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OSBY KOMMUN 

§102 

Ej verkställda bes1ut, kvartal 3 2017 

VON/2017:7 730 

Beslut 
Våld- och omsorgsn!mnden beslutar. 

Kommunstyrelsen 

2017 -12· 2 o 
Dlarienr. Ärendetyp 

K-5/<?Gt~- 5'17 o00 

- Rapporter gällande ej verkställda beslut .mr 3:e kvartalet 2017. god
känns. 

- ÖverlAmna informationen till kommunens revisorer och kommun
fullmaktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut enligt socialfjlinstlagen (SoL) och lagen som st&l och seJVice till 
vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av kommunen. l 
de fall verkstAllandet dröjt mer än tre mAnadel' ska kommunerna rapportem 
detta till IVO (lnspdctionen fbr vård och omsorg). På samma satt ska rap
portering ske när ve.tbtällighet. avbrutits och inte kunnat verkstillas på nytt 
inom 3 månader. Kommunerna inkommer med rapportema kvortalsvis. Om 
den enskilde har fått vlinta osk!ligt )Inge på att ett beslut ska verb1allas bar 
IVO skyldigbet att ansöka om utdömande av sirskild avgift hos förvalt
ningsr!ttcn. 

Rapportering ska utöver till rvo lämnas även till kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. Till IVO och kommunens revisorer ska personen det 
avser vara identifierbara. Till kommunfullm.lkti.ge ska anges vilka typer av 
bistånd det giller samt hur lång tid som förflutit från dagen ffir respektive 
beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. 

Förvaltningen har under 3:e kvartalet rapporterat sex individärenden till 
IVO. Fem ilenden handlar om ej verkstalida beslut om pJats på sArskilt bo· 
ende. Det sjltte ärendet är inom enheten fbr funktionshindrade och handJar 
om ett beslut om avlösarselvice i hemmet som inte verkst.U1ts. A v dessa 
arenden :bar ett ärende verlc.st!lls och verkst!Uigbeten har ätenapporterats till 
NO. Dessutom bar vi verkställt ett tidipre inrapporterat ärende och en åter
rapportering till JVO har gjorts i dessa två ärenden. 

Individuella rapporter ej verkstllllda beslut innehåller in fonnation om hur 
ärenden har bantetats under tiden personer väntar på att insatserna ska verk
stillas. 

I fortsättningen ska inga kvartalsrapporter lämnas till IVO; detta har IVO 
fattat beslut om. 



Vird· och omaorgsnlmnd 

Beslutaunderlag 

SAMMANTRÄDE&PROTOKOLL 
Samma~wrn 

2017·12·14 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut den 30 november 2017, § 
15. 

Tjänsteskrivelse "Ej verkställda beslut 2017, kvartal3 .. daterad den 12 no
vember 2017 frAn ftlrvaltningschef Helena Ståbl och omtådeschefMensur 
Numanspahic. 

Individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), åtta (8) rap
porter. 

Beslutet sidekas till 
Vård- och omsorgsfljrvaltningen 
F~rvaltningschefHelena Ståhl 
OmrådeschefMensur Numanspahic 
KommWll'evisorema (tillsammans med åtta (8) individrapporter IVO) 
Kommunfu11mtiktige (endast beslutet) 

Slda 

22(26) 



- . 

OSBY Sldll 
SAIIIIANTRADESPROTOKOU. 13{31) 

KOMMUN 
2017-12-12 OSBY KOMMUN 

Bam- och dolnlmnd Kommunstyrelsen 

2017 -12- 18 

§ 86 piarienr. 
t:::.s 1 zo;r-:BJz 

Ansökan om tillfällig utökning av platser pi' 
PrästgArdens förskola 

BSNfl017:233 632 

Beslut 
Barn- och skotnlmnden beslutar. 

- Osby pastorats ansökan om att tillflitigt u:töka antalet platser på 
prutgArdens fl)rskola, god.k.Anns. 

Sammanfattning avirendet 
Osby pastorat driver sedan 20 t 5 PristgArdens ~JSkola. Verksamheten 
godldlndcs som en fristAende tb!Skola av kommunfullmiJctige 2014-09..08 
§106. Efter beslut i kommunfullmlktige 2015-12-14 §161 godklindes även 
an antalet platser kunde UUSbs från 32 till 40. 

Osby pastorat ansöker nu om att tillfllligt utöka antalet RSrskoleplatscr p! 
Prlstgl.rocns tbrskola. De viJJ plu;era 41 barn pi ~kolan under perioden mars 
-augusti 2018. 

Beslutsundertag 
lj!nsteslcrivelse "AnsOkan om tiJI..tlllig utökning av platser på PriJstgirdens 
mrskola" daterad den 5 december 2017 från fbrvaltningschef Mia 
Johansson. 
"A..nsökan om tillflllig utökning av platser på Prastgårdens tbrskola"' daterad 
den23 november 2017 från Svenska Kyrkan Osby pastomt fl)rskoJechef 
Lotti Pira. 

Beslutet skickas till 
AnmJ1an till kommunfullmäktige 
Osby pastomt 
Ekonomichef 
Verksamhetscontroller Bam och skola 
Barnomsorgsassistent Barn och skola 

/Y""' l L n 
~· l 

Ärendetyp 
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Kommun ~ Entledigande av nämndeman 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Bifogade filer: 

Hej, 

För kännedom. 

Schuster Anna Maria - THH <annamaria.schnster@dom.se> 
"komm.un@osby.se" <kommun@osby.se> 
2018-01~15 12:56 
Entledigande av nämndeman 
15012018125250.pdf 

l fredags tog tingsrätten beslut om att entlediga nämndemannen Jan Kornemalm, 
Sverigedemokraterna. Se bifogat beslut. