian blir klar kan platsen för Stormhattens
förskola omvandlas till bostäder. Då det nya punkthuset
och ombyggnaden av Västanvid förändrar skalan i
området kan högre byggnader tillåtas på Stormhatten.
Dock behöver bebyggelsen trappas ner för att
ansluta till villorna i söder/öster och kulturmiljön vid
Åstringagården.
B5 - Villagatan. En tidigare platsbildning från 1934
års stadsplan som inte längre används på det sätt som
den ursprungligen var tänkt för. Tomten lämpar sig väl
för marklägenheter i en parklik miljö. Det är nära till
centrum, kollektivtrafik, skolor och idrottshall.
B6 - Köpmannen. Planlagt område under projektering
för ett 20-tal bostadsrätter. Bebyggelsen anknyter fint
till bebyggelsestrukturen längs med Brogatan och
förstärker sambandet till Knislinges centrum. Sannolikt
ett attraktivt bostadsområde med vacker utsikt över
Helgeådalen och samtidigt nära till affärer, kollektivtrafik
och annan service i centrum.
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B7 - Hjärsåslilla. Ett spännande omvandlingsområde
öster om Helgeå som omfattar både den gamla
skofabriken i kvarteret Lejonet och platsen för den
före detta strumpfabriken. En förstudie har tagits
fram och detaljplanering pågår för att möjliggöra ett
attraktivt område med bostäder, grönstråk, kultur
och verksamheter. En varsam ändrad användning
av skofabriken kan bevara den kulturhistoriskt
intressanta miljön och göra området tillgängligare.
Förutom kulturmiljön behöver särskild hänsyn tas till
översvämningsrisk från Helgeå, dagvattenhantering och
eventeulla markföroreningar från tidigare verksamheter.
I samband med omvandling av området behöver stråket
längs med Brogatan upp mot Sönnanvidstorget och
vidare till centrum rustas upp och bli tryggare för gående
och cyklister.
C1 - Mickelstorg. Den centrala handeln bör på lång
sikt få möjlighet att utvecklas kring Mickelstorg. För att
stärka upplevelsen av torget föreslås en höjning av antalet
våningar samt att markanvändningen kompletteras med
bostäder och centrum- och handelsändamål.

J1 - Tegeborgs industriområde. I de södra delarna av
Knislinge finns ett större verksamhetsområde som är till
för både ytkrävande verksamhet och för verksamheter
med stort behov av god infrastruktur. I och med
ombyggnaden av väg 19 och förbättrade kopplingar både
söderut mot Kristianstad och norrut mot Tvärleden - E4
så får området en större strategisk betydelse.
S1 - Ny förskola vid Västerskolan. Vid Västerskolan
finns idag ett relativt stort obebyggt område
som i gällande detaljplan är avsatt för centrumoch handelsverksamhet. Detta är inget som
längre är önskvärt för Knislinge, då handel- och
centrumverksamhet ska koncentreras i den östra
delen. En ny förskola på platsen föreslås ersätta
Smultronställets förskola som på sikt kan omvandlas till
andra verksamheter eller bostäder.
U1 - Framtida utvecklingsområde västerut. Längst
västerut finns möjlighet att komplettera med mer
bostadsbebyggelse. Området ligger naturskönt och nära
både skola och förskola. Vanås slottspark är tillgängligt
inom gångavstånd och området ligger i direkt anslutning
till kultur- och grönstråket i Knislinge som leder genom
byn upp till superbusstationen och centrum. Stor hänsyn
behöver tas till fornlämningar på platsen och lokala
höjdvariationer.

Hjärsåslilla i Knislinge har stor potential som en blandad och attraktiv bydel med boende, kultur och verksamheter. (Bild Östra Göinge kommun)
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Tidig idéskiss om hur Mickelstorg skulle kunna utvecklas. Ett konstverk mitt i rondellen leder vidare till Vanås. (Bild Östra Göinge kommun)

Samrådshandling - Översiktsplan för Östra Göinge 55

Sibbhult
Sibbhult var ett gammalt skattehemman som är
omnämnt i ett köpebrev från 1599. En spiksmedja
och en kopparhammare startades i byn år 1835.
Industrialiseringen kom igång på allvar när järnvägen
från Kristianstad drogs genom byn 1886. Efter det
etablerades två glasbruk i byn och brukshusen byggdes
vid Bygatan. Stenindustrin utvecklades och gav nya
arbetstillfällen. Sibbhult växte och de flesta bostäderna
är byggda på 1950- till 1970-talet. Scania tillverkade
växellådor till bussar och lastbilar här 1970 till 2006.
HAKI AB tillverkar byggnadsställningar och andra
ställningar.
Sibbhult har idag cirka 1300 invånare och är en
utpräglad bruksort omgiven av ett skoglandskap. Torget
som byggde om 2013 utgör byns hjärta. Vid torget
och söderut finns flerfamiljshus. I de västra delarna av
samhället dominerar villabebyggelse från 60- och 70-tal,
här finns också ett småskaligt industriområde. I öster
ligger de större arbetsplatserna HAKI AB och Färe
industricenter.

B1 - Hovgården. Planlagt område i västra Sibbhult som
är möjligt att bygga ut utan större infrastrukturåtgärder.
I direkt anslutning finns sedan tidigare ett större
detaljplanerat villaområde som dock aldrig har
genomförts. Eftersom tillgången av bebyggbar mark för
en- till tvåbostadshus mer än väl motsvarar behovet i
Sibbhult föreslås detta istället omvandlas till ett område
för närrekreation vilket också ökar attraktiviteten på de
obebyggda tomterna.
B2 - Kvarteret Rektorn. Området är idag planlagt
för skola som inte längre är aktuellt på platsen. Med
enkla åtgärder kan kvarteret istället omvandlas ett bra
bostadsområde med god tillgång till service, fritid och
närrekreation.
B3 - Dammgatan. Ett mindre område i centrum
som lämpar sig väl för markbostäder. Sammanlagt 11
bostäder kan rymmas inom området i 1,5 plan. Området
förtätar på ett fint sätt Sibbhults centrala delar och
avgränsar Stenparken och centrum norrut.

Byggklar tomt för 11 centrala marklägenheter i Sibbhult vid Dammgatan. (Bild Östra Göinge kommun).
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J1 - Broestorps industriområde. I väster finns ett
stort industriområde planlagt som ännu inte är fullt
utbyggt. Där finns behov av att se över tillfarterna
till industriområdet för att dessa inte ska gå genom
villakvarter. Området föreslås avgränsas i väster och
söder med Industrigatan. Detaljplanen för de ej
genomförda delarna väster om gatan kan upphävas eller
omarbetas då tillräckligt med industrimark redan finns i
Sibbhult för överskådlig framtid. Nya större etableringar
bör i första hand i stället hänvisas till Bastholmen eller
industriområdet vid Tegeborg i Knislinge.
J2 - Kranen. Tillgänglig mark för att möjliggöra
en eventuell framtida utökning av det befintliga
industrikvarteret Kranen i nordöstra Sibbhult. Eftersom
området ligger direkt vid entrén till Sibbhult österifrån
är det önskvärt att befintlig vegetation bevaras i så stor
omfattning som möjligt mot Lönsbodavägen.
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Broby
Broby omtalas första gången 1196. Bro betecknade i
äldre tider en plats där man korsade ett vattendrag;
en bro eller ett vadställe. Bron eller vadstället i
kombination med vägkorsningen gav sannolikt upphov
till byn. Idag har Broby cirka 3000 invånare. Vid torget
ligger Broby Gästgivargård, kyrkan och kommunens
administrationsbyggnader som delvis är inrymd i det
gamla tingshuset och läkarvillan. Byn har ett tydligt
centrum som består av äldre bebyggelse med social
och kommersiell service. Resecentrum har liksom
skulpturparken, som binder samman centrum och
Kulturhuset, fått en modern och bearbetad gestaltning,
där särskild vikt har lagts vid belysningen. Villaområdena
utanför centrum är byggda huvudsakligen under 1950-,
60- och 70-talen. Samtidigt förnyades centrum och det
byggdes flerfamiljshus, främst i byns södra del.
B1 - Bryggaregatan. Planlagt men ej utbyggt område
för friliggande villor eller parhus i en eller 1,5-plan.
Lämpar sig väl för villor i kombination med parhus. Vid
exploatering är det viktigt att så mycket grönska som
möjligt bevaras mot Tydingevägen och Tydingegatan.
Även om det är svårt att styra det fullt ut så är det också
önskvärt att vegetation bevaras i stor utsträckning även
på tomtmark, för att behålla karaktären av ett lummigt
skogsnära bostadsområde.
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B2 - Kvarteret Fällan. Byggklara tomter för friliggande
villor eller parhus i en eller 1,5-plan med gångavstånd
till centrum. Gatunätet och annan infrastruktur är fullt
utbyggt. Hänsyn behöver tas till befintlig vegetation och
höjdskillnader inom området.
B3 - Hagen. Ett större planlagt område för villor
eller parhus i en eller 1,5-plan. Gällande plan medger
friliggande bostäder med en huvudbyggnad per tomt.
Exploatering av området förutsätter utbyggnad av
lokalgator och annan infrastruktur. Området ligger
centralt i förhållande till skolor, centrum och annan
service.
B4 - Broby södra. Delvis planlagt område för
flerbostadshus som kan rymma upp mot ett 60-tal
lägenheter i flera etapper. Området ligger attraktivt
med utsikt över Helgeå och miljön runt kapellet vid
södra infarten. Då bebyggelsen utgör entré till Broby
söderifrån behöver stor vikt läggas vid gestaltningen
och ett välkomnande intryck. Utbyggnad av området
fullt ut förutsätter att slamhanteringen på reningsverket
byggs in. Hänsyn behöver också tas till fornlämningar
i området samt verksamheterna väster om före detta
banvallen. Skyddsområdet mot reningsverket omvandlas
också till ett grönområde så att grönstrukturen längs
med Helgeå kopplas samman med stråken i västra Broby
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gen

och vidare mot Tydingesjön. En ny bussgata anläggs
söder om bostadsområdet för anslutning från väg 19 till
den nya superbusstationen vid Östra Järnvägsgatan.

mot Köpmannagatan och Verkstadsgatan är viktig att
bevara och skyddet mot industrierna i kvarteret Vråken
behöver förstärkas ytterligare.

B5 - Oxelhagen. En mindre komplettering till den
befintliga flerbostadsbebyggelsen i kvarteret Oxelhagen.
Området bidrar till att förtäta och knyta samman
bebyggelsen längs med Köpmannagatan till en
helhet. Särskild vikt behöver läggas på utemiljön och
möjligheter till spontanidrott som ersättning för den
äldre asfalterade basketplanen på området. Vegetationen

B6 - Bränneriet. Centralt och attraktivt läge nära
Helgeå med gångavstånd till centrum. Gällande plan
medger flerbostadshus i upp till fyra våningar.
B7 - Norra Västraby. Planlagt område vid infarten
österifrån norr om Glimåkravägen med ca 25 tomter.
Området lämpar sig för marklägenheter eller villor.

Tidig volymskiss med superbusstationen i Broby. (Bild Östra Göinge kommun)
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B8 - Bellevueområdet. Planlagt område som ej är
utbyggt. Lämpar sig väl för grupphusbebyggelse eller
marklägenheter.

bostäder. Området är även redan bullerstört på grund
av Väg 19 och tillgängligheten till vägnätet för tyngre
transporter är god.

C1 - Broby centrum. I de centrala delarna av
Broby föreslås en förtätning i området kring det
nuvarande busstorget, macken och parkeringen. Den
nya bebyggelsen byggs både högre och tätare än det
befintliga. En förtätning skulle möjliggöra cirka 75-100
nya bostäder i ett centralt läge med nära till handel och
service. Brobys glesa centrum tål att förtätas ytterligare
utan att det skulle få negativa konsekvenser för utemiljön
och invånarnas upplevelse. Det är dock viktigt att
man tar hänsyn till de kulturmiljöer som finns i byn.

J2 - Bastholmens norra industriområde. Möjligt
industriområde för utbyggnad på längre sikt. Området
får god tillgänglighet genom ny vägförbindelse till Väg
19 via Tydingevägen.

Den nya superbusstationen placeras centralt vid
Östra Järnvägsgatan och utformas till en vacker
mötesplats.

H1 - Bastholmens södra handelsområde. Planlagt
område för industri och verksamheter ges en bredare
markanvändning som även tillåter lagerförsäljning och
ej centrumkonkurrerande volymhandel. I och med att
standarden höjs på väg 19 får stråket från Kristianstad
till E4:an ökad betydelse, vilket ökar attraktiviteten och
underlaget för verksamheter i skyltläge. Med hänsyn till
dagvattenhantering och översvämningsrisk i samband
med större skyfall föreslås gällande detaljplan arbetas så
att ny bebyggelse undviks i de mest låglänta delarna.
H2 - Bastholmens norra handelsområde. Framtida
verksamhetsområde på längre sikt som även medger
lagerförsäljning och ej centrumkonkurerande
volymhandel. Området får skyltläge mot Väg 19 och
ansluts med en ny väg till Tydingevägen. För att öka
tillgängligheten till kollektivtrafik och centrum föreslås
en ny gång- och cykelförbindelse under Väg 19. Detta
blir samtidigt ett nytt stråk för att koppla ihop Broby
med Tydingesjöns bad- och festplats på ett trafiksäkert
sätt.

U1 - Brobysjukhuset. Sjukhusområdet med
sina karaktäristiska byggnader innehåller en stor
utvecklingspotential. Parken innehåller förutom det
gamla sanatoriet flera byggnader som bland annat
varit personalbostäder. Det kan utvecklas som ett rent
bostadsområde eller ges ett mer varierat innehåll med
hotell, kontor, konferensanläggning, utbildning eller
liknande. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om
området och det läggs i översiktsplanen ut som ett
framtida utvecklingsområde. Parken och byggnaderna
har ett stort kulturhistoriskt värde.
U2 - Baggabäcken. Ett område för utbyggnad på
längre sikt föreslås mellan Helgeå och Baggabäcken.
Prioritet är dock att först bygga färdigt redan planlagda
områden i mer centrala delar av Broby. Området är ca
20 hektar stort, både kommunalt och privatägd och
inte detaljplanlagt. Området saknar idag både vatten
och anvlopp samt fiber men det är något som kommer
att byggas ut. Från området tar man sig lätt in till
centrum och det serviceutbud som finns där. Området
är stort till ytan men då det är ett område med mycket
fornlämningar bedöms utbyggnaden innebära cirka 25
småhus.
U3 - Brandstationen. Framtida utvecklingsområde
som kan omvandlas till ett attraktivt och centrumnära
bostadsområde vid Helgeå under förutsättning
att brandstationen kan lokaliseras till ett nytt läge.
Fördjupad utredning krävs.

J1 - Bastholmens mellersta industriområde. Del
av sedan tidigare planlagt område för industri inom
Bastholmens verksamhetsområde. Med hänsyn till
dagvattenhantering och översvämningsrisk i samband
med större skyfall föreslås gällande detaljplan arbetas
så att ny bebyggelse undviks i de mest låglänta
delarna. Området lämpar sig väl för tyngre störande
verksamheter då det ligger i direkt anslutning till
befintlig trävaruindustri och med stora avstånd till
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Glimåkra
Glimåkra växte fram som en kyrkby på de bördiga
jordarna mellan Glimån och Kilingeån. Bebyggelsen
är blandad och bär spår från olika historiska
epoker. Järnvägen fanns kvar till 1969 och har varit
en förutsättning för den starka utvecklingen av
tillverkningsindustrier i området, liksom för brytning
av sten. Företagarandan är av tradition stark i Glimåkra
med omnejd. Byn har idag cirka 1500 invånare.
Bebyggelsen är av varierande karaktär med mycket
gamla byggnader och gårdar blandat med hus från senare
perioder, kännetecknade av sina respektive byggstilar;
1930-talets egnahemsområde, 50-talets funktionalism
samt flerbostadshus och villaområden från andra halvan
av 1900-talet. Flerbostadshusen finns i de centrala
delarna av byn. Byns centrum ligger runt torget och
längs Storgatan.
B1 - Badargatan. Planlagt område med ca 15 tomter.
Möjlighet finns att uppföra villor eller två och två
kopplade hus i gemensam gräns till exempel för
marklägenheter. Högsta våningsantal är två våningar.
Med hänsyn till olämpliga fyllnadsmassor norr om
Badaregatan minskas området och delar av gällande
detaljplan omvandlas till park/natur. De sedan tidigare
utfyllda delarna uppfyller kraven för mindre känslig
markanvändning men ska ej bebyggas.

Glimåkra centrum. (Bild Östra Göinge kommun)
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B2 - Montören. Området angränsar till ett
bostadsområde med flerfamiljshus, där det kommunala
bostadsbolaget Göingehem planerar att förtäta med nya
flerbostadshus. Det finns även en möjlighet att bygga fler
liknande bostäder i det utpekade utbyggnadsområdet.
Lämplig bebyggelse skulle vara flerfamiljshus eller
radhus. Ca 10 nya bostäder.
B3 - Drakaberga. Planlagt men ej fullt utbyggt område
för friliggande bostäder i ett plan.
B4 - Högsmavägen. Området öster om kyrkan består
idag av en stor gräsyta. Området lämpar sig väl för
utbyggnad av bostäder med tanke på dess placering i
byn, men med naturen inpå knuten. Ca 10 nya bostäder.
C1 - Centrum. En viktig del i Glimåkras utveckling är
att stärka centrum. Idag är byns centrum otydligt och
svagt och behöver utvecklas. Genom att samla handel
och service till torget (1) och Storgatan (2) kan centrum
bli tydligare. Med mötesplatser och centrum i byarna,
där människor rör sig och arbetsplatser finns, skapas
förutsättningar för kommersiell service i form av butiker,
serveringar med mera. För att stärka upplevelsen av
torget och centrum föreslås en förtätning av bostäder
och lokaler i lucktomter, samt att nergångna hus rustas
upp.
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F1 - Trollacenter. Trollacenter består idag i huvudsak
av en ishall, Trollarinken, och ett större skogsområde. I
Trollarinken är det möjligt att åka skridskor eller spela
ishockey och curling. I Trollarinken är det även möjligt
att träna styrketräning. Syftet med Trollacenter är att
samla flera verksamheter på ett och samma ställe och
att vara en port till naturområdena norr om Glimåkra.
Trollacenter blir ett aktivitetscentrum som inte bara har
betydelse för Glimåkra utan för hela kommunen. Det
ska också vara möjligt att arrangera större evenemang i
området, men det ska även kunna användas av flera olika
verksamheter under dagarna. Orienteringstävlingen 10mila, med ca 7 000 deltagare, går av stapeln i Glimåkra
år 2019.
J1 - Södra industirområdet. Ledig industrimark finns
tillgänglig i södra Glimåkra. Utifrån de förutsättningar
som byn har idag, och den relativt låga efterfrågan som
råder, är den industrimark som finns avsatt tillräcklig.

Den nybyggda entré- och omklädningsbyggnaden vid Trollabadet invigs till sommaren 2018. (Bild Östra Göinge kommun)
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Trollacenter i Glimåkra blir Östra Göinges port till vildmarken - både till vardags och vid stora evenemang. (Bild Edge)
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Landsbygdernas utveckling
Landsbygden är landskapet utanför byarna och att
utveckla den handlar om hur värden, strukturer och
funktioner i landskapet ska förstärkas och tillvaratas.
Liksom för byarna skiljer sig förutsättningarna och
karaktärerna åt för olika delar av landsbygden. Att
prata om kommunens olika landsbygder är därför bättre
då det handlar om att se till varje områdes potential
på bästa sätt. Generellt sett är det stora skillnader
på odlingslandskapet i söder - Kristianstadsslättens
nordligaste delar - det småbrutna landskapet med
ädellövskog i mitt i kommunen och början på det
småländska barrskogsbältet i norr. Även ägarstrukturellt
skiljer de södra och norra delarna sig åt med de stora
godsens marker i söder och mindre lantbruk i norr.
Kommunen ser landskapet som en arena för olika
aktiviteter och intressen som kultur, natur, rekreation,
jord- och skogsbruk, boende med mera. Landskapet
kännetecknas av sin topografi, jordmån och vegetation.
Det har formats av människor som bott och verkat
här sedan istiden. De människor som bor här idag är
förutsättningen för en levande landsbygd. De mindre
byarna - så som Boalt, Hjärsås, Östanå med flera skapar identitet och är samtidigt viktiga mötesplatser.
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Kommunens insatser för en levande landsbygd - i
symbios med byarnas och städernas utveckling - är
ett långsikt arbete där kommunen inte alltid har
full rådighet över varken mark eller de styrmedel
som behövs. Kommunen kan dock bidra till
landsbygdsutvecklingen genom att samordna
och driva viktiga utvecklingsfrågor, till exempel
bredbandsutbyggnad och lokala projekt. Besöksnäring
och upplevelser är en basnäring och kommunen är en
viktig part i dialogen med både staten och regionen
kring kollektivtrafik och infrastruktur.
LU1 - Kviinge backlandskap. Skogsklätt backlandskap.
Området vid Bössebacken är historisk snapphanebygd
och ett intressant kulturlandskap med bland annat den
fyrlängade gården Ballingstorp. I området finns också
betydande stenbrytning av den grå Bjärlövsgraniten,
som bland annat används för gatusten och kantsten i
offentliga miljöer. Stenverksamheten ska fortsatt ges
möjligheter att utvecklas sida vid sida med natur- och
kulturvärdena i området. Stråket till Balingsstorp
längsmed Helgeå föreslås utvecklas för turism och rörligt
friluftsliv med en vandringsled mot Kristianstad i söder
och Skåneleden i norr via Knislinge och Sibbhult.

LU2 - Helgeådalens oldingslandskap. Storskaligt
böljande åkerlandskap som är Kristianstadsslättens
avgränsning norrut mot skogsbygden. Området
domineras av större sammanhängande jordbruksmarker
på bördiga jordar. Inriktningen är att jordbuket ska
prioriteras inom odlingslandskapet med undantag av
mindre tätorstutveckling i Hanaskog och Knislinge.
LU3 - Backlandskapet mellan Vanås och Broby.
Mosaikartat backlandskap. Ett mycket vackert och
småbrutet landskap med stort inslag av ädlelövsskog.
Området ligger till stora delar över högsta kustlinjen
och här finns flera fornlämningar, bland annat
järnåldersgravfältet i Gryt och hällristningarna i
Frännarp. Gryts kyrka har anor från 1100-talet och
uppfördes troligen av någon lärjunge till mästarna
som byggde Lunds domkyrka. Vanås gods har flera
ägor i området och här finns också ett antal mindre
hästgårdar. Med Vanås utställning som ett nav för konst
i hög internationell klass, finns det goda möjligheter att
fortsatt utveckla turism- och besöksnäringen i området.
LU4 - Hjärsås barrskogslandskap. Barrskogsklädd
mellanbygd. Ett relativt ostört område mellan Knislinge
och Arkelstorp som ej är påverkat av buller från trafik i
någon större omfattning. Inom området finns biflöden
till Bivarödsån, bland annat Humlarödsbäcken samt
flera kärr- och mossmarker. Pågående markanvändning
föreslås fortgå.
LU5 - Tydingens sjölandskap. Kuperat sjö- och
lövskogslandskap. Tydinge festplats och camping
har varje sommar ett stort antal besökare, bland
annat i samband med motorcykelträffar och andra
återkommande evenemang. Vid camingen finns också en
allmän badplats. Fritidsbebyggelse har vuxit fram genom
åren och kommunen föreslår en mindre komplettering
till denna norr om campingen. Med en ny gång- och
cykelväg via Bastholmens verksamhetsområde får
Tydinge en gen och trafiksäker förbindelse från Broby.
Området ska fortsatt utvecklas som en plats för bad,
camping, fest och sommarboende med respekt för de
höga natur- och friluftsvärden som finns i landskapet.
LU6 - Glimåkra barrskogslandskap. Barrskogsklätt
backlandskap. Området sträcker sig från Hjärsås i söder
och Östanå i väster till trakterna utanför Boalt i norr.
Skogsbruket dominerar landsbygden och här finns även
ett antal mindre jordbruk med djurhållning. Skåneledens
etapp Glimåkra-Osby löper genom den småbrutna
landsbygden med torpmiljöer och höga naturvärden.
Ett mindre antal tomter för bostäder är planlagda
sedan tidigare i Hjärsås och Östanå. Areella näringar,
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Landsbygdsutvecklingsområden i kommunen.

besöksnäringen och det rörliga friluftslivet ska prioriteras
inom området.
LU7 - Sibbhults barrskogslandskap. Området utgörs
av ett flackt landskap på en berggrund av gnejs och
granit. Jordarterna består huvudsakligen av sandig morän
och torvjordar samt mindre långsträckta områden med
isälvssediment. Marktäcket är till övervägande del barroch blandskog och hyggesområden med björksly skapar
en variation i det annars skogsbrukspräglade landskapet.
Lövbestånd med ek kantar bilvägarna i området.
Pågående markanvändning ska fortgå i området som i
övrigt prioriteras för skogsbruk, naturvård och rörligt
friluftsliv.
LU8 - Immelns sjölandskap. Kuperat sjö- och
lövskogslandskap med en berggrund av gnejs och
granit samt stråk med diabas. Karaktärsgivande i
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landskapet är sjön Immeln, med sin flikiga strandlinje
och bokskogskantade stränder. Samlad bebyggelse finns
i Värestorp, Immeln, Gyvik, Kollandsvik och Breanäs,
och en relativt stor del är sommarhusbebyggelse.
Utanför byarna är bebyggelsen varierad och småskalig
med faluröda bostadshus och ekonomibyggnader med
grundmurar av natursten. Inga större genomfartsvägar
finns i området. Immeln har stor betydelse för turismen
och det rörliga friluftslivet, både till fots och med kanot.
Naturvård, rörligt friluftsliv och en långsiktigt hållbar
utveckling av besöksnäringen ska prioriteras i området.
LU9 - Glimåkra sjölandskap. Kuperat sjö- och
barrskogslandskap på en berggrund av gnejs och
granit med stråk av diabas. Topografin är brant
kuperad med sjöar och sankmark i de lägre liggande
delarna. Marktäcket utgörs huvudsakligen av barr- och
blandskog med undantag för områden kring sjöarna,
vilka hyser en större andel lövskog. Vägnätet utgörs
av mindre vägar och någon större sammanhållen
bebyggelse finns inte. Denna utgörs i stället av glest
kringspridda gårdar och torp. I Kullaskogen ligger
byggnadsminnet Sporrakullagården. Gården är omgiven
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av ett välbevarat och restaurerat odlingslandskap med
lövängar, hagmarker, tjärdalar och små åkerytor. Ett stort
antal fornlämningar finns också i området. Pågående
markanvändning ska fortgå och området ska i övrigt
prioriteras för skogsbruk, naturvård och rörligt friluftsliv.
LU10 - Glimåkra myrlandskap. Höglänt och flackt
skogs- och myrlandskap huvudsakligen på morän och
större områden med torv. I öster utgör Rönnebodaån
kommunens gräns åt Osby. Marktäcket består till
övervägande del av barr- och blandskog, men de flacka
myrarna dominerar intrycket. Här finns även lövskog
av ek och björk. Sammanhållen bebyggelse finns i
Boalt, men i övrigt är den glest utspridd och består
av ensamgårdar och torp. De relativt vidsträckta och
obebyggda myrområdena gör att stora delar av området
upplevs som avskilda och med vildmarkskaraktär. Även
vägnätet underordnas myrmarkernas utbredning. Inga
större vägar finns i området. Flertalet fornlämningar av
typen tjärdalar finns i området. Dessa vittnar om den
viktiga bisyssla som tjärframställning utgjorde, främst
under 1600- och 1700-talen. Naturvård och pågående
markanvändning ska prioriteras i området.
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Hänsyn och bevarande
Stora sammanhängande naturområden med en
mångfald av leder och möjlighet till naturnära
friluftsliv kommer att bli allt mer värdefulla i
framtiden då orörda områden, tystnad och mörker
med största sannolikhet kommer att bli en bristvara.
I Östra Göinge kommun finns områden som präglas
av lugn och stillhet. Dessa utgör en tillgång för det
rörliga friluftslivet och den naturnära besöksnäringen.
Det är därför viktigt att med varsamhet värna om
denna tillgång och förstå att de kan fungera som en
pusselbit i bilden av kommunen som Skånes gröna
hjärta.
Med detta som bakgrund har kommunen valt att peka
ut ett område som inhyser dessa värden, området kallas
varsamhetsområde. Det sträcker sig nord/nordost om
Glimåkra och Sibbhult. Området inrymmer stora
obebyggda arealer, tysta områden och flera områden
som omfattas av länsstyrelsens naturvårdsprogram. Här
finns också ett betydande stråknät av vandringsleder
som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet
och naturturismen. Syftet med området är att bevara
och utveckla de värden som idag finns här och som i
framtiden riskerar att bli en bristvara. En enda felaktigt
placerad störande anläggning kan påverka ett mycket
stort område. Det innebär dock inte att man utestänger
alla former av verksamhetsetableringar, men att man vid
bedömning av dessa utgår från att sådana etableringar
sker med varsamhet. Möjligheter till naturnära boende
utgör en möjlighet inom dessa områden. Men för att
behålla karaktären inom trakten är man restriktiv vid
nybyggnation och strävar efter att sådana i första hand
görs i anslutning till redan befintlig bebyggelse. Behovet
av varsamhet beror på vad som ska göras och var det ska
ske i förhållande till det intresse som ska beaktas.

Landskapets värden och resurser
Landskapet är arenan för det som händer på
landsbygden. Landskapet kännetecknas av sin topografi,
jordmån och vegetation. Det har formats av människor
som bott och verkat här sedan istiden. De som bor
här idag är förutsättningen för en levande landsbygd.
Landskapet i norra Skåne har mer gemensamt med
Småland än med Danmark. Bygden var också gränsland
mellan svenska och danska riket.
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Geologi och jordmån
Geologin är en förutsättning för landskapets form.
Urberget i Östra Göinge har brutits sedan länge.
Här finns granit i olika färger och med olika struktur
tillsammans med andra bergarter. Den mest kända som
många konstnärer fascineras av är den svarta diabasen
som är unik för området i och kring kommunen.
Jordmånen skapas när berget eroderas av frost, vind
och vatten och när organiska ämnen förmultnar. I
södra delen av kommunen är landskapet bördigt.
Jordbruksmarken är i södra delen av kommunen klass 7
på en tiogradig skala. Norrut tar skogsbygden vid, men
det finns tydliga spår av de jordbrukare som bodde här
förr. I skogen finns ett småbrutet odlingslandskap där
de många långa stengärdena vittnar om hur dåtidens
människor fick slita för att bryta åkrar i detta steniga
landskap.

Landskapskaraktärer
Länsstyrelsen har i Det skånska landsbygdsprogrammet
ett utvecklingsprogram i landskapsperspektiv, Skåne i
utveckling 2007:10 delat in landskapet i olika karaktärer.
Göinge mellanbygd. Södra delen av kommunen
kring Broby, Knislinge och Hanaskog ligger inom
karaktärsområdet Göinge mellanbygd som karaktäriseras
av ett småskaligt öppet landskap och bebodda dalgångar
längs med vattenvägarna. Vid eftersatt hävd riskerar
landskapsrummen inom detta område att växa igen.
Skånes sprick- och sjölandskap. Öster om Sibbhult
tar karaktärsområdet Skånes sprick- och sjölandskap
vid. I norr karaktäriseras området som ett skogsklätt
slutet landskap. I söder spelar sjöar och åsar en tydlig
roll och ger karaktären en stark rumslighet knuten till de
öppna vattnen och den distinkta topografin. Det är en
landskapstyp som är vanligare längre norrut i landet.
Den nordskånska furuskogsbygden. Från Hjärsås
och norrut tillhör landskapet den nordskånska
furuskogsbygden som karaktäriseras av ett höglänt
landskap utan tydlig platskänsla. De små jordbruk som
finns spridda i landskapet ger en lokal platskänsla och
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orienterbarhet. Den biologiska mångfalden hotas av att
små åkrar och ängar skogsplanteras eller växer igen.

Natur- och kulturmiljövärden
Kommunen har en rik biologisk mångfald. Naturen är en
av kommunens största tillgångar. Östra Göinge kommun
ligger i övergångzonen mellan Kristianstadsslätten i
söder och barrskogsområdet i norr. Berggrunden av
urberg har gett näringsfattiga förhållanden, men på ett
fåtal ställen finns grönsten och diabas som gett upphov
till en rikare vegetation. Den norra delen av kommunen
domineras av granskog med inslag av småskaligt
odlingslandskap med lövskog och betesmarker. I söder
finns ett mer storskaligt odlingslandskap, med gods och
lövskogar av främst bok.
Sjöar i kommunen är bland annat Immeln, Tydingen,
Rolstorpssjön och Farlången, varav Immeln är den
största. De större vattendragen utgörs av Helge å och
Almaån. Dessa kantas av lövskogsridåer och betesmarker.
Helge å rinner i nord-sydlig riktning och passerar bland
annat orterna Östanå, Broby och Knislinge. Strax norr
om Hanaskog ansluter Almaån till Helge å.
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Genom att bevara kulturmiljövärdena tas det unika
i kommunen tillvara. Människor ges möjlighet att
förstå historien och känna stolthet över hemmiljön. En
utveckling och förnyelse av kommunen kan därigenom
möjliggöras samtidigt som kommunens karaktär bevaras.
Inom kommunen finns flera olika typer av naturmiljöer,
vilka gett upphov till ett artrikt växt- och djurliv.
Förutom artrikedomen bör de ekologiska sambanden
uppmärksammas, så att förbindelser över vägar och
andra barriärer inte bryts. Naturvärdena ska beaktas
i samband med exploatering. Kommunens mål är att
bevara den biologiska mångfalden och det attraktiva
rekreationslandskapet tillsammans med den levande
landsbygden.
Kommunen vill värna om landskapets värden och
den biologiska mångfalden. Det gör man genom att
rekommendera lövskogsplantering istället för barrskog
och genom att sprida kunskap och förmedla kontakter
som underlättar vården av landskapet. Genom att
förvalta och sprida den kunskap om natur- och
landskapsvård som finns, inom kommunens organisation
och framför allt hos dem som vårdat markerna, kan

kommunen bidra till att den biologiska mångfalden
bevaras.

Areella näringar
Jord- och skogsbruk är viktiga näringar i kommunen. De
areella näringarna bidrar till försörjningen och har stor
betydelse för att utveckla och vidmakthålla landskapet
och dess olika värden.
De största gårdarna ligger i södra delen i Helge ås
odlingslandskap. Jordbruken blir allt större genom att
ägorna från flera gårdar slagits samman. Oftast styckas
byggnaderna av och kan bli bostäder, hästgårdar eller
inrymma någon form av verksamhet.
Skogen är till största delen bondeskog. Det innebär att
det finns många relativt små ägare. Skogsbruket är en del
av deras försörjning. Skogsägarna äger också jakträtten
på sina marker. Skogen består av blandskog med stora
områden med bok och lövskog men också av tall och
granskog.
Odlingslandskapet ska bevaras och möjliggöra
bärkraftigt jord- och skogsbruk. Därför ska
jordbruksmarken så långt det är möjligt fredas och
byarna i första hand utvecklas genom förtätning.

Friluftsliv och rekreation
Kommunen arbetar för att utvecklas som
rekreationsområde för hela Skåne genom att skapa
baspunkter för rörligt friluftsliv och skapa bättre
tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel, öka
informationen för besökarna och utveckla stråk från
de närmast liggande byarna. Boende i byarna har stort
behov av rekreation och friluftsliv. De gynnas också
av att stråken mellan byarna och ut i naturen kopplas
samman.

Turism och rörligt friluftsliv
Förutsättningarna för turism och rörligt frilufsliv
är goda, men det krävs fler anläggningar och
bättre marknadsföring för att utveckla turismen.
Övernattningsmöjligheter och matställen finns, men
utbudet bör vara bredare för att tilltala fler målgrupper.
Det bör finnas flera ställen att välja på så att gästerna
kan komma tillbaka och uppleva något nytt eller
stanna längre och samtidigt få variation. Baspunkter
som är lätta att nå med parkeringsplatser, information,
viss service, kanske möjlighet att äta, bör finnas som
entréer till naturen och lederna. Det ska vara attraktiva

platser som är lätta att nå. Bättre kollektivtrafik är
en förutsättning för turism och rörligt friluftsliv
samtidigt som det är en förutsättning för all utveckling i
kommunen.
Samtliga orter i kommunen har nära till natur
eller strövområden, som till exempel Breanäs och
Kullaskogens strövområden och Trollabackarna i
utkanten av Glimåkra. I Östra Göinge finns flera
strövstigar av varierande längd vilka ger möjlighet
till strövande i egen takt. I anslutning till Stenmuseet
i Immeln, som drivs av Immelns bygdeförening,
finns en 5 km lång strövstig. Stencentrat i Sibbhult
innehåller ett promenadstråk med utställning av sten,
skulpturer, gravstenar med mera. Kviinge backe i
Hanaskog, områdena kring Helge å i Knislinge och
Broby och motionsspår på flera håll är iordningställda
strövområden. Slottsparken i Vanås erbjuder upplevelser
både av konst, kulturmiljöer och natur.
Naturen är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Det
innebär att det är tillåtet att under ansvar gå var man
vill förutsatt att man inte gör någon skada på marken,
grödor eller annan växtlighet. Organiserade leder och
aktiviteter kräver dock markägarens tillstånd.
Skåneleden. Skåneleden är en vandringsled som ingår i
ett regionalt nät av vandringsleder. Den passerar genom
kommunen i öst-västlig riktning norr om Östanå och
Glimåkra, från denna led leder Breanäsleden ner till
Breanäs vid Immeln.
Bad. Simhall finns i Broby. Sommartid är två
utomhusbassänger öppna: Trollabadet i Glimåkra och
Hanaskogsbadet i Hanaskog. Kommunen underhåller
dessutom fem badplatser vid insjöar.
Cykelturer. Det finns cykelvägar som följer de större
vägarna som alltid ska vara framkomliga och bra. För
de som vill cykla för att rekreera sig och komma ut i
naturen finns många småvägar att cykla på. Kommunen
har flera cykelturer upplagda på sin hemsida.
Fiske. Fisketurism är en del i besöksnäringen. Det finns
ett flertal fiskeplatser och platser där en båt kan sättas i
vattnet. Fiskekort finns att köpa och fiskevattnen sköts
av fiskevårdsföreningar. Helgeå och Immeln är de största
fiskevattnen.
Dressincykling. Mellan Broby och Glimminge station
kan man cykla dressin längs det gamla järnvägsspåret.
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Det finns även möjlighet att övernatta i äldre tågvagnar
på Glimminge station.

stenutbildning, stenskulpturpark, naturstensmuséum,
stenkonstslinga och lapidarium (gravstensmuséum).

Kanot och båtsport. Helgeå och sjösystemet
Immeln-Halen-Raslången med rastplatserna Immeln,
Kvinnoöarna och Breanäs, är utmärkta som kanotleder.
Det finns möjlighet att hyra kanoter på flera ställen.

Det är viktigt att stenindustrin, med den kunskap och
tradition som finns knuitet till denna får leva vidare.
Stenindustrin är en viktig näring. Den tradition som
finns i begreppet Stenriket är också ett av de ben som
besöksnäringen i kommunen står på.

I kommunen finns fyra båthamnar där platser kan hyras:
Immeln, Breanäs, Tydinge och Gummarp. På sjön
Immeln arrrangeras kryssningar med M/S Immeln.
Jakt. I Östra Göinge finns klövviltsarterna: älg,
kronhjort, dovhjort, vildsvin och rådjur samt
fältviltarterna hare, fasan och rapphöna. Jakt bedrivs i
hela kommunen.
Vintersport. Trollarinken, kommunens ishall, ligger
i Glimåkra. Där spelas ishockey och curling.Vintern
i Skåne är ofta mild men det händer någon period
varje år att det blir minusgrader och då fryser grunda
sjöar som Tydingen och Immeln, vilket uppskattas
av långfärdsskridskoåkare. När det finns snö är det
möjligt att åka skidor längs motionsspåren bland
annat i Tågaröd. I grönområdena i anslutning till
tätorterna erbjuds goda möjligheter till pulkaåkning och
barnskidåkning.
Golf. Östra Göinges golfbana norr om Knislinge är en
delvis kuperad park- och skogsbana med 18 hål.
Ridning. Ridskolor, ridklubbar och stall finns på
flera ställen i kommunen. Hästgårdar är vanliga över
hela Skåne och finns även här. Möjligheterna att rida
i terrängen är goda i skogslandskapet. Det finns ett
antal ridleder i ett nätverk i kommunen. Glimma
Ryttarförening arrangerar tävlingar i distansritt. De
har arrangerat såväl NM som SM och DM. För dessa
evenemang finns tillgång till 16 mil ridvägar.
Vanås slott och konstpark. Vanås är ett medeltida slott
med ekologiskt jordbruk, konsthall och skulpturpark
med inriktning på internationell samtidskonst med
platsspecifika installationer. Det är kommunens mest
besökta turistattraktion.

Stenindustri
Den svarta diabasen, Vånga- och Bjärlövsgraniten
är stensorter som gjort bygden känd. Stenindustrin
har sitt centrum i Sibbhult där det bland annat finns
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Miljö- och riskfaktorer
Miljökvalitetsnormer
Idag finns miljökvalitetsnormer för:
• Föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527)
• Kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten
(SFS 2001:554)
• Omgivningsbuller (SFS 2004:675
• Vattenkvalitén (SFS 2004:660).
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Luftkvaliteten i
Östra Göinge kommun är överlag god. Naturområdena
i kommunen är omfattande och byarna är förhållandevis
små. De luftutsläpp som ändå förekommer härstammar
framförallt från trafiken och i viss mån verksamheter.
Risken för överskridande av miljökvalitetsnormer
bedöms som låg.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Inom
Östra Göinge kommun finns inget vatten utpekat som
omfattas av miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnormer för buller. Buller är ljud som
inte är önskvärt och är den miljöstörning som berör
flest människor i Sverige. I Östra Göinge alstras
buller främst från trafiken samt från verksamheter
inom våra samhällen. Problemet med buller bedöms i
Östra Göinge som litet och genom att vid utarbetande
av planer, bygglov samt tillsyn följa riksdagens och
Socialstyrelsen riktvärden för buller bedömer man att
miljökvalitetsnormer ej överskrids.
Tysta områden (områden med ljudnivå lägre än 30 dB)
för rekreation främjar hälsan i vid bemärkelse, dock
är dessa områden idag en bristvara i Skåne. I Östra
Göinge finns tysta områden inom planens utpekade
varsamhetsområde.
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet. Förordningen
avseende vattenkvalitet bygger på EU:s ramdirektiv
för vatten. Direktivet och förordningen har sin grund
i insikten om att vatten är gränslöst och att det i allra

högsta grad är en mellankommunal fråga och att man
bör arbeta gemensamt inom avrinningsområden. Östra
Göinge kommun tillhör Helgeås samt Skräbeåns
avrinningsområden.
Utgångspunkten i miljökvalitetsnormer för vatten är
att sjöar och vattendrag skall uppnå en god ekologisk
och kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer för
vatten gäller för samtliga vattenförekomster. I Östra
Göinge finns 4 grundvattenförekomster och 17
ytvattenförekomster. Grundvattenförekomsterna har
idag en god status. Gällande ytvattenförekomsterna
är den kemiska statusen i dagsläget god för samtliga
förekomster. Avseende den ekologiska statusen varierar
det stort och man gör en bedömning att för framtiden
finns det en risk att alla våra förekomster överskrider
miljökvalitetsnormer avseende ekologisk status. Faktorer
som påverkar vattenkvaliteten är exempelvis utsläpp från
verksamheter, dagvattenutsläpp och enskilda avlopp.

Miljöfarliga verksamheter
Miljöfarliga verksamheter delas in i tillståndspliktiga
verksamheter (A-B) och anmälningspliktiga
verksamheter (C). I Östra Göinge finns inga
A-verksamheter däremot finns B- och C-verksamheter.
B-verksamheter handläggs och tillståndsprövas av
Länsstyrelsen, C-verksamheter anmäls och prövas av
Tillsyns – och tillståndsnämnden. Graden av störning
från verksamheterna är skiftande och skyddsavstånd
är olika beroende på vilken verksamhet som bedrivs,
skyddsavstånd innebär att det ej är lämpligt med
bebyggelse inom området. Boverket har sammanfattat
skyddsavstånd beträffande miljöfarliga verksamheter som
allmänna råd i skriften ”Bättre plats för arbete” (1995).
Planering av bostäder och verksamheter ska utgå
från Boverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer.
Verksamheters möjlighet till utveckling samt
transporterna till och från verksamheterna ska beaktas.
Vid byggnation på landsbygden ska hänsyn till befintliga
lantbruk, hästgårdar och andra verksamheter tas.
Bensinstationer. Bensinstationer inne i byar ska
ur säkerhetssynpunkt ligga 50-100 meter från
bostadsbebyggelse och bör på sikt flyttas ut till de
större vägarna. Kommunen kommer att arbeta för att
upprätthålla säkerheten kring mackarna och planera så
att skyddsavstånden kring mackarna i byarna hålls fria
från nya bostäder och verksamheter.

Förorenade områden
Ett förorenat område är en plats som är så förorenad
att den kan orsaka skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Föroreningar kommer ofta från
verksamheter som hanterar kemikalier. Idag finns
omfattande regler och kontroller av dessa verksamheter,
men så har det inte alltid varit. Förr var kunskapen om
kemikaliers negativa effekt på människor och miljö
mindre och hanteringen av kemikalier och restprodukter
var då mer oförsiktig. Många föroreningar är alltså ett
resultat av hur man förr i tiden hanterade kemikalier.
Länsstyrelsen har gjort en inventering avseende
förorenade områden enligt MIFO (Metodik för
inventering av förorenade områden). De inventerade
objekten har delats in i fyra riskklasser där 1 är mycket
stor risk för förorening och 4 liten risk för förorening.
I Östra Göinge kommun har man riskklassat 21
förorenade områden. Riskklasser ger en indikation om
vilka föroreningar man kan förvänta sig inom området.
Användningen av marken i förorenade områden
är begränsad, då den kan innebära både hälso- och
miljörisker, vilket är viktigt att känna till vid planering
och byggärenden. Innan området tas i anspråk krävs
utredning, identifiering av saneringsinsatser samt
sanering. Verksamhetsutövare har enligt Miljöbalken
saneringsansvar.

Radon
Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas,
radon, kan ta sig upp till markytan och in i byggnader.
Även byggnadsmaterialet blåbetong kan innehålla
höga halter av radon. Förhöjda halter av radon i vår
inomhusluft ger ökad risk för lungcancer.
För Östra Göinge kommun har en undersökning
avseende markradon gjorts 1992. Den visar att större
delen av kommunen är klassad som normalriskområde,
men det finns också högriskområden. Inom områden
med högrisk eller normalrisk för radon ska byggnader
uppföras radonsäkrade respektive radonskyddade.

Översvämning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har
låtit göra en översiktlig översvämningskartering längs
Helgeå (Rapport 7, 2013-12-16). Rapporten innehåller
kartor med översvämningszoner vid 100-årsregn och
vid beräknat högsta flöde. Vid beräknat högsta flöde
strömmar vattnet över alla dammar i kommunen, men
broarna kommer inte att översvämmas. Områden
som ligger inom riskområde för översvämning ska
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detaljutredas, så att översvämningsrisken klarläggs,
innan de eventuellt kan bebyggas. Parker, gångvägar och
rekreationsområden passar bra i områdena kring Helgå
och andra vattendrag, eftersom de tål att översvämmas
vid enstaka tillfällen.

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och
produkter med egenskaper som kan skada människor
och miljön, om de inte transporteras på ett säkert sätt.
För att transportera farligt gods pekar man ut speciella
transportleder för farligt gods. I Östra Göinge är väg
19, 23, 119 och 121 utpekade som rekommenderade
vägar för farligt gods. Detta innebär att vid dessa vägar
ska det finnas säkerhetsavstånd mot bostäder och annan
bebyggelse. Dokumentet ”RIKTSAM-Riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen” (Länsstyrelsen i
Skåne, 2007:06) tillämpas vid planering i anslutning till
vägar där farligt gods transporteras.
Kommunens uppfattning är att delen Broby-Lönsboda
ska utgå som rekommenderad led för farligt god så
att trafiken inte längre leds genom centrala Broby
och Glimåkra. I och med anläggningen av Tvärleden
Markaryd-Osby ser kommunen inte längre något motiv
till en sträckning via Väg 119, som kan utgöra hinder för
förtätning och centrumutveckling i framförallt Broby.
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Riksintressen
Kommunen delar Länsstyrelsens uppfattning om
utpekade riksintressen och deras värden. Planen bedöms
inte innebära någon påtaglig skada.

Kommunikationer
Det finns flera vägar av riksintresse i kommunen, Väg 23,
Väg 19 och Tvärleden Väg 1215. De är samtliga vägar av
intresse för regional eller interregional trafik enligt 3 kap
8§ Miljöbalken.
Tvärleden Halmstad-Karlshamn. Tvärleden är
av särskild betydelse för regional eller interregional
trafik och förbinder västra Blekinge med norra Skåne,
sydvästra Småland och Västkusten. Vägen är i dagsläget
färdigbyggd mellan Osby och Markaryd.

Friluftsliv
Ivösjön - Immeln - Ryssberget (L:F3). Riksintresse
för friluftsliv enligt Naturvårdsverkets beslut 198902-07, enligt 3 kap Miljöbalken. Området har särskilt
goda förutsättningar för vattenanknutet friluftsliv.
Detta är det närmaste stora sjöområdet för besökande
från Malmöregionen, Danmark och Nordtyskland.
Förutsättningar för att områdets värden ska bestå är

att exploatering begränsas, samt att utsläpp i sjöar och
vattendrag minskas. Området fortsätter i Blekinge och
omfattar Ryssbergets ostsluttning och Malenområdet.

”den så kallade gröna graniten”. Ängslövskog med rik
flora. Ålderdomligt odlingslandskap med floravärden vid
ensamgård.

Kulturmiljö

Sporrakulla (N16). Riksintresse enligt
Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07, enligt 3 kap 6§
Miljöbalken. Ålderdomligt odlingslandskap med tydliga
strukturer kring 1700-talsgård i skogsbygd. Säkerställt
genom naturreservatet Sporrakulla-Dalshult och Natura
2000-området Sporrakulla.

Ballingstorp-Hanaskog-Hanaholm (L:K25).
Riksintresse enligt Riksantikvarieämbetets beslut 199608-27, enligt 3 kap 6§ Miljöbalken. Två ensamgårdar
som är typiska för Skånes skogsbygder i äldre tid. Den
bäst bevarade gården är fyrlängad med högloftstuga.
Angränsande åker- och betesmark med odlingsrösen och
stengärdesgårdar är viktiga element i kulturlandskapet.
Sporrakulla (L:K26). Riksintresse enligt
Riksantikvarieämbetets beslut 1996-08-27, enligt 3
kap 6§ Miljöbalken. Ensamgård som visar den skånska
skogsbygdens landskap från 1700- och 1800-talen.
Sporrakulla gård med lövängar, hamlade träd,
stengärdesgårdar och lämningar efter tjärframställning.

Mannagården (N20). Riksintresse enligt
Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07, enligt 3 kap 6§
Miljöbalk. Representativ naturbetesmark, Mannagården,
med lång hävdkontinuitet. I öppen hagmark och
annan träd- och buskbärande hagmark förekommer
art- och individrika växtsamhällen. Ingår i nationella
bevarandeplanen 21-0118 och i regional bevarandeplan
för natur- och kulturmiljövärden samt Natura
2000-området Mannagården.

Gumlösa-Sinclairsholm (L:K27). Riksintresse enligt
Riksantikvarieämbetets beslut 1996-08-27, enligt 3
kap 6§ Miljöbalken. Herrgårdsmiljö som är exempel
på risbygdens godslandskap med Gumlösa kyrka som
är nordens äldsta daterade tegelkyrka. Sinclairsholms
herrgård med ekonomibyggnader från 1860-talet, mejeri,
smedja, bostadshus, torp, arrendegårdar och skolhus.
Öppet utdikat odlingslandskap. I området ingår även en
fornborg.

Oröd - Tydinge (N21). Riksintresse enligt
Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07, enligt 3 kap 6§
Miljöbalk. Representativt odlingslandskap med lång
hävdkontinuitet. Naturbetesmarkerna utgörs i huvudsak
av annan öppen utmark. Vanliga vegetationstyper är
staggräshed, tuvtåtelfuktäng och gräslågstarrfuktäng med
art- och individrika växtsamhällen. Ingår i nationella
bevarandeplanen, L2101, 21-0121 och i regional
bevarandeplan för natur- och kulturmiljövärden 21-12.

Naturvård

Gummastorpasjön (26). Riksintresse enligt
Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07, enligt 3 kap 6§
MB. Representativt odlingslandskap i mellanbygd och
slättbygd. Naturbetesmarker med art- och individrika
växtsamhällen. Våtmarken vid Gummastorpssjön
utgör ett värdefullt sötvattens strandkomplex med en
högt värderad mad vid sjö. Område av riksintresse för
kulturminnesvård nr KL 22. Området L8008 ingår i
den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet
och i före detta Kristianstads läns bevarandeprogram för
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 80-60.
Gummastorpa sjö tillhör skyddsklass 1 i länsstyrelsens
våtmarksinventering.

Trämme ängar (N11). Riksintresse enligt
Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07, enligt 3 kap 6§
Miljöbalken. Mad vid rinnande vatten, våt slåttermark
och sumpskog. Tämme ängar tillhör skyddsklass 1 i
länets våtmarksinventering.
Nedraryd-Applehult (N14). Riksintresse enligt
Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07, enligt 3 kap
6§ Miljöbalken. Representativt odlingslandskap i
skogsbygd med lång hävdkontinuitet och förekomst av
naturbetesmarker. På öppen hagmark och annan trädoch buskbärande hagmark återfinns art- och individrika
växtsamhällen. Ingår i nationella bevarandeplanen
för odlingslandskapet L6303, 63-0156 och regional
bevarandeplan för natur- och kulturvärden 63-04.
Natura 2000-område Nedraryd, Glimåkra (N15).
Riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07,
enligt 3 kap 6§ Miljöbalken. Referenslokal för syenit -

Värdefulla ämnen
Boalt (L:3). Riksintresse enligt Sveriges Geologiska
Undersöknings (SGU) beslut 1994-12-29, enligt 3 kap
7§ Miljöbalk. Fyndighet av hyperit/diabas.
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Totalförsvaret
Riksintresset för totalförsvarets militära del enligt
3 kap 9§ andra stycket Miljöbalken, kan i vissa fall
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels
finns områden i form av övnings- och skjutfält och
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare
har oftast koppling till spanings-, kommunikationsoch underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges
kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.
I Östra Göinge finns inga områden av riksintresse för
totalförsvaret som kan redovisas i översiktsplanen. Inom
kommunen kan riksintresset framförallt påverkas av
höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk.
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i
sådana ärenden. Samråd krävs för objekt högre än 20
meter utanför och högre än 45 meter inom tätort.

Nedraryd (SE 0420269). Det övergripande
bevarandesyftet är att upprätthålla följande naturtyper
i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska
regionen: trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ,
fuktängar med blåtåtel och starr, öppna svagt välvda
mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn, torra
hedar, nordatlantiska fukthedar med klockljung, artrika
staggräsmarker på silikatsubstrat och artrika torra-friska
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. Området är
inte skyddat men miljöstöd för betesmarker med den
högre ersättningsnivån finns på hela området.
Matsalycke (SE 0420295). Det övergripande
bevarandesyftet är att upprätthålla följande naturtyper
i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska
regionen: trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ.
Området är naturreservat.

Skyddade områden enligt Miljöbalken

Naturreservat

Natura 2000-områden

Det finns fyra naturreservat i Östra Göinge: Sporrakulla,
Grävlingabackarna, Matsalycke och Dalshult.
Sporrakulla har stora naturvärden. Här finns många
sällsynta arter och det är ett välbesökt turistmål. I
omgivningarna finns ett flertal myrar, våtmarker,
skogar och ängar med mera. Grävlingabackarna är
ett skogsområde öster om Sporrakulla. Markerna är
kuperade och mycket blockrika. Här växer framförallt
gran, samt bok, tall och ek. Syftet med naturreservatet
är att studera utvecklingen av ädellöv- och barrskog
i naturlig intern dynamik och utvecklingen av den
biologiska mångfald som är knuten till denna dynamik.

Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
ett Natura 2000-område kräver tillstånd av länsstyrelsen
enligt 7 kapitlet 27-29 § Miljöbalken. Detta gäller
oavsett om ingreppet sker inom eller strax intill ett
Natura 2000-område. Följande områden är avsatta enligt
habit direktivet:
Mannagården (SE0420314). Det övergripande
bevarandesyftet är att upprätthålla följande naturtyper
i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska
regionen: torra hedar, artrika stagg-gräsmarker på
silikatsubstrat och trädklädda betesmarker. Området
har idag inget skydd. Betesmarken har ett åtagande för
skötsel av betesmarker och slåtterängar inom ramen
för stöd för miljövänligt jordbruk. Därmed gäller de
särskilda skötselvillkor som finns i upprättad åtgärdsplan.
Sporrakulla (SE0420241). Det övergripande
bevarandesyftet är att upprätthålla följande naturtyper
i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska
regionen: lövängar av fennoskandisk typ, näringsfattig
bokskog, näringsrik bokskog och näringsfattig ekskog.
Området ingår i naturreservat och omfattas av
skötselplan.
Vanås (SE0420323). Det övergripande bevarandesyftet
är att upprätthålla läderbaggen i gynnsam
bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.
Området är inte skyddat. Ett mindre område är
biotopskyddsområde.
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Strandskyddsområden
Strandskydd 100 meter gäller generellt för alla sjöar
och vattendrag både från strandkant upp på land och
från strandskydd ut i vattnet. Strandskyddet kan efter
dispens dras ner till mindre än 100 meter eller tas
bort. Strandskydd kan också vara utökat upp till 300
meter från strandkant. Inom kommunen är det utökat
strandskydd till 300 meter för sjön Tydingen och till 150
meter för sjöarna Immeln, Farlången och Rolstorpsjön.
Strandskyddet är nerdraget till mindre än 100 meter
inom detaljplanelagt område i vissa byar.
Kommunen anser att strandskyddet ska vara kvar i sin
nuvarande omfattning med undantag för det föreslagna
utbyggnadsområdet vid Tydingen samt vid Gyvik och
hamnområdet i Immeln. Det kan även bli aktuellt
att begränsa strandskyddet i någon av byarna. Där
strandskyddet begränsas är det viktigt att stränderna
förblir tillgängliga för allmänheten.
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Mellankommunala frågor
För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling
krävs samverkan och samordning av åtgärder och
planeringsinsatser på global, nationell, regional och
lokal nivå. Mellankommunal samverkan handlar
i stor utsträckning om att ta fram gemensamma
planeringsunderlag och riktlinjer och att samordna
mål för utveckling och verksamhet. Planeringsfrågor
tenderar att i större grad överskrida kommunernas
administrativa gränser och utmaningar för en
kommun stannar i regel inte vid dess formella gräns.
Det medför ett ökat behov av samarbete mellan
kommuner.

Delregional samverkan i Skåne Nordost
Skåne Nordost med tillväxtmotorn
Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan de sex
kommunerna Östra Göinge, Bromölla, Hässleholm,
Hörby, Kristianstad och Osby. Fokus ligger på tillväxt
och att fler invånare ska ha arbete. Kommunerna har
tillsammans drygt 200 000 invånare. Regionen utgör en
tredjedel av Skånes yta och genom kommunsamarbetet
skapas en gemensam arbets- och bostadsmarknad.
Arbetet inleddes inom turism och näringslivsutveckling
och har utvecklats genom att utgå från fyra

strategiska områden som bidrar till att öka nordöstra
Skånes attraktionskraft, innovationsförmåga samt
utbildningsnivå. Dessa områden är Näringsliv,
Arbetsmarknad och kompetensutveckling,
Samhällsplanering och infrastruktur samt tillväxtmotorn
Kristianstad+Hässleholm. Det gemensamma EUkontoret och den verksamhet som sker vid Krinova
Incubator & Science Park är även viktiga redskap för att
Skåne Nordost ska nå de uppsatta målen.
Skåne Nordost och det arbete som sker inom samarbetet
kännetecknas av vilja, framtidstro och ett utpräglat
tillsammansperspektiv. Genom bred dialog och
samverkan gör vi gemensamt nordöstra Skåne till en
ännu bättre plats för våra boende, företagare, studenter
och besökare.

Kommunikationer
Vägnätet och cykelvägar binder samman orter i flera
kommuner. Genom samarbetet i bland annat Skåne
Nordost blir kommunerna starkare genom att de
samordnar sina strategier för vägar, kollektivtrafik och
cykelvägar.
Upprustning av Väg 19 och Väg 119, omledning av Väg
119 från Glimåkra via Boalt samt upprustningen av
Tvärleden berör Östra Göinge kommun.
Cykelvägnätet behöver kompletteras med en cykelväg
från Hanaskog till Kristianstad längs Väg 118.

Bredband
Tillgången till bredband och fiber har blivit en central
fråga för kommuners utveckling. Kommunerna i centrala
och östra Skåne identifierade att problem kan uppstå
vid utbyggnad av bredband i områden på landsbygden.
Ett samarbete pågår inom området genom etablerade
nätverk.

Kollektivtrafik
Bussförbindelser med superbuss för pendling
Kristianstad-Älmhult och anslutning till tågförbindelser
i Hässleholm, Osby samt till Kristianstad eftersträvas.
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De byar som inte kommer att nås av superbussen har
behov av en buss som binder samman byarna med
varandra och som ansluter till superbussen.
Järnvägsbankarna ska bevaras som intakta fastigheter för
framtida kommunikationsändamål.

Vatten
Östra Göinge kommun ingår i Skräbeåns och Helgeås
avrinningsområde. Våra sjöar och vattendrag tar inte
hänsyn till geografiska kommungränser. För att lyckas
med kraven i vattendirektivet krävs samverkan mellan
kommuner. Östra Göinge kommun är medlem i
Skräbeåns vattenråd, samt huvudman för projektet
”Rädda Immeln”. Östra Göinge kommun är dessutom
medlem i Helgeå vattenråd som syftar till att skapa
ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många
olika intresseområden som möjligt inom Helgeås
åtgärdsområde.
Risken för extrema vädersituationer med kraftiga
regn, stormar med mera kommer att öka på grund
av de klimatförändringar som pågår. Samordning av
regleringsåtgärder inom avrinningsområdet är en viktig
mellankommunal och regional fråga.

Vindkraft
I och med antagandet av denna översiktsplan avser
kommunen att upphäva den gällande vindbruksplanen
från 2012. Förfrågningar om etablering av
vindkraftsanläggningar ska prövas i varje enskilt fall
utifrån Plan- och bygglagens samt Miljöbalkens regler.
Samråd sker i tidigt skede med grannkommuner för
vindkraftsetableringar närmare kommungränsen än 5
km. Även tillståndsärenden för vindkraft samordnas
kring kommungränserna mellan berörda kommuner.
Tillstånd enligt miljöbalken innebär att berörd kommun,
men inte grannkommun har vetorätt. Enstaka hus på
landet riskerar att förbises om de inte ligger i samma
kommun som planerat vindkraftverk. Här är samarbete
kring kommungränserna önskvärt.

Turism och rekreation
Förutsättningarna för turism och rekreation är goda i
nordöstra Skåne. Cykelleder, vandringsleder, ridleder,
kanotleder, med mera, skapar tillsammans med
målpunkter och anläggningar goda möjligheter för
rörligt friluftsliv i området. Lederna fortsätter över
kommungränserna.

Ett fortsatt samarbete inom bland annat Skåne Nordost,
Tourism in Skåne och mellan kommunen och olika
företag, är en förutsättning för att locka fler turister
till området. Kommunerna Kristianstad, Hässleholm,
Osby, Bromölla och Östra Göinge har gått samman
i en destinationsutvecklingsprocess i syfte att öka
besöksnäringen och lösa samverkansfrågorna mellan alla
de aktörer som vill utveckla och samtidigt marknadsföra
destinationen Skåne Nordost. Processen drivs av Svensk
Destinationsutveckling och Tyréns och är initierad av
Tourism in Skåne.
Detta arbete har resulterat i en strategisk plattform
för destinationsutveckling i nordöstra Skåne.
Målen är att nordöstra Skåne ska upplevas som en
exportmogen destination senast år 2020 där företagen
samverkar för att uppnå synergier som skapar hållbar
tillväxt. Nordöstra Skåne ska utmärka sig för sina
natur-, kultur- och måltidsupplevelser. Inom denna
strategiska plattform kommer fortsatt utveckling ske
tillsammans med företagen. Nordöstra Skåne ska bli en
näringslivsdriven destination.

Landsbygdsutveckling
Landsbygden och landskapet är en förutsättning för
bland annat besöksnäring och rekreation. Landskapet
är format av människor och behöver vårdas och
utvecklas på ett ansvarsfullt sätt för att bevara sina
värden. Tillkommande bebyggelse för boende, turism
eller verksamheter ska placeras på lämpliga ställen.
Utgångspunkten bör vara att ny bebyggelse placeras i
anslutning till befintliga gårdar eller byar så att tysta och
orörda områden inte splittras.
En samsyn på hur landskapet ska vårdas och utvecklas i
anslutning till kommungränserna är önskvärd.

Service
Östra Göinge kommun består av ett antal byar.
Ambitionen är att de ska leva vidare med tillgång till
service, men all service kan inte finnas överallt. Om
servicen delas upp på flera byar, samtidigt som den
samordnas, kan fler få tillgång till service. Genom att
lyfta blicken utanför kommungränsen kan både utbudet
och underlaget öka. Funktioner som kan vara aktuella att
samordna är till exempel barn- och äldreomsorg, skola,
fritidsverksamheter som simhall, ishall, idrott med mera.
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Integration

IT

För att uppnå en så god integration som möjligt för våra
nya invånare har kommunerna ett brett samarbete inom
området. Det krävs i stor utsträckning att olika parter
samarbetar vid planering och genomförande av olika
insatser.

Unikom är ett IT-bolag som ägs av Östra Göinge,
Hörby samt Höörs kommuner. Unikom startade som
ett samarbete över kommungränsen mellan Hörby och
Höörs kommuner vilket formaliserades i en gemensam
IT-avdelning i Hörby kommun, vilket även innebar att
Höörs kommuns centrala IT-miljö flyttades till Hörby
kommunhus. Östra Göinge kommun ingår i samarbetet
sedan 2012. IT-verksamheten beslutades att bolagiseras
2015, vilket realiserades 2016.

Östra Göinge kommun ingår bland annat i ett
samverkansprojekt tillsammans med Osby, Kristianstad,
Hässleholm och Hörby. Projektet tar utgångspunkt i
stora behov av att inom flera verksamheter höja och
stärka kompetensen hos de som arbetar med mottagande
av asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn.
Östra Göinge kommun är dessutom en samverkande
part i ytterligare ett projekt tillsammans med samtliga
Skånenordostkommuner. Tillsammans vill kommunerna
satsa på en arbetsmarknadsinsats för att underlätta
och öka möjligheterna för nyanlända med akademisk
bakgrund att snabbare komma in och etablera sig på
arbetsmarknaden.
Ett fortsatt samarbete inom Skåne Nordost för att
integrera nya invånare är en förutsättning för att se till
att de trivs och stannar i närområdet.

Renhållning
Östra Göinge har tillsammans med Osby kommun ett
kommunalt aktiebolag, ÖGRAB, som ägs till lika delar
av kommunerna. ÖGRAB upprätthåller den kommunala
renhållningsskyldigheten som regleras i Miljöbalkens
15 kapitel 18 §. Rent praktiskt innebär det att ÖGRAB
samlar in och återvinner/behandlar avfall från hushåll,
industrier och andra verksamheter inom Östra Göinge
och Osby kommuner. Därefter skickas avfallet vidare för
behandling hos ÖGRAB:s samarbetspartners.

Vatten och avlopp
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) är ett
gemensamt driftbolag vars uppgift är att sköta driften
av kommunala vatten- och avloppsanläggningar i Östra
Göinge, Bromölla, Osby och Olofström. Bolagets syfte
är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation
för drift av delägarnas respektive VA-anläggningar
som är till nytta för bolagets VA-abonnenter. De fyra
kommunerna har tillsammans drygt 53 000 invånare
och ca 14 000 kunder/hushåll är anslutna till de VAanläggningar som SBVT sköter.
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Konsekvenser och vägval
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) ska
konsekvenserna av planförslaget tydligt kunna utläsas.
Utöver denna konsekvensanalys stadgar Miljöbalken
(MB) (1998:808) att en miljökonsekvensbeskrivning
ska göras vid bedömd större miljöpåverkan.
Översiktsplanen bedöms ha en större påverkan och
därav upprättas en miljökonsekvensbeskrivning för att
säkerställa att miljöaspekter integreras i planen så att
en hållbar utveckling främjas.

Miljöbedömning
Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas. Miljöbedömningen ska leda till att relevanta
miljöaspekter beaktas i arbetet med översiktsplanen och
att allmänhet och beslutsfattare har kännedom om den
betydande miljöpåverkan som planen kan antas medföra.
För att tydligt kunna utläsa konsekvenser av planen
upprättas en konsekvensbeskrivning. I analysen ska den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen
kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas.
Rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och
geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas
och bedömas. Omfattningen och detaljeringsgraden
av innehållet avgränsas utifrån vad som är rimligt i det
enskilda fallet.

Avgränsning
I konsekvensbeskrivningen identifieras den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen kan
antas medföra. Identifierad påverkan beskrivs och
bedöms. I arbetet med planen har en diskussion
gällande alternativ utveckling förts, alternativet med
en huvudort. Omfattningen och detaljeringsgraden
är i konsekvensbeskrivningen anpassad till en
övergripande nivå då det handlar om en översiktsplan.
Konsekvensbeskrivningen innehåller en beskrivning
av den betydande miljöpåverkan som kan antas
uppkomma med avseende på bland annat biologisk
mångfald, befolkning, människors hälsa, mark, vatten,
luft, bebyggelse och forn- och kulturlämningar
samt det inbördes förhållandet mellan dessa
aspekter. Den identifierar möjligheter och hot vid
genomförande. Detaljerade konsekvensbeskrivningar
sker i kommunens efterföljande arbete inom fysisk
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planering samt i verksamhetsutövares tillståndsprövning
vid detaljplanering och genomförande.
Konsekvensbeskrivningen är geografiskt avgränsad
till kommunen samt i tid i enlighet med planens
genomförande 2035.

Bedömning av alternativ
Planen syftar att vara en vägvisare för att utveckla
Östra Göinge hållbart och utifrån de politiska
ställningstaganden som är gjorda för Östra Göinge.
Övergripande är det visionen 15 000 stolta Göingar
som eftersträvas men även att möta de utmaningar
som är identifierade i kommunens utmaningsområden.
Under arbetet med framtagandet av planen har flera
frågor diskuterats, en fråga som fått extra ljus på sig är
strukturbildstänket från arbetet med Region Skåne. Hur
möter Östra Göinge det och har Östra Göinge egna
interna tillväxtmotorer och stråk för kommunikationer
som via prioriteringar kan ge positiv effekt på flera byar?
Alternativdiskussionen har främst haft fokus utifrån
ovan presenterade frågeställning. De alternativ som
ställts mot varandra är att antingen utveckla enbart
huvudort eller att allt byar ska utvecklas utifrån sina
förutsättningar.

En huvudort
Alternativet med en huvudort innebär en satsning
på en by som utvecklas till huvudort dit utbyggnad,
kollektivtrafik och service koncentreras.
Alternativet medför en kraftig omdaning av kommunens
strukturer vad avser kommunikationer, kommunal
service, boende och företagsamhet. På längre sikt kan
detta alternativ medföra ett effektivare utnyttjande
av tillgängliga ekonomiska, sociala och samhälleliga
resurser. Det kan också innebära att landsbygden
utarmas då service och kommunikationer försämras.
Detta ger tomma byar utan mötesplatser och en känsla
av otrygghet hos de som bor kvar. Naturvärden kan gå
förlorade då landsbygden avfolkas och det småskaliga
landskapet med odlingar i skogsbygden riskerar att
växa igen eller skogsplanteras. Men också genom att
utbyggnad kräver att ytterligare mark vid huvudorten tas
i anspråk. Då kommunen har ett starkt trafikstråk längs
med Väg 19 finns stora förutsättningar för dessa byar

att utvecklas. Framförallt de två större byarna Broby och
Knislinge.

Utveckla alla byarna enligt planförslaget
Planförslaget beskriver en utveckling där alla byar
utvecklas utifrån sina förutsättningar, de längs med Väg
19 förväntas en starkare tillväxt jämfört med de mindre
byarna. Planförslaget gör även skillnad på utveckling på
landsbygd utifrån att få en levande landsbygd både vad
gäller boende, skogs – och jordbruk men även gällande
turism och friluftsliv.
Planförslaget skiljer sig från alternativet genom
att kommunen tydligt pekar ut utvecklingstråket i
kommunen och att de större byarna också förväntas
bidra till de mindre byarnas utveckling. Livet i byn är en
del av göingarnas stolthet. För att ha levande byar krävs
fortsatt arbete för att stäkra identiteten och värdet. Detta
kan gälla offentliga rum, mötesplatser, service samt såväl
fysiska såväl som digitala kommunikationer.
Utveckling av kollektivtrafiken är en förutsättning för
kommunens tillväxt. Det gäller snabba resor med buss
som ansluter till tåg och det gäller de korta resorna
mellan byarna i kommunen och grannkommunerna.
För de korta resorna är även utbyggnaden av cykelvägar
mellan byarna av stor betydelse.
Gällande boende är planförslaget positivt då kommunens
utveckling i stort kan göras genom förtätning och inom
redan ianspråktagna markområden.

I planförslaget pekas ett varsamhetsområde ut i norra
delen av kommunen med syfte att motverka spridd
bebyggelse på landsbygden samt värna om obebyggda
områden. Områden som varsamhetsområdet med dess
stora sammanhängande naturområden med en mångfald
av leder och möjlighet till naturnära friluftsliv kommer
att bli allt mer värdefulla i framtiden då orörda områden,
tystnad och mörker med största sannolikhet kommer att
bli en bristvara i södra Sverige.

Motivering till val av alternativ
Valet har stått mellan alternativen att satsa på en
huvudort eller att utveckla alla byarna. Kommunen har
fortsatt aktivt valt att inte satsa på en huvudort. Byarna,
den levande landsbygden, det stilla varsamhetsområdet
och de stora naturvärdena är det som kommunen vill
utveckla.
Valet att satsa på flera byar innebär att boende, service
och verksamheter sprids ut. Att satsa på befintliga byar
är också ett led i att undvika tomma byar utan service
vilket ger minskade arbetstillfällen, mindre folk i byarna
och otrygga byar med öde hus.
Utmaningar med valt alternativ är att transportbehovet
ökar och det är svårare att tillhandahålla service inom
ett stort och glest befolkat område jämfört med en
huvudort. Kommunen möter denna utmaning med
att arbeta för bättre kollektivtrafik, bättre tillgång till
bredband och mobilnät i hela kommunen. Servicen
kan tillhandahållas genom att olika former av service
samordnas och genom att den service som inte finns i
den egna byn ska finnas i grannbyn och därmed vara
tillgänglig.
Valet att satsa på alla byar istället för en huvudort
innebär ökade transporter vilket är en negativ
miljökonsekvens. Positiv miljökonsekvens av valt förslag
är att landsbygden blir levande med betydelse för växtoch djurlivet samt odlingslandskapet. Men också att
stora delar av förslags utveckling kan göras inom redan
ianspråktagen mark. Alternativet med en huvudort
kan medföra en positiv ekonomisk konsekvens genom
att samla service med mera i en ort. Avseende sociala
konsekvenser är alternativet med en huvudort inte
aktuellt då övriga byar blir utan utveckling och levande
centrum vilket kan skapa otrygga byar.
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Miljökonsekvenser
Här ko mmer de enskilda åtgärderna per by enligt
planförslaget bedömas utifrån sin miljöpåverkan både
positiv som negativ. Till grund för bedömningen av
miljökonsekvenserna används relevanta miljömål,
miljökvalitetsnormer, riksintressen etc. Planförslaget i sin
helhet i förhållande till miljömål, riksintressen, Natura
2000- områden, miljökvalitetsnormer etc görs efter de
enskilda bedömningarna.
Granskningen av miljökonsekvenserna görs på relationen
mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd
miljöpåverkan. Bedömningen är gjord på ett översiktligt
sätt med syfte att identifiera värden att ta hänsyn till i
kommande planarbete. Bedömningen utgår från följande
skala:
• Mycket stora konsekvenser: konsekvenser för
riksintressen eller andra intressen som gäller på
EU-nivå exempelvis Natura 2000-områden och
överskridande av miljökvalitetsnorm.
• Stora konsekvenser: konsekvenser på riksintressen
eller värden av regional eller kommunal betydelse.
• Måttliga konsekvenser: konsekvenser av
kommunal betydelse.
• Små konsekvenser: konsekvenser av mindre eller
lokal betydelse.
Under en del rubriker är det ett flertal åtgärdsområden,
dessa skiljs åt med nummer på planförslagskartan.

Byarnas utveckling
Planförslaget föreslår ett fåtal områden utanför idag
redan gällande detaljplaner. I Hanaskog och Broby
förslås en mindre utbyggnad av bostäder på åkermark.
Denna kompenseras i Broby på Bastholmen där man
går ifrån åkermark för att utreda förutsättningarna att
istället ta skogsmark i anspråk. Planförslaget redovisar
behov för att genomföra planen. Behov som kan spås
längre fram än planens tidsperspektiv är hanterade som
utvecklingsområden. Denna plan syftar till att förtäta
men även att genomlysa befintliga planer utifrån behov.
Här har planer för bostäder och industri minskats ner i
Sibbhult.

Hanaskog
B1 - Tornvägens förlängning. Exploatering innebär att
jordbruksmark behöver tas i anspråk, vilket är en stor
negativ konsekvens. Detta får dock vägas av behovet av
fler bostäder i centrumnära läge och att området enkelt
kan anslutas till befintliga infrastrukturer.
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B2 - Hanaskog norra. Sedan tidigare planlagt område
som ej är utbyggt. För utbyggnad av området bör en
översyn gällande Tarketts verksamhet belysas. Små
konsekvenser.
C1 - Hanaskogs centrum. En översyn av
markanvändning utifrån framtidens behov i Hanaskog.
Små konsekvenser.

Knislinge
B1 - Knislinge väster. Sedan tidigare planlagt område
som håller på att byggas ut. Små konsekvenser.
B2 - Olingevägen. Utpekat område i fördjupad
översiktsplan för Knislinge. Små konsekvenser.
B3 - Knislinge norra. Utpekat område i fördjupad
översiktsplan för Knislinge. Fornlämningar kräver
hänsyn vid vidare arbete. Små konsekvenser.
B4 - Centraltorget och Stormhatten. Mark som sedan
tidigare är ianspråktagen med bebyggelse men där
användning planeras att förändras. Små konsekvenser.
B5 - Villagatan. Förtätning. Små konsekvenser.
B6 - Köpmannen. Planlagt område under projektering
för ett 20-tal bostadsrätter. Små konsekvenser.
B7 – Hjärsåslilla. Omvandlingsområde från industri till
bostäder och kommersiella lokaler. Detaljplanearbete
pågår där utredningar genomförs gällande översvämning,
dagvatten, föroreningar och kulturmiljö. Måttliga
konsekvenser.
C1 - Mickels torg. Utveckling av centrummiljön i
Knislinge. Små konsekvenser.
J1 - Tegeborgs industriområde. Utbyggnad av befintligt
planlagt område för industri. Marken utgörs av
jordbruksmark klass 7. Området är begränsat i storlek
utifrån gällande plan och strategiskt viktigt för Knislinge
gällande verksamheter och läget i förhållande till väg 19.
Stora konsekvenser.
S1 - Ny förskola vid Västerskolan. Ändrad användning
av gällande detaljplan för att möta upp Knislinges behov
av förskoleverksamhet. Små konsekvenser.

Sibbhult
B1 - Hovgården. Planlagt område att bygga ut.
Området utvecklas dels för bostäder enligt gällande plan,
dels för rekreation genom att befintlig plan upphävs i
vissa delar. Små konsekvenser.
B2 - Kvarteret Rektorn. Planlagt område som föreslås
ändrad användning för att möta dagens behov. Små
konsekvenser.
B3 - Dammgatan. Centralt förtätningsprojekt för
bostäder. Små konsekvenser.
J1 - Broestrops industriområde. Befintligt område för
utbyggnad av industri. Området minskas i förhållande
till dagens och förväntat behov av industrimark i
Sibbhult. Små konsekvenser
J2 - Kranen. Befintlig mark för att möjliggöra utökning
av verksamheten i området. Små konsekvenser.

Broby
B1 - Bryggaregatan. Planlagt men ej utbyggt område
för bostäder. Små konsekvenser.
B2 - Kvarteret Fällan. Byggklara tomter för bostäder.
Små konsekvenser.
B3 - Hagen. Planlagt outbyggt område för bostäder.
Små konsekvenser.

B4 - Broby södra. Delvis planlagt område för
flerbostadshus. Utbyggnad förutsätter flytt av
reningsverket samt inbyggnad av framtida slamhantering.
Även hänsyn till trafik och fornlämningar behöver
beaktas i kommande arbete. Måttliga konsekvenser.
B5 - Oxelhagen. Förtätning av kvarteret Oxelhagen.
Små konsekvenser.
B6 - Bränneriet. Utbyggnad av gällande plan. Små
konsekvenser.
B7 - Norra Västraby. Utbyggnad av befintligt planlagt
område för bostäder. Små konsekvenser.
C1 - Broby centrum. Förtätning av Broby centrum. För
att stärka kommunikation genom superbuss, bostäder,
service, mötesplatser och kommersiellt utbud. Måttliga
konsekvenser.
H1 - Bastholmens södra handelsområde. Planlagt
område för industri och verksamheter föreslås
en bredare användning utifrån identifierat behov.
Planområdet föreslås förändras utifrån dagvatten och
översvämningsrisk. Detta innebär också ett mindre
intrång i åkermarken. Små konsekvenser.
H2 - Bastholmens norra handelsområde. Förslag på
nytt område som kompensation för förändring av H1.
Måttliga konsekvenser.
J1 - Bastholmens mellersta industriområde. Del av
sedan tidigare planlagt område, föreslås arbetas om
utifrån dagvatten och översvämningsrisk. Frigör även
åkermark. Små konsekvenser.
J2 - Bastholmens norra industriområde. Möjligt
industriområde för utbyggnad på längre sikt, området
är ej planlagt. Ersätter område för industri från J1.
Åkermark sparas och skogsmark föreslås istället att tas i
anspråk. Måttliga konsekvenser.
U1 - Brobysjukhuset. Outrett område i Broby med stark
historisk anknytning. Ej planlagt.

Glimåkra
B1 - Badargatan. Planlagt område för bostäder.
Området är minskat på grund av markförorening. Små
konsekvenser.
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B2 - Montören. Planlagt område för bostäder. Små
konsekvenser.
B4 - Högsmavägen. Förtätnings projekt för bostäder.
Små konsekvenser.
C1 - Centrum. Förstärkning av centrum. Små
konsekvenser.
F1 - Trollacenter. Utvecklingsområde för rekreation.
Detaljplanearbete pågår. Små konsekvenser.
J1 - Södra industirområdet. Planlagd industrimark.
Små konsekvenser.

Påverkan på miljökvalitetsmålen
Sveriges riksdag har antagit 16 miljömål vilka syftar till
att beskriva det samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta. Miljömålen ska vara vägledande för planarbetet
och planen ska redovisa påverkan på miljömålen samt
hur eventuell negativ påverkan förbyggs. I Östra Göinge
arbetar man med miljömålen i ett miljöprogram där man
identifierat följande sex prioriterade områden som täcker
in de nationella miljömålen:
• hållbara transporter
• hänsyn till sjöar och vattendrag
• hushållning med mark och vattenresurser
• skydd av natur och kulturvärden
• hållbar konsumtion
• hållbart energisystem.
Hållbara transporter. Hållbara transporter syftar till
att minska den negativa påverkan på klimatet och
människors hälsa som utsläpp från dagens gods och
persontrafik har. Att satsa på alla byar kan utgöra ett
ökat behov av transporter. Därav är det viktigt att satsa
på hållbara transporter. Planförslaget identifierar vikten
av Väg 19, superbusskonceptet samt utbyggnad av gång –
och cykelvägnätet som viktiga faktorer för detta. Även en
förtätning av våra byar gör att man kan lämna bilen för
sitt vardagsliv i byn.
Hänsyn till sjöar och vattendrag. Östra Göinge ska
minska sin negativa påverkan på sjöar och vattendrag
genom att modernisera Knislinge reningsverk och
arbeta med långsiktigt hållbara dagvattenlösningar från
våra byar. Planförslaget tar hänsyn till Räddningsverket
översvämningskartering längs Helge å, Rapport 48,
2005-06-20, kartor har uppdaterats 2013-06-12.
Planförslaget föreslår upphävande av plan för bostäder
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inom översvämningsområde.
Hushållning med mark och vattenresurser.
Kommunens intention är att hushålla med
markresurser. Av översiktsplanens förtätningsförslag
och ställningstagande framgår att redan planlagda och
påbörjade områden i första hand ska byggas ut innan
ytterligare mark tas i anspråk. Detaljplaner föreslås
även upphävas i byarnas utkant där bedömningen är att
tidigare spådd utveckling ej kommer att ske.
Skydd av natur och kulturvärden. Östra Göinge har
god tillgång på mark för rörligt friluftsliv. Kommunen
värnar den biologiska mångfalden och våra värdefulla
kulturmiljöer både inom och utanför byarna - på land
och i vatten.
Hållbar konsumtion. Kommunen är medveten
om konsumtionens påverkan på miljön och arbetar
aktivt med att minska den. Översiktsplanen skapar
samhälleliga strukturer för att inom vissa områden
kunna förändra sina vanor till ett hållbart alternativ
exempelvis transporter att gå, cykla och åka kollektivt. I
viss mån kan även det omgivande landskapet förse byn
med närproducerade livsmedel.
Hållbart energisystem. Planförslaget bedöms ej ha
påverkan inom detta område.

Påverkan på miljökvalitetsnormer
Den 1 januari 1999 i samband med att miljöbalken
trädde i kraft introducerades även ett nytt verktyg i det
svenska miljöarbetet, miljökvalitetsnormer (MKN.)
MKN ska fastställas utifrån vad människan kan utsättas
för utan fara för olägenheter av betydelse, och/eller
vad miljön kan belastas med utan fara för påtaliga
olägenheter. MKN kan exempelvis gälla högsta eller
lägsta halt av ett visst ämne i luft/vatten/mark. MB
ställer krav på åtgärd i de fall MKN överskrids. Östra
Göinge kommun tar hänsyn till MKN vid handläggning
och medgivande av ärenden som påverkar MKN. Detta
tillsammans med tillsyn verkar för att inga MKN
överskrids i Östra Göinge.
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Inga mätningar
har genomförts men luftkvalitén bedöms som god och
gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande
och byarna är förhållandevis små. Planen bedöms ej
påverka luftkvaliteten så att MKN överskrids. Om
problem uppstår så utförs mätningar.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Inom
Östra Göinge kommun finns inget vatten utpekat som
omfattas av miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnormer för buller. Problematiken med
buller bedöms i Östra Göinge som liten och genom
att vid utarbetande av planer, bygglov samt tillsyn följa
riksdagens och Socialstyrelsen riktvärden för buller
bedömer man att miljökvalitetsnormen ej överskrids.

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet.
Miljökvalitetsnormer för vatten gäller för samtliga
vattenförekomster. I Östra Göinge finns fyra
grundvattenförekomster och 17 ytvattenförekomster.
Grundvattenförekomsterna har idag en god status.
Gällande ytvattenförekomsterna är den kemiska statusen
i dagsläget god för samtliga förekomster, avseende den
ekologiska statusen varierar det stort och man gör en
bedömning att för framtiden finns det en risk att alla
våra förekomster överskrider miljökvalitetsnormen
avseende ekologisk status. Faktorer som påverkar
vattenkvalitén är exempelvis utsläpp från verksamheter,
dagvattenutsläpp och enskilda avlopp.
Under planperioden kommer reningsverket i Knislinge
att byggas ut alternativt ersättas med en ledning till
Kristianstad (utredning pågår). Det nya reningsverket
kommer då i ett första skede ta emot avloppsvatten från
Knislinge, Hanaskog, Hjärsås, Broby och Glimåkra.
Det finns även planer på att leda dit avloppsvattnet från
Sibbhult. Alternativet till att leda det till Knislinge är en
renovering av Sibbhults reningsverk. Detta innebär att
Östra Göinge kommun i framtiden kommer att ha ett
stort reningsverk beläget i Knislinge samt fyra mindre
verk i Immeln, Östanå, Boalt och Kräbbleboda.
Nedtröms reningsverket finns grundvattenförekomst
Beateberg (SE622901-139466). Vattnet i denna nyttjas
inte och vattenskyddsområdet kommer att upphöra
under planperioden.
Att lägga ner reningsverken i Sibbhult och Broby
leder till mindre belastningar på vattenförekomsterna
Bivarödsån och Helgeå: Olingeån-Klingaån.
Dock kan man räkna med en högre belastning på
vattenförekomsten Helgeå: Almaån-Linebäck som blir
reningsverkets recipient.
Ytterligare åtgärder i planförslaget är att man satsar
på utbyggnad inom och runt byarna vilket innebär att
befintliga system kan användas alternativt byggas ut.
Samlad bedömning är att planen ej kommer att försämra
kvaliteten på våra vatten utan på sikt ge en förbättring.

Påverkan på riksintressen
Planförslaget utgör ingen konflikt med riksintresse.
Områden för strategisk utbyggnad sker inte heller i
konflikt med riksintresse.
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Påverkan på natur-, kultur- och
rekreationsmiljö
En av kommunens största resurser är landskapet med de
natur-, kultur- och rekreationsvärden som finns. Genom
varsam exploatering kan man behålla de värden som gör
landskapet unikt samtidigt som man möjliggör för fler
att bo och verka i det.
Strandskyddet ska under planperioden bevaras intakt
med undantag vid de föreslagna utbyggnadsområdena
vid Tydingen, Gyvik och hamnområdet i Immeln. Där
strandskyddet begränsas är det viktigt att så mycket blir
kvar att stränderna förblir tillgängliga för allmänheten.
Kring flera av kommunens byar ligger jordbruksmark
och skogsmark tätt inpå. Det är av stor vikt att hushålla
med naturresurserna där dessa ingår, därför är det
viktigt att man inte tar mer mark i anspråk än absolut
nödvändigt. Planförslaget föreslår i första hand en
förtätning i byarnas kärnor och en eventuell utvidgning
av byarna i ett senare skede.
Översiktsplanen föreslår inga utbyggnader inom
naturreservat eller Natura 2000-områden. Föreslagna
åtgärder kommer inte att påverka områdena. Ett
större varsamhetsområde föreslås i den norra delen av
kommunen med syfte att motverka spridd bebyggelse
på landsbygden samt värna om obebyggda områden,
naturen och det naturnära friluftslivet.

Sociala konsekvenser
Mötesplatser och tillgänglighet
Planen lyfter fram mötesplatserna som byarnas minsta
gemensamma nämnare. Mötesplatser är en förutsättning
för det sociala livet i byarna och för integration. Där kan
äldre, nyinflyttade, ungdomar och barnfamiljen mötas på
lika villkor. Byförnyelse och andra åtgärder ska lyfta fram
mötesplatser och förstärka dem så att byarna blir trygga
och att livet i de offentliga rummen lockar fler.
Andelen äldre kommer att öka vilket ställer krav på ökad
tillgänglighet och bättre service. Det finns fler grupper
som har behov av liknande service. God tillgång till
kollektivtrafik och möjlighet att handla livsmedel utan
tillgång till egen bil är en förutsättning för att alla ska
kunna klara sig själva. Gällande lagstiftning medför
att alla nya byggnader och offentliga miljöer blir mer
tillgängliga.
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Samtliga byar ska leva och utvecklas. Ett varierat utbud
av bostäder i de olika byarna leder till att man inte
behöver flytta för att bo tillgängligt eller byta till en
mindre och lättskött bostad.

Trygghet och hälsa
Det finns många faktorer som påverkar vår upplevelse
av trygghet och hälsa. Säkra skolvägar väl avskilda från
tyngre trafik. Upplysta stråk genom byarna så man kan
förflytta sig även under de mörkare timmarna. Fler
människor som rör sig ute för att där finns busshållplats,
affärer eller mötesplatser av olika slag.
Vägarna som leder genom byarna har på många ställen
karaktären av landsväg. Det kan innebära att vissa fordon
kör fort och vägarna blir barriärer som är riskabla att
korsa för oskyddade trafikanter. Avsikten är att dessa
vägar i samband med byförnyelse ska gestaltas mer som
gator så att där blir en miljö där det är trevligt att gå och
trafiken bromsas upp. Det ska anordnas säkra stråk och
korsningar för gående och cyklister.
Bra rekreationsmöjligheter, boende, arbete och
fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för ett tryggt
samhälle och för invånarnas hälsa.
Kommunens satsning på rekreation och friluftsliv är
också positivt för invånarnas hälsa. En turismsatsning
med samma innehåll medför att fler kan komma hit och
rekreera sig.
Blandad bebyggelse med olika prisbild och
upplåtelseformer och med närhet till kollektivtrafik,
service och närrekreationsområden är positivt ur ett
hälsoperspektiv. Det innebär att utsatta grupper får
möjlighet att bo bra och delta i samhällslivet. Utsatta
grupper finns inom befolkningen beroende på ålder, kön,
etnicitet och inkomst. Delaktighet och tillgänglighet i
samhället är viktigt för människors välbefinnande.
Genom att utveckla samtliga byar skapar man samma
möjligheter oberoende av var man bor och förebygger
utflyttade byar med utebliven service och öde hus vilket
kan ge en otrygghet för de som bor kvar. Allt kommer
inte att finnas i alla byar men det som finns ska vara
tillgängligt för alla och det som inte finns i den egna byn
finns i någon av grannbyarna.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av Östra Göinge
kommuns översiktsplan är att de i stor utsträckning
finner sin bäring i den kommunala ekonomin.
En välskött ekonomi är i sin tur ett av villkoren för att
en varaktig och stabil miljö- och samhällsutveckling ska
komma till stånd. Perspektiv som måste beaktas i detta
sammanhang är till exempel sysselsättningsutvecklingen,
företagsetableringar, befolkningsförändringar,
utbildningsnivåer och arbetspendlingsmönster. En
ekonomisk bärkraftig tillväxt innebär i förlängningen
en väl avvägd samhällsutveckling. Utvecklingen får inte
vara på bekostnad av viktiga natur- och kulturtillgångar.
Att inte vårda dessa tillgångar kan på sikt leda till en
ogynnsam negativ utveckling och stagnation för en rad
olika näringsverksamheter.
Utifrån övergripande perspektiv lyfts ett flertal strategier
fram i översiktsplanen. Att göra ekonomiska beräkningar
med hänsyn till dessa är inte meningsfullt eftersom
de kommer att innehålla en stor osäkerhet. Man bör i
stället utgå ifrån de ekonomiska förutsättningar som
råder vid den aktuella tidpunkten för genomförandet.
Det är i fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, andra
styrande program och i enskilda projekt som effekter på
kommunalekonomin kan beräknas med större säkerhet.
För att uppnå målet om en god ekonomi och hållbar
utveckling krävs att dessa planer och program tas fram
tidigt i planperioden så att de korresponderar med
planförslaget.

I översiktsplanen lyfts en rad olika strategier
fram som berör bland annat bostadsområde och
infrastruktursatsningar. Detta medför naturligtvis
ekonomiska konsekvenser för den kommunala
ekonomin. Vissa projekt får kommunen bekosta själv i
andra kan finnas delat ekonomiskt ansvar. Exempelvis
de kostnader som uppstår vid framtagande av nya
eller utvidgade bostadsområden kan till viss del täckas
genom avgifter för köpare eller brukare. När det gäller
infrastrukturinvesteringar kan de finansieras av Region
Skåne, Trafikverket och kommunen.
De i översiktsplanen framtagna utbyggnadsområdena
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, vilket
innebär att mycket av dagens befintliga infrastruktur,
kollektivtrafikanläggningar och verksamhetsinrättningar
kan nyttjas utan allt för stora nyinvesteringar.
Existerande arbetsplatser måste emellertid ges möjlighet
att vidareutvecklas, bostadsmiljöer förbättras och
kollektivtrafiken byggas ut. Ökad befolkning innebär
ökade skatteintäkter och genom att effektivisera den
kommunala servicen ytterligare genom till exempel
riktade arbetsutvecklingsinsatser kan de kommunala
kostnaderna hållas nere vid en ökad efterfrågan.

Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör översiktsplan
för Östra Göinge kommun. Syftet är att identifiera,
beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan,
både positiv och negativ, som genomförandet av planen
kan förväntas medföra. Konsekvensbeskrivningen har
identifierat att Östra Göinge utvecklas hållbart genom
att utveckla alla byarna utifrån sina förutsättningar.
Planförslaget redovisar Östra Göinges koppling till
regionens strukturbildsarbete med stråk tänk och
tillväxtmotorer. Tillväxtmotorer är viktigt för Östra
Göinge externt men även för våra olika byar internt.
Det strakaste stråket är väg 19 och det är även där
planförslaget identifierar störst behov av utveckling.
Planförslaget hushåller med markresurser och förtätar
samt bygger ut befintliga detaljplaner. Detta gör att
redan befintlig struktur kan användas samt bidrar till
möjligheten för invånare och arbetstagare att i större
mån kunna transportera sig hållbart. Genom att utveckla
mötesplatser och rekreation och fritidsmöjligheter stärks
den social tillhörigheten i byn och verkar för en positiv
integration. Levande centrum skapar även underlag för
service och kommersiellt utbud.
Planförslaget bedöms medverka till en hållbar utveckling
för Östra Göinge.
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Ordlista
Allmän service Exempelvis skola, äldreboende, förskola, badhus och idrottshall.
Avrinningsområde Det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag.
Bebyggelse struktur Strukturen och formen på bebyggelsen inom våra byar på hus och vägar etc.
B-verksamhet Miljöfarlig verksamhet som är tillståndpliktig. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Byförnyelse Program över hur man vill utveckla byns centrum.
Byförtätning Att bygga inom befintlig bebyggelse exempelvis bostäder, butiker eller kontor. Det kan också innebära att bebygga
grönområden, industrimark, parkeringsplatser.

Dagvatten Regn och smältvatten som behöver omhändertas av samhället.
Detaljplan Fysisk planering för utformning av bebyggelse med mera inom ett mindre avgränsat geografiskt område. En detaljplan
styr hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom planens område.

Farligt gods Samlingsbegrepp för ämnen och produkter med egenskaper som kan skada människor och miljön om de inte
tranporteras på ett säkert sätt.

Flerkärninghet Nätverket som byarna tillsammans bildar. Alla byar har inte allt men tillsammans har de det.
Fritidsbostad Hus avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid.
Fördjupning av översiktsplanen I en fördjupning görs en mer detaljerad redovisning av kommunens avsikter med ett visst
geografiskt område exempelvis en by.

Grundvatten Allt vatten som finns under markytan.
Grönstruktur Det gröna i våra byar exempelvis parker, skogsdungar och grönområden.
Hållbar utveckling En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. Ska ske ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Jordbruksmark Mark som används för jordbruk. Beroende på produktionsförmåga tilldelas marken en klass där den sämsta
marken får klass ett och den bästa klass 10.

Kollektivtrafik Passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten exempelvis buss och tåg.
Kommersiell service Exempelvis handel, restauranger, bank och post.
Kompletterande bebyggelse Områden där man ser möjlighet till ytterligare bebyggelse intill befintlig där enstaka hus ej

behöver föregås av detaljplan.

Landsbygd Området utanför byarna med dess bostäder, verksamheter etc.
Landsbygdsutveckling Utvecklingen av markområdena utanför våra byar.
Miljökvalitetsnorm Ett gräns- eller riktvärde som påvisar när det blir en störning för människors hälsa och miljön och åtgärder
behöver vidtas.

Natura 2000 Ett område som pekas ut som ett av EU:s mest skyddsvärda naturområden.
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Permanentbostad Bostad för fast bruk.
Planförslag Med karta och text beskrivs den utveckling som kommunen vill ska ske inom planperioden.
Planlagd mark Markområde som redan är detaljplanerat. Området kan vara helt, delvis eller ej utbyggt.
Riksintresse Geografiska områden som är av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse. Riksintresse finns
inom flera områden exempelvis natur, friluftsliv och trafik.
Sammanhållen bebyggelse Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
Skogsmark Skogsmark delas in i tre klasser där klass ett är den bästa klassen och klass tre den sämsta klassen.
Skyddsavstånd Rekommenderat avstånd till befintliga och planerade verksamheter som kan förutspås utgöra en störning för
människors hälsa och miljön.

Strandskydd En lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som
äger mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur.
Tyst område Geografiskt område med ljudnivå under 30 dB.
Tätort Tättbebyggt område med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen.
VA-område Område för kommunalt vatten och avlopp.
Varsamhetsområde Område utpekat i översiktsplanen där man vill värna och skydda de befintliga värdena som i framtiden
riskerar att bli en bristvara såsom tystnad, naturen och det rörliga friluftslivet.

Vattenförekomst En vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för beskrivning
och bedömning av vatten.
Ytvatten Vatten vi kan se exempelvis en å, bäck eller sjö.
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Fortsatt arbete
Att ta fram en översiktsplan innebär att kommunen
både behöver djupdyka i viktiga detaljfrågor och
samtidigt lyfta blicken till en övergripande helhet. Då
översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska
yta är det omöjlligt att på en och samma gång fokusera
på alla tänkbara problem och möjligheter som kan
dyka upp i olika skeden. Planen behöver därför
följas upp at utredningar, planer och program på mer
detaljerad nivå.
Men det räcker inte med antagna planer och utredningar
för att kommunen ska kunna uppnå visionen och
klara de utmaningar som finns. För att genomföra
översiktsplanen behövs också en välfungerande process
i samhällsbyggandet som bygger på dialog med
markägare, exploatörer, enskilda drivkrafter med flera.
Enbart tillsammans kan olika aktörer kraftsamla mot
en långsiktigt hållbar utveckling och en kommun som
alla känner sig stolta för. Översiktsplanering är också
ett ständigt pågående arbete som aldrig tar slut för
kommunen. Redan då denna version vinner laga kraft
behöver arbetet för nästa översiktsplan påbörjas.
I det fortsatta arbetet utifrån översiktsplanen behöver
kommunen initiera och genomföra följande utredningar
och program:
• Identifiering av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LISområden). Arbetet inleds med en inventering av
tänkbara lägen och analys av förutsättningar.
•

Fördjupad översiktsplan för Hanaskog.
Fördjupade översiktsplaner finns sedan tidigare
för Knislinge, Broby och Glimmåkra. Hanaskog
är den by som kommunen har störst behov av att
som helhet titta närmare på.

•

Stukturbild och gestaltningsprogram för Broby
centrum. Ett nytt resecentrum och stor potential
för förtätning innebär att en särskild studie
behöver göras för de centrala delarna av Broby. I
processen engageras lämpligen såväl allmänheten
som möjliga exploatörer i så tidigt skede som
möjligt.
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•

Riktlinjer för gestaltning av den bebyggda
miljön och det offenliga rummet. Kommunens
ansvar för att upprätthålla ett byggande med
hög kvalitet och en god gestaltning faller bland
annat tillbaka på Plan- och bygglagens regler.
Kommunen har också som huvudman för
allmänplatsmark ett särskilt ansvar. Gestaltning
av mark och byggnader utgör en helhet och
kräver därmed en tydlig samordning. Riktlinjerna
föreslås beskriva kvalitetssäkring i bygg- och
anläggningsprocessen samt kommunens olika
roller för att säkra ett hållbart byggande med
kvalitet och en god gestaltning.

•

Rutiner och organisation för kontinuerlig
översiktsplanering. Arbetet med
översiktsplanering tar aldrig slut och kommunen
ska förklara planen aktuell minst en gång i
mandatperioden. I och med att översiktsplanen
är digital och allt kartunderlag är lagrat
i en geografisk databas enligt Boverkets
objektsmodell, finns det goda förutsättningar för
att uppdatera planen löpande. Ett standardiserat
upplägg underlättar också regionala analyser och
mellankommunalt samarbete kring gemensamma
intressen.

Vad tycker du?
Östra Göinge kommun har tagit fram det här förslaget
till ny översiktsplan för att uppdatera den nuvarande
från 2012. Vi behöver nu allas synpunkter och idéer
för att planen ska bli så bra som möjligt och leda till en
kommun som vi alla är stolta över. Under sommaren
2018 har du möjlighet att säga ditt och påverka
kommunens framtid.
Samrådet varar den 15 maj till 15 augusti och vid
sex tillfällen bjuder kommun in alla intresserade för
att presentera och tillsammans diskutera förslaget.
Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete
med översiktsplanen och för hur vi tillsammans kan
utveckla kommunen. Vid dialogerna deltar politiker och
tjänstemän som har varit med om att ta fram förslaget.

Följande tillfällen är öppna för alla:
14/5
Glimåkra folkhögskola kl. 18-20
17/5
Broby Kulturhuset Vita Skolan kl. 18-20
2/6
Broby marknad kl. 9-15
29/5
Sibbhult, Restaurang Tranan kl. 18-20
5/6
Knislinge, Snapphaneskolan kl. 18-20
11/6
Hanaskog, Hörsalen kl. 18-20.
Utöver dialogträffarna kan du självklart kontakta någon
av politikerna i beredningen (se sidan 2) eller skicka
in dina synpunkter till kommunen. Använd gärna den
här sidan för att rita eller skriva ner din egen bild av
Östra Göinges framtid. Riv av och posta eller maila till
kommun@ostragoinge.se. Stort tack för din hjälp!

Samrådshandling - Översiktsplan för Östra Göinge 95

96 Översiktsplan för Östra Göinge - Samrådshandling

n
rf å ta!
g jär
n
i h
sl n na
hä grö
ed es
M ån
Sk

290 023 500
280 60 Broby

SVARSPOST

Östra Göinge kommun

Mottagaren
betalar portot

Frankeras ej

Samrådshandling - Översiktsplan för Östra Göinge 97

Varmt välkomna till
Skånes gröna hjärta med
15 000 stolta Göingar!
www.ostragoinge.se

98 Översiktsplan för Östra Göinge - Samrådshandling

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2018-07-20
Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709 – 318 166
benny.nilsson@osby.se

Svar på motion ”Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och Skriftliga reservationer”
Dnr KS/2018:261 000
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Motionen ”Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och Skriftliga reservationer” bifalls och överlämnas till det presidium i kommunfullmäktige som utses för den
mandatperiod som börjar den 15 oktober 2018, med uppdrag att föreslå förändringar i
arbetsordningen för kommunfullmäktige i Osby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Erik Svensson (M) föreslår i motionen ”Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och Skriftliga reservationer” att ”ändra regelverket gällande medborgarförslag,
motioner och skriftliga reservationer så att undertecknade in-scannade och med e-post till
kommunen inskickade dokument godkänns på samma sätt som originalhandlingar”.
I 5 kap. 71-72 §§ KL (2017:725) anges bland annat att kommunfullmäktige ska anta en
arbetsordning av vilken det ska framgå vad som, utöver vad som anges i KL, ska gälla för
kommunfullmäktiges sammanträden och handläggningen av motioner respektive medborgarförslag.
Under rubriken ”Motioner”, § 33, i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige i Osby kommun” anges bland annat att
 ”en motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter”,
 ”motionen ska ges in till kommunstyrelsens kansli alternativt lämnas vid ett sammanträde med kommunfullmäktige”,
 ”en ersättare endast får lämna en motion när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde med kommunfullmäktige”.
Under rubriken ”Medborgarförslag”, § 34, i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige i
Osby kommun” anges bland annat att
 ”den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende, medborgarförslag, i kommunfullmäktige”,
 ”ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
med namnförtydligande och adress”,
 ”medborgarförslag väcks genom att lämnas in till kommunstyrelsens kansli alternativt
till någon i kommunfullmäktiges presidium på ett sammanträde med kommunfullmäktige”.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 283 31 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Denna arbetsordning har sitt i ursprung i ett av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
utarbetat underlag till arbetsordning för landets kommuner. I kommentarerna till sitt
förslag till arbetsordning anger SKL att ”med undertecknad avses ett teknikneutralt begrepp vilket innebär att utöver underskrift i original bör även undertecknade dokument
som faxats, eller undertecknade dokument som skannats och därefter skickats per e-post
och/eller e-post som försetts med e-signatur godtas som undertecknat”. Genom ett förtydligande i gällande arbetsordning för kommunfullmäktige torde således kommunfullmäktige kunna förtydliga handläggningen av motioner och medborgarförslag på så sätt att
med en skriftlig och egenhändigt undertecknad motion/medborgarförslag jämställs en
motion/medborgarförslag som faxats, eller undertecknats och skannats och därefter skickats per e-post och/eller e-post som försetts med e-signatur.
Enligt 21 § förvaltningslagen (2017:900) ska en handling bekräftas av avsändaren om myndigheten anser att det behövs. Formerna för hur bekräftelsen ska göras regleras inte i lagen. Myndigheten kan begära att en handling bekräftas av avsändaren genom egenhändigt
undertecknande, om den anser att det är lämpligt. Bekräftelsen kan emellertid även ske
muntligen eller skriftligen på annat sätt än genom undertecknande. Det är myndigheten
själv som i det enskilda fallet avgör vilka handlingar som behöver bekräftas och på vilket
sätt det ska ske.
Ett ytterligare förtydligande torde dock erfordras avseende ersättares möjlighet att lämna
in en motion. 5 kap. 22 § kommunallagen (2017:725) anger klart och tydligt att det endast
är en ledamot som kan väcka ärenden i kommunfullmäktige genom en motion. I samtliga
arbetsordningar för landets kommuner torde det, i enlighet med 5 kap. 71 och 72 §§ kommunallagen (2017:725), härutöver ha förtydligats att möjligheten för en ersättare att lämna
en motion endast föreligger när vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde
med kommunfullmäktige. Att i arbetsordningen utöka denna ersättares rätt att lämna en
motion även till andra tillfällen än när vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde med kommunfullmäktige finns inte. I anledning härav bör det således, om
kommunfullmäktige avser att i arbetsordningen jämställa en skriftlig och egenhändigt
undertecknad motion med en motion som faxats, eller undertecknats och skannats och
därefter skickats per e-post och/eller e-post som försetts med e-signatur, förtydligas vad
som ska gälla för ersättare. Om även ersättare ska medges möjligheten att lämna en motion genom att faxa, eller underteckna och skanna och därefter skicka per e-post och/eller
e-post som försetts med e-signatur torde detta skapa tämligen omfattande extra administrativt arbete för att efterforska och säkerställa om något av dessa förfaranden utnyttjats
under den tidpunkt vederbörande ersättare tjänstgjort som ledamot vid ett sammanträde
med kommunfullmäktige.
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Under rubriken ”Reservation”, § 44, i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige i Osby
kommun” anges bland annat att
 ”om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt”,
 ”motiveringen ska lämnas till sekreteraren innan den tidpunkt kommunfullmäktige har
fastställt för justering av protokollet”.
Rätten att reservera sig är klart och tydligt angiven i 4 kap. 27 § kommunallagen
(2017:725) på så sätt att en förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får
reservera sig mot beslutet och att reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas.
En reservation torde ha i vart fall två (2) funktioner, dels att markera en avvikande uppfattning på rent politiska grunder, dels för att frita den som reserverar sig från eventuellt
juridiskt ansvar för beslutet. Naturligtvis kan en och samma reservation ha båda funktionerna. Det är vidare av vikt att beakta att det endast är en förtroendevald, dvs. en fysisk
person, som kan reservera sig inte ett politiskt parti. Huvudsyftet med att en skriftlig reservation ska vara skriftlig på så sätt att den manifesteras i en pappershandling med en
text, motiveringen av reservationen, och undertecknas av den/dem som står bakom reservationen torde vara att säkerställa att viljeyttringen, i form av den skriftliga reservationen,
härrör från den/dem som står bakom reservationen.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser undertecknade det mindre lämpligt att i arbetsordningen för kommunfullmäktige jämställa en skriftlig och undertecknad reservation
med en reservation som faxats, eller undertecknats och skannats och därefter skickats per
e-post och/eller e-post som försetts med e-signatur.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2018, § 49.
Motion ”Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och Skriftliga reservationer”
från Lars-Erik Svensson (M).

Petra Gummeson

Benny Nilsson

Kommundirektör

Förvaltningschef serviceförvaltningen
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Svar på motion ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen”
Dnr KS/2018:310 002
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Motionen ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen” avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen Svar på motion ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen”, daterad den 20
juli 2018, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och förvaltningschef Benny Nilsson.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Erik Svensson (M) föreslår i motionen ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen”
att ”en genomgång/förändring av nu gällande delegationsordning, med syftet att inte delegera beslut med ekonomiska konsekvenser som inte är budgeterade, och sätta beloppsgränser på resterande delegationsbeslut, samt införa en attestplan med beloppsgränser”.
Delegering inom en nämnd förutsätter beslut i två (2) led. Först måste kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera
visst/vissa verksamhetsområden eller besluta i visst/vissa ärenden eller ärendegrupper.
Därefter kan nämnden delegera denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas från en nämnd till ett utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. En nämnd får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden.
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
5. vissa ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Utöver vad som angetts ovan finns det inte någon klar gräns för vad som är möjligt att
delegera. En bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek,
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.
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Ett delegationsbeslut ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som helst återkalla
ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att
överta beslutanderätten och själv fatta beslut i ärendet.
I kommunstyrelsens delegationsordning finns bland annat följande övergripande bestämmelser för alla delegater och delegationsbeslut inom kommunstyrelsens ansvars-/verksamhetsområden.
 En delegat ska följa policies, riktlinjer, rutiner och andra interna dokument som antagits av Osby kommun inom olika områden.
 En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt.
I kommunstyrelsens delegationsordning anges vidare följande om delegation avseende
upphandlingsfrågor.
Beslut om
 upphandling,
 delta i samordnad upphandling med annan upphandlande myndighet/enhet
 avbryta upphandling,
 tilldelning av kontrakt,
 undertecknande av kontrakt/ramavtal,
 förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal,
 avrop från ramavtal,
har delegerats till kommunchef i kommunövergripande upphandling och till respektive
förvaltningschef i förvaltningsövergripande upphandling samt HR-chef, ekonomichef och
räddningschef inom sitt budgetansvar.
Beslut om
 upphandling,
 tilldelning av kontrakt,
 undertecknande av kontrakt,
 upp till ett belopp om etthundratusen (100.000) kronor,
har delegerats till enhets-/områdeschef inom sitt ansvarsområde och budgetansvar och i
enlighet med Osby kommuns interna regler för inköp och upphandling, daterade den 5
februari 2014.
Enligt uppgift från förvaltningscheferna för barn- och skolförvaltningen respektive vårdoch omsorgsförvaltningen finns motsvarande reglering i delegationsordningarna för barnoch skolnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden.

Sida
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Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan det således konstateras att motionären förslag
att ”en genomgång/förändring av nu gällande delegationsordning, med syftet att inte delegera beslut med ekonomiska konsekvenser som inte är budgeterade, och sätta beloppsgränser på resterande delegationsbeslut” redan är reglerat i kommunstyrelsens delegationsordning.
Beträffande motionärens förslag att ”införa en attestplan med beloppsgränser” kan det
konstateras att vare sig i det ”Reglemente över kommunens bokföringsposter och attester”
som fastställts av kommunstyrelsen den 1 december 2010, § 263, eller i kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2015, § 35, om beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden anges det några beloppsgränser. Dock gäller även här de ovan refererade
övergripande bestämmelserna i delegationsordningen för alla delegater och delegationsbeslut. En delegerad beslutanderätt innefattar även en tilldelad beslutsattesträtt. Motionärens
förslag att ”införa en attestplan med beloppsgränser” är därmed redan tillgodosett i kommunstyrelsens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2015, § 35.
Reglemente över kommunens bokföringsposter och attester.

Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2018, § 50.
Motion ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen” från Lars-Erik Svensson (M).

Gunnar Elvingsson

Benny Nilsson

Ekonomichef

Förvaltningschef serviceförvaltningen

Beslutad av Kommunstyrelsen §263 2010-12-01

Reglemente över kommunens bokföringsposter och
attester
1 § Omfattning och målsättning
Detta reglemente gäller för den juridiska personen Osby kommun.
Reglementet gäller även för förvaltade fonder och stiftelser. Kommunala
bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer.
Reglerna gäller för kommunens samtliga verifikationer.
Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika
oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner
som bokförs är korrekta.

2 § Ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av detta reglemente.
Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning och
utvärdering av dessa regler. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om
löpande förändringar av tillämpningsanvisningama till detta reglemente.
Kommunens nämnder är ansvariga för den interna kontrollen och har att
tillse att bestämmelserna i detta reglemente följs och att tillämpliga
attestmoment utförs. Varje nämnd utfärdar vid behov ytterligare
tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde.
Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att
kontrollansvariga är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd.
Kontrollansvarigs uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att om
brister upptäcks rapportera dessa till närmaste chef eller annan utsedd
person.
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3 § Kontroller och attest
Följande kontroller skall i tillämpliga fall utföras:
Prestation

Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.

Kvalitet

Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet.

Pris

Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller
beställning.

Villkor

Betalningsvillkor m.m. är uppfyllda.

Beslut

Behöriga beslut finns.

Behörighet

Nödvändiga attester har skett av behöriga personer.

Kontering

Konteringen är korrekt.

Formalia

Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.

När kontroll har skett intygas detta i form av attest.
Attesternas innebörd är följande:
Mottagningsattest

Kontroll av prestation och kvalitet.

Beställnings-/gransknings- Samma innebörd som mottagningsattest.
Används vid elektronisk fakturahantering.
attest
Beslutsattest

Kontroll av pris, villkor, beslut, kontering
och formalia.

Behörighetsattest

Kontroll av behörighet.

4 § Kontrollernas utformning och utförande
Kontrollrutinerna skall utformas så att den interna kontrollen inom
respektive nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna skall
följande beaktas:
Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är
att ingen person ska ensam kunna hantera en
transaktion från början till slut. Undantag från
huvudregeln framgår av tillämpningsanvisningama.
Kompetens

Den som har rollen att utilira en kontrollåtgärd ska
ha erforderlig kompetens för uppgiften.

Integritet

Den som utför kontroll av en annan person, särskilt
av beslut, ska ha en självständig ställning gentemot
den kontrollerade.

Jäv

Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och
utbetalningar till sig själv eller närstående.
Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär.
Detta innefattar också bolag och föreningar där den
kontrollansvariga eller närstående har ägarintressen

eller ingår i ledningen.
0

Dokumentation

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras pa
ändamålsenligt sätt.

Kontrollordning

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk
ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd
inte förtas av en senare kontrollåtgärd.

Kontroller får ske med hjälp av IT-stöd. Om kontroll skall utföras med
hjälp av IT-stöd skall det i tillämpningsanvisningama finnas en fastställd
rutin för tilldelning av behörighet och dokumentation av utförda kontroller.
Kraven på vidtagna kontrollåtgärder skall vara anpassade till den
ekonomiska transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig
proportion till riskerna.
5 § Kontrollansvariga

Respektive nämnd utser personer som skall vara kontrollansvariga
beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Kontrollansvar knyts till
befattning och kodintervall.
Förvaltningschef har generell rätt att i ordinarie beslutsattestants frånvaro
attestera samtliga verifikationer inom nämndens/förvaltningens område
med undantag för de situationer som anges i § 4.
Beslut om beslutsattestanter skall fattas vid förändringar och inför varje ny
mandatperiod.
Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över
beslutsattestanter. Denna skall finnas tillgänglig vid varje berörd
registreringsenhet och vid kommunledningskontorets ekonomifunktion.
6 § Genomförda kontroller

Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat skall
dokumenteras genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med
tillämpningsanvisningama.

Tillämpningsanvisningar
2 § Ansvar

Övergripande uppföljning och utvärdering av regler och
tillämpningsanvisning kring kontroll av verifikationer skall göras vid
behov. Ansvar för detta är ekonomichefen.
Om brister eller fel upptäcks skall kontrollansvarig rapportera till närmaste
chef och ekonomichefen.
3 § Kontroller och attest
Huvudregeln är att en verifikation skall attesteras av minst två personer.
Undantag från huvudregeln tillåts beroende på transaktionens art, storlek
och praktiska förutsättningar.
Nedan följer attestregler för olika typer av verifikationer:

Typ av verifikation

Kontroller

Dokumentation

Kommentar

Leverantörsfakturor och Granskningsattest,
beslutsattest,
övriga utbetalningar i
behörighetsattest
ekonomisystemet

Namnteckning

Underskrift på kvittenslista innebär
även behörighetsattest.

B idragsutbetalningar
från kultur- och fritid

Beslutsattest,
granskningsattest,
behörighetsattest

Namnteckning

Attester sätts på utbetalningslista
från FRI.

Lönebokföring

Beslutsattest,
granskningsattest

Namnteckning

Attester sätts på utbetalningslista
från lönesystemet som ingår i
dagbokföringen.

Bokföring individ- och Bes!utsattest,
familjeomsorgssystemet granskningsattest

Namnteckning

Beslutsattest sätts på
effektueringslista från IFOsystemet. Mottagningsattest sätts på
remitterlingslista från IFO-systemet
som förvaras på ekonomikontoret.

F örrådssystem

Namnteckning
Kontroll av
budgetansvarig efter
bokföring samt
stickprovskontroll.

Stickprovskontroll görs av
förvaltningens ekonom en gång per
år och rapporteras till
förvaltningschef och ekonomichef.

Bokföringsorder

Beslutsattest

Namnteckning

Ekonom har alltid rätt att
beslutsattestera felrättningar inom
förvaltningens område.
Ekonomiavdelningen har rätt att
beslutsattestera
förvaltningsövergripande.

Dagbokföring
utbetalningar

Beslutsattest,
behörighetsattest

Namnteckning

Behörighetsattest sätts på
dagrapport av den som registrerar.
Underlag för bokföring kan finnas
på annan plats än i dagbokföringen.

Dagbokföring
inbetalningar

Underlag via
Kontroll av
budgetansvarig efter telefon, mail, m.m.
bokföring samt
stickprovskontroll.

Stickprovskontroll görs av
förvaltningens ekonom en gång per
år och rapporteras till
förvaltningschef och ekonomichef.
Den som registrerar
dagbokföringen ansvarar för att

Typ av verifikation

Kontroller

Dokumentation

Kommentar
hänvisning till uppgiftslämnare
noteras på underlaget.

Fasta fördelningar: städ, B eslutsattest,
hyra, it-kostnader, m.m. behörighetsattest

Namnteckning

Förvaltningschefhar alltid rätt att
beslutsattestera fördelningar inom
förvaltningens område. Underskrift
på kvittenslista innebär även
behörighetsattest.

Kapitalkostnader

Beslutsattest,
behörighetsattest

Namnteckning

Attester sätts på integrationslista
från anläggningsreskontra.

Intäkter, fakturering

Namnteckning
Underskrift av
utfärdaren på
faktureringsunderlag

Gäller endast de som lämnar
räkningss peci fikation.

Elektroniska verifikationer
E lektroniskt överförda fakturor
Varor, automatisk
matchning mot prislista

Beställnings-/
granskningsattest,
beslutsattest

Elektronisk attest

Beslutsattest sker i samband med
beställning och beställningsattest i
samband med inleverans.

Varor, utan automatisk
matchning

Beställnings-/
granskningsattest,
beslutsattest

Elektronisk attest

Beställningsattest f""ar bytas mot
mottagningsattest om inte
attestanten känner till konteringen.

Abonnemang ex. el,
telefoni, hyror med
automatisk matchning
mot prislista

Beslutsattest

Elektronisk attest

Registrering av uppgifter i
objektsregister (identiteter,
avtalsvillkor, kontering,
gränsvärden m.m.) får motsvara
beslutsattest.

Abonnemang ex. El,
telefoni, hyror utan
automatisk matchning

Beställnings-/
gransknings attest,
beslutsattest

Elektronisk attest

Registrering av uppgifter i
objektsregister (identiteter,
kontering, gränsvärden, m.m.) f'ar
motsvara beställningsattest.

Skannade fakturor

Beställnings-/
granskningsattest,
beslutsattest

Elektronisk attest

Beställningsattest f'ar bytas mot
mottagningsattest om attestanten
inte känner till konteringen .

Intern bokföring,
kostnadsfördelning

Granskningsattest,
beslutsattest

Elektronisk attest

Intern bokföring,
interndebitering, sälj

Granskningsattest,
beslutsattest

Elektronisk attest

Intern bokföring,
interndebitering, köp

Granskningsattest,
beslutsattest

Elektronisk attest

Elektronisk
bokföringsorder

Beslutsattest

Elektronisk attest

Utfärdare av bokföringsordrar
registreras i systemet. Särskilt
attestregister upprättas för
elektroniska bokföringsordrar.

Kontrollerna sammanfattas i ett kontrollschema, bilaga 1 till dessa
tillämpningsanvisningar.

4 § Kontrollernas utformning och utförande
1. När minst två kontroller skall göras skall detta alltid ske av två olika
personer.
2. Kontrollansvarig beslutsattesterar ej transaktioner till sig själv eller
närstående, "egna" kursavgifter, mobiltelefonkostnader etc.
3. Underställd personal skall inte beslutsattestera överordnads
transaktioner enligt punkt 2.

Kontroll med hjälp av IT-stöd sker genom elektronisk attest. Behörighet att
få tillgång till systemet för elektronisk fakturahantering och elektronisk
attest beslutas av närmaste chef. Registrering av behörighet görs av
systemförvaltare efter beslut.

6 § Genomförda kontroller
Manuell attest dokumenteras i form av namnteckning. Elektronisk attest
dokumenteras i systemet för elektronisk hantering.
Register över användare som tilldelas elektronisk attest förvaras
tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial enligt dokumenthanteringsplan.
Detta gäller även loggar över registerförändringar som gäller användare och
attestanter.

~g§~iX

Tillämpningsanvisningar bilaga 1

Kontrollschema verifikationer
Obligatorislrn attester
Kontroller

Prestation Pris/belopp

Villkor

Kvalitet

Beslut

Behörighet

Kontering

Formalia

Mottagning

Beställning-/
granskning

Beslut

Behörighet

Typ av verifikation

Leverantörsfakturor, övr utbetalningar

X

X

Bidragsutbetalningar från FRI

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

X

X

0

X

X

X

0

s

s

s

s

X

X

X

X

0

X

X

X

0

0

s

s

X

X

X

X

0

0

X

X

0

0

Lönebokföring

X

X

Bokföring individ- och familjeomsorgssystem

X

X

Förrådssystcm

s

Bokföringsorder
Dagbokföring, utbetalningar

X

X

Dagbokföring, inbetalningar

s

s

Fasta fördelningar: städ, internhyra, m.m.

X

Kapitalkostnader

X

X

X

s

X

s

X

X

X

X

X

X

M

0
0

X

X

Varor: automatisk matchning mot prislista

X

M

X

M

X

M

M

Varor: utan automatisk matchning

X

Intäkter, fakturering

0

Elektroniska verifikationer
Elektroniskt överförda falauror (ED!):

0
0

X

X

M

X

M

M

M

Abonnemang ex el, telefoni med automatisk M
matchning mot prislista

M

M

X

M

M

M

Abonnemang ex el, telefoni utan automatisk X
matchning

X

M

X

M

M

M

0

X

X

X

X

M

X

M

0

0
0

0

Scannade fakturor

X

0
0

Internbokföring, kostnadsfördelning

X

X

X

M

X

M

0

Interndebitering, sälj

xs

XS

xs

M

xs

M

0

0

0

Interndebitering, köp

X

X

X

M

X

M

0

0

0

Elektronisk bokföringsorder

X

X

X

X

X

M

X=kontroll skall ske, M=kontroll görs maskinellt, O= obligatorisk attest, S=stickprovskontroll

X

M

0
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1 Allmänt
Syftet med Policy för internationellt arbete Osby kommun är att skapa en
grund och ett gemensamt ramverk för det internationella arbetet. Policyn är
kommunövergripande och gäller för alla verksamheter inom Osby kommun.
Till policyn kopplas en tidsbegränsad strategi. Policyn ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Allt internationellt arbete i Osby kommun ska ligga i linje med kommunens
politiska viljeinriktning och övriga utvecklingsarbete samt vara en integrerad
del av den ordinarie verksamheten. Vi ska arbeta internationellt för att höja
vår kompetens på olika områden samt för att möjliggöra ett utökat utbyte av
varor och tjänster, men vi ska även dela med oss av våra erfarenheter och vår
kunskap.
Vi ställs inför ständiga samhällsutmaningar. För att möta dessa krävs
omvärldsbevakning och ett proaktivt tänkande.

2 Internationellt arbete
Osby kommuns internationella arbete ska leda till verksamhetsutveckling,
extern finansiering, strategisk påverkan och omvärldsbevakning samt
kompetensutveckling. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del
av kommunens verksamheter på alla nivåer och möjligheterna till extern
finansiering i form av bland annat EU:s fonder och program ska undersökas
och utvärderas vid allt utvecklingsarbete. Medel kan också sökas från
kommunala, regionala, nationella och internationella kommittéer,
institutioner, stiftelser och fonder. Samtliga ansökningar av extern
medfinansiering bör föregås av en verksamhetsanalys, där utvecklingsbehov
vägs av mot beslutade/uppsatta mål.
2.1.1

Vänorter

Osby kommun har två stycken vänorter. De är Gribskov kommun i Danmark
och Kretinga i Litauen.

3 Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige antar policy för internationellt arbete för Osby

kommun.
Kommunstyrelsen antar strategi för internationellt arbete för Osby

kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk ledning och samordning
av det internationella arbetet samt för uppföljning.
Respektive förvaltningsområde ansvarar för att internationellt arbete

integreras i verksamheten. Förvaltningsområdena ska integrera det
internationella perspektivet i sina respektive verksamhetsplaner, där
prioriterade sak- och utvecklingsfrågor lyfts och insatser anges för att nå de
strategiska områdena i strategin.
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Förvaltningsområdena tar vid behov fram riktlinjer eller rutiner för arbetet.
De ansvarar även för att internationellt samarbete och medfinansiering
prövas i arbetet med att utveckla den egna verksamheten.
Förvaltningsområdena har eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella
arbete. Två kontaktpersoner från varje verksamhetsområde, som arbetar med
internationella frågor, ska utses och ges utrymme och möjlighet att ingå i
Lokala internationella rådet.
EU-samordnaren från kommunledningsförvaltningen har

samordningsansvar för Lokala internationella rådet, leder det strategiska
arbetet och ska ses som intern central resurs och har ett
kommunövergripande ansvar. EU-samordnaren har kunskap om
EU/internationalisering och dess möjligheter ur ett kommunövergripande
perspektiv. EU-samordnaren omvärldsbevakar, deltar i kontaktskapande
aktiviteter samt finns tillgänglig för diskussioner av idéer. EU-samordnaren
ansvarar för årlig sammanställning av verksamhetsområdenas rapporteringar
av det internationella arbetet.
I Lokala internationella rådet ingår förvaltningsområdenas kontaktpersoner
för internationella frågor. Kontaktpersonerna ska med stöd av EUsamordnaren ansvara för informations- och kunskapsförmedling inom
respektive förvaltningsområde. Kontaktpersonerna har baskunskap om
EU/internationalisering och dess möjligheter. Kontaktpersonerna
omvärldsbevakar inom respektive förvaltningsområde, deltar i
kontaktskapande aktiviteter och finns tillgängliga för att diskutera idéer. I
lokala internationella rådet ska anteckningar föras vid varje möte.
Kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen ska fungera som vägledare
för lokala internationella rådet. Lokala internationella rådet ska minst en
gång om året rapportera sitt arbete för kommunstyrelsen och
kommunledningsgruppen.
Lokala internationella rådet består av nedanstående representanter:
Kommunledningsförvaltningen
2
Utbildning och arbete
2
Samhällsbyggnad
2
Barn och skola
2
Vård och omsorg
2




EU-samordnaren och en ordinarie samt en ersättare ur lokala
internationella rådet ska utses som representanter till Skåne Nordosts
EU-kontor.
EU-samordnaren och en ordinarie samt en ersättare ur lokala
internationella rådet ingår i Kommunförbundets Brysselnätverk.

Information kring EU-arbetet och andra internationella frågor ska finnas på
Osby kommuns hemsida.
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1 Bakgrund
Mycket har hänt de senaste åren, både lokalt och globalt, som påverkar den
kommunala verksamheten och dess internationella arbete. För hundra år
sedan dominerade Europa världen. Nu lever vi i ett Europa som domineras
av världen. Under efterkrigstiden har västvärlden med dominans av USA
varit ekonomiskt världsledande. Maktbalansen har under de senaste åren
förskjutits och stora befolkningsrika länder som Kina, Indien, Ryssland och
Brasilien får allt större betydelse för världsekonomin.
2006 befann sig världen i högkonjunktur. En kraftig konjunkturnedgång har
sedan dess allvarligt påverkat flera europeiska länder och därmed EU:s
gemensamma ekonomi, samtidigt som fler länder har blivit EU-medlemmar.
Det ställer nya krav och skapar behov av nya strategier på europeisk och
nationell nivå. EU 2020-strategin är den övergripande och mest styrande
strategin. Den ekonomiska styrningen inom EU medför ett gemensamt
ansvarstagande och ett gemensamt regelverk.
Europas strukturella svagheter
 EU:s genomsnittliga tillväxt har strukturellt sett varit lägre än
tillväxten hos våra viktigaste ekonomiska partner, till stor del till
följd av en produktivitetsklyfta som har ökat under det senaste
årtiondet.
 Sysselsättningsnivån i EU är betydligt lägre än i andra delar av
världen. Dessutom är européernas arbetsdagar kortare jämfört med
vad som är fallet i USA eller Japan.
 Befolkningens medelålder stiger allt snabbare.
En ökad internationalisering – inte minst genom medlemskapet i Europeiska
Unionen (EU) – skapar bland annat möjligheter till extern finansiering för
utveckling och till värdefullt kunskapsutbyte inom och mellan
medlemsländerna.

2 Syfte
Syftet med Strategi för internationellt arbete Osby kommun 2016-2020 är
att skapa en gemensam och kommunövergripande strategi för det
internationella arbetet. Strategin gäller således för alla verksamheter inom
Osby kommun och utgår från den av kommunfullmäktige antagna policyn
för internationellt arbete. Strategin fastställer även mål och inriktning för att
det internationella arbetet ska ske i linje med kommunövergripande mål och
vision.
Med internationellt arbete menar Osby kommun alla typer av internationella
kontakter avseende strategiska samarbeten inklusive extern medfinansiering.
I Osby kommun ansvarar varje förvaltningsområde för att bevaka
möjligheter till utveckling av sina verksamheter genom internationellt
samarbete. Möjligheter att söka medel från EU:s olika fonder och program
bör prövas inom samtliga kommunala områden.
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3 Mål som påverkar Osbys internationella arbete
3.1 EU 2020-strategin
EU 2020-strategin är EU:s tillväxtstrategi för de kommande åren fram till år
2020 och bildar grund för svenska regeringens nationella tillväxtprogram.
Strategin ska hjälpa EU och dess medlemsländer att uppnå hög
sysselsättning, god produktivitet och social sammanhållning. Viktiga
områden som har pekats ut i budgetförhandlingar inom EU är innovation,
forskning, utbildning, infrastruktur, unga och arbetet med
klimatförändringar. Strategins genomförande ses som en förutsättning för ett
konkurrenskraftigt Europa och har godkänts av varje medlemsland inom EU.
Strategin föreslår tre prioriteringar som förstärker varandra: smart tillväxt,
hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Nationella mål har beslutats av Sveriges
riksdag utifrån EU 2020-strategin. Kommunerna förväntas bidra till att
Sverige når de uppsatta målen utifrån lokala förutsättningar. Flera kommuner
och regioner har också integrerat målsättningarna i EU 2020-strategin i sina
utvecklingsstrategier. För att säkerställa att strategin genomförs har EU
infört en tydlig och effektiv ekonomisk styrning så att EU:s och
medlemsländernas politik samordnas. De svenska nationella målen är:
Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och
innovation.
 Minst 80 % av arbetskraften i förvärvsarbete, med särskilt beaktande
av kvinnors förvärvsarbete.


4 % av BNP till FOU.

Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och
konkurrenskraftigare ekonomi.
 Utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 %, förnybar energi ska
uppgå till 50 %.
Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.
 Högst 10 % ska sluta grund-eller gymnasieskola i förtid.


40-50 % ska ha avslutat minst 2-årig eftergymnasial utbildning.



Andelen som står utanför arbetsmarknaden ska minska, särskilt fokus
på långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna.

3.2 Samarbetskommittén Skåne Nordosts målbild 2020
Samarbetskommittén Skåne Nordost har beslutat om en målbild 2020
lydande:
I målbild 2020 för Skåne Nordost ligger fokus på är att fler, främst
ungdomar, har arbete och målsättningen är att alla mellan 16-29 har
arbete, studieplats eller praktik.
Med stöd från övriga samhällsaktörer har en färdplan mot denna målbild
tagits fram. Parallellt med det gemensamma arbetet mot målbilden har
kommunerna och övriga aktörer också ett antal egna aktiviteter och projekt
som leder i denna riktning.
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Fem fokusområden har uttalats inom Skåne Nordostsamarbetet:
 Arbetsmarknad
 Utveckling – kompetens
 Utbildning
 Infrastruktur
 Boendeutveckling
EU 2020 tangerar delar av SKNO:s övergripande mål.

4 Strategiska områden för Osby kommun 2016-2020
Det yttersta målet med Osby kommuns internationella arbete är att bidra till
att uppfylla de kommunövergripande målen, men även för att bidra till
ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling, lokalt och globalt. Med
begreppet internationellt arbete menas att knyta internationella kontakter,
delta i internationella nätverk, omvärldsbevaka, exponera Osby
internationellt samt att söka medel för och genomföra internationella projekt
inom prioriterade områden.
4.1 Vision
Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. Med detta menar vi
att vi är tillgängliga, nära storstaden och hela Europa samtidigt som vi är
nära den vackra naturen. Vi måste samtidigt vara på spåret när det gäller att
bevaka vad som händer i vår omvärld och anpassa vår vardag efter
omvärldens kommande utmaningar.
4.2
4.2.1

Målområden
Attraktiv boendekommun

Det internationella arbetet ska bidra till att profilera Osby som en
attraktiv kommun att bo, leva och verka i men även att besöka som turist.
4.2.2

Utveckling och tillväxt

Internationellt arbete ska leda till utveckling och tillväxt inom flera områden,
såsom befolkningstillväxt, tillväxt i näringslivet, utveckling av våra
verksamheters kvalitet och effektivitet genom EU-finansierade
samarbetsprojekt, m.m. Kommunen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv,
vilket stämmer väl med EU:s mål om att främja en resurseffektivare, grönare
och konkurrenskraftigare ekonomi.
4.2.3

Trygghet hela livet

Genom att samarbeta med nationella och internationella parter har vi
möjlighet att dra lärdom av andras erfarenheter och därmed öka kvaliteten i
våra verksamheter. Målen är att det ska ge oss en bättre och tryggare skola
och omsorg samt bättre metoder att få individer att bli självförsörjande.
Genom ett EU-samarbete kan vi också dela med oss av de erfarenheter vi har
och på så sätt hjälpa till att utveckla andra kommuner i Sverige eller Europa.
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5 Syfte med internationellt arbete
Osby kommuns internationella arbete ska leda till verksamhetsutveckling,
extern finansiering, strategisk påverkan och omvärldsbevakning samt
kompetensutveckling. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del
av kommunens verksamheter på alla nivåer och möjligheterna till extern
finansiering i form av bl.a. EU:s fonder och program ska undersökas och
utvärderas vid allt utvecklingsarbete.
5.1 Verksamhetsutveckling
Osby kommun ska ta aktiv del i internationellt samarbete som bidrar till att
kommunen bättre kan genomföra sina uppgifter. Allt EU-finansierat
utvecklingsarbete bör utgå från väl gjorda verksamhetsanalyser.
Projektmedverkan ska bedömas efter samma kriterier som gäller för övriga
utvecklingsfrågor. Behov och nytta ska styra det internationella arbetet, och
det ska ses som en del i verksamhetsutvecklingen. Internationellt
erfarenhetsutbyte, teknik- och kunskapsöverföring samt metodutveckling ska
bidra till att skapa långsiktig nytta i kommunens verksamheter och till att de
kommunala målen nås.
I valet av samarbetspartner styr sakfrågan och inte geografin. Nyttan för
verksamheten ska stå i fokus. De samarbetsområden som anses tillföra
verksamheten en eller flera nyttoaspekter ska prioriteras och först därefter
väljs den geografiska inriktningen.
5.2 Extern finansiering
Kommunens verksamheter överväger alltid möjligheten för delfinansiering
av sin verksamhetsutveckling, genom deltagande i internationellt
finansierade projekt.
5.3 Strategisk påverkan och omvärldsbevakning
För att Osby kommun ska kunna inta ett proaktivt förhållningssätt och ha
möjlighet att påverka centrala frågor krävs en effektiv omvärldsbevakning
och att kommunen finns representerad på nationella och internationella
arenor där denna strategiska påverkan är möjlig. Lagstiftning, influenser och
händelser i omvärlden påverkar direkt eller indirekt Osbys utveckling och
tillväxt. En stor del av den lagstiftning, som har direkt betydelse för
kommunens verksamheter, härrör ursprungligen från EU. Ett aktivt
nätverksarbete i närområdet för samarbete med andra kommuner och
organisationer är en förutsättning för ett framgångsrikt lobbyarbete.
5.4 Kompetensutveckling
Internationellt arbete ska ses som en tillgång för verksamhetsnyttig
kompetensutveckling. Kommunen genomför kunskapshöjande insatser för
att anställda ska kunna delta i det internationella arbetet.
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6 Arbeta i projekt
6.1 Behovsanalys
Ett projekt föregås alltid av en behovsanalys som innehåller bakgrundsfakta
och belyser ett behov. Därefter kan man välja att gå vidare och göra en
förstudie, som kan utföras:
 I egen regi
 Som ett mikroprojekt genom EU-medel
 Som en verksamhetsanalys genom EU-medel
 Respektive verksamhetsområdes utvecklingsplaner
Förstudien kan leda till ett genomförandeprojekt alternativt kan man
konstatera med hjälp av förstudien att man inte går vidare eller avvaktar.
Resultatet av förstudien ska alltid förankras i politiken.
6.2 Tillvaratagande av projektresultat
En plan för tillvaratagande av projektresultat ska finnas redan vid
ansökningstillfället.
6.3 Utvärdering
Ett projekt ska alltid utvärderas, och varje verksamhetsområde ansvarar för
sin interna uppföljning av det internationella arbetet. En komplett
uppföljning avseende budget, erhållet bidrag, medfinansiering, syfte och
uppnådda resultat ska göras årligen. Denna presenteras i Lokala
internationella rådet och i kommunledningsgruppen vid nästkommande års
början. Utvecklingsmöjligheterna ska tas tillvara och plan för vidare arbete
ska presenteras.

7 Ekonomi och politiska beslut
I de flesta EU-program krävs offentlig medfinansiering (ca 25-50%).
Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel eller arbetad tid – t.ex. från
anställda i Osby kommun.
Beslutsvägarna kring EU- och andra internationella projekt bör vara så korta
som möjligt. Varje nämnd ansvarar för verksamhetsspecifika projekt och
avsätter medel för finansiering. Kommunövergripande projekt ansvarar
kommunstyrelsen för.

8 Kunskapsspridning om internationella frågor
För att medvetandegöra och öka det internationella arbetet i Osby kommun
krävs ständiga och aktiva åtgärder:



Informationsinsatser för olika personalgrupper.
Fortbildning för kommunens representanter i lokala internationella
rådet.
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Inom olika led inhämta kunskap från EU-kontoret i Skåne Nordost
och från andra kommuner och organisationer som kommit långt med
internationellt arbete.
Ständig förkovring via webb och litteratur.
En förvaltningsspecifik rutin till strategin tas fram av respektive
nämnd.

9 Samverkan
Inom Osby kommun ska vi på olika sätt utveckla samverkan kring EU- och
internationella frågor inom olika led, exempelvis:
 Politiskt
 I chefsgruppen
 Mellan olika verksamhetsområden
 Inom våra verksamhetsområden
 Med våra berörda fackliga organisationer
 Inom befintliga och nya nätverk
 Med EU-kontor Skåne Nordost
 Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk
 Inom Leader-området Skånes Ess
 Tidigare vänortsarbetet ersätts av tidsbegränsade internationella
partnerskap inom det specifika ämnesområdet. Däremot prioriteras
tidigare vänorter när man ska knyta internationella kontakter. I övrigt
bör medlemsstater runt Östersjöområdet prioriteras.
Möjlighet till transnationellt samarbete ska beaktas vid ansökningar av
medel från EU.
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1 Allmänt
Arbete med frågor kring trygghet och hälsa bygger på en bred samverkan
mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Inom Osby
kommun leds arbetet med trygghets- och hälsofrågor av Rådet för trygghet
och hälsa (RTH).
1.1 Kommunens övergripande målområden
Kommunfullmäktige i Osby kommun har tagit fram tre målområden:
 Attraktiv boendekommun
 Utveckling och tillväxt
 Trygghet hela livet

2 Syfte
Rådet är en styrgrupp för att sätta mål för främjande och förebyggande
arbete inom områdena trygghet och hälsa. Rådet ska i samverkan ta fram
fokusområden under treårsperioder som främjar utveckling, trygghet och
hälsa samt betona förebyggande insatser. Rådet ansvarar för att hälso- och
trygghetsfrågor kommer in i kommunens strategiska arbete.

3 Mål
Rådet ska genom främjande och förebyggande arbete verka för en förbättrad
folkhälsa och öka både den faktiska och den upplevda tryggheten i alla
åldersgrupper hos kommunens invånare.

4 Organisation och verksamhet

Styrgrupp
strategisk nivå

Taktisk nivå

Operativ nivå

Rådet för Trygghet
och hälsa

Arbetsgrupp

Gemensam
aktivitetsplan

Skolasocialtjänstfritidsgård-polis

Rådet fungerar som styrgrupp och tar fram fokusområden och mål.
Fokusområdena tas fram för en treårsperiod och målen följs upp årligen och
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revideras vid behov. I rådet är alla förvaltningschefer representerade, och ser
därigenom till att alla fokusområden och mål är kända i sin organisation.
Arbetsgruppernas uppdrag är att skapa främjande och förebyggande
aktiviteter inom såväl trygghet som hälsa i samverkan med interna och
externa aktörer.
Osby kommuns utvecklargrupp fungerar som arbetsgrupp i organisationen
kring Rådet för Trygghet och Hälsa. Arbetsgruppen tar utifrån fokusområden
och mål fram indikatorer och aktiviteter.
Samverkansgruppen skola-socialtjänst-fritidsgård-polis arbetar operativt i
organisationen kring Rådet för Trygghet och Hälsa. Samverkansgruppen tar
varje år fram prioriterade förebyggande insatser utifrån beslutade
fokusområden och mål.
En gemensam aktivitetsplan skapas av arbetsgruppen där det framgår vilka
fokusområden som ska belysas och vilka mål, indikatorer, aktiviteter som
ska genomföras. Aktivitetsplanen sammanställs och följs upp i kommunens
verktyg för uppföljning och analys.
Arbetsgruppen ansvarar för att följa upp aktivitetsplanen, samt redovisa för
rådet på rådsmötena. Samverkansgruppen dokumenterar sitt arbete och
redovisar till Rådet för trygghet och hälsa två gånger per år.
I slutet av varje år rapporterar Rådet för trygghet och hälsa det arbete som
bedrivits under gångna året och hur väl målen uppfyllts. Uppföljning och
analys sker i vårt system för planering och uppföljning av verksamhet.
Rapporten presenteras i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige samt ska
synliggöras i samtliga förvaltningar. Rapporten publiceras på kommunens
externa webbplats.
Årsberättelse
Gemensam
lägesbild

Uppföljning av
genomförda
aktiviteter

Aktivitetsplan tas
fram som
kommuniceras i
verksamheterna

Framtagande av
fokusområden

Ta fram
aktiviteter
utifrån
prioriterade
fokusområden

5 Rådets uppgifter


Ska vara en styrgrupp för områdena trygghet och hälsa.



Rådets ordförande ska årligen rapportera rådets arbete till
kommunfullmäktige.
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Datum

Rådet för Trygghet och Hälsa

Sida

KS/2017:302



Rådet tar del av den omvärldsanalys utvecklargruppen tar fram där
förändringar utifrån trygghet och hälsa belyses.



Ta fram fokusområden under en treårsperiod.



Kvalitetssäkra arbetsgruppens aktivitetsplaner.



Informera om rådet internt och externt i kommunen.

6 Arbetsordning för rådet
Rådets ordförande bereder ärendena inför mötet tillsammans med
kommunchef samt säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg, samt föreslår
en dagordning till rådsmötena. Ordförande leder rådsmötena. Sekreterare i
rådet utses av kommundirektören.

7 Rådets sammansättning
Kommunstyrelsens ordförande
1 oppositionspolitiker
Kommundirektör
Förvaltningscheferna
Polisen
VD Osbybostäder
Näringslivsrepresentant
Säkerhetssamordnare
Folkhälsostrateg

8 Rådsammanträden
Sammanträden hålls fyra gånger per år och läggs ut på sista
rådssammanträdet på gångna året. Extra sammanträden ska hållas om rådets
ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast
14 dagar före rådets sammanträde. Protokoll ska justeras av ordförande och
kommunchef och därefter sändas ut till alla rådets ledamöter samt publiceras
på kommunens hemsida.

9 Ekonomi
Rådet har en tilldelad budget som ska täcka kostnader för deltagandet i rådet,
fortbildning/föreläsningar och administration.

10 Fastställd och ändring av riktlinje
Riktlinjen fastställs av kommunstyrelsen. Ändring av riktlinjen kan
aktualiseras av rådet och kommunstyrelsen.
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2018-07-13
Serviceförvaltningen
/HandläggareNamn/
/HandläggareTelefon/
/HandläggareEpost/

Redovisning av ej besvarade/obesvarade medborgarförslag –
oktober 2018
Dnr KS/2018:155 000

Serviceförvaltningen förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Redovisningen av besvarade/obesvarade medborgarförslag – oktober 2018,
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om
besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två gånger per år till kommunfullmäktige.
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.
Ett nytt medborgarförslag har inkommit sedan den 28 februari.

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag – oktober 2018”,
daterad den 13 juli 2018.
Ärende
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders
arbetsformer, fastställda i Reglementet för Osby kommun, ska de medborgarförslag som
inte beretts färdigt och besvarats inom ett år från att förslaget väcktes redovisas för
kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige
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Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902
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Bankgiro 281-6809
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informeras om anledningen till att medborgarförslaget inte beretts klart för
kommunfullmäktiges avgörande och när förslag till beslut kan beräknas att fattas.

Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också
redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska
kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och vilka åtgärder som vidtagits
med anledning av medborgarförslagen.
Ovanstående redovisningar ska ske årligen, på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Serviceförvaltningen redovisar i särskild förteckning samtliga medborgarförslag som har
behandlats eller är för beredning efter den senaste redovisningen den 23 april 2018.

Benny Nilsson

Robin Skoglund

Kanslichef/Kommunjurist

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2018-07-23
Medborgarförslag
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Inkommen

Beredning

Kommentar
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Besvarat/obesvarat
av
kommunfullmäktige
2018-03-26, § 24

Medborgarförslag –
Skötselplan av
skyltar.
(KS/2017:790)
Medborgarförslag –
Använd kalciumklorid
istället för
magnesiumklorid
(KS/2018:225)

Anders Ivarsson

-

Behandlas av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Ivarsson

2018-03-28

2018-04-23, § 35

SHBU 2018-06-25, § 64

Anmäld till kommunstyrelsen
2018-08-22.
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Medborgarförslag
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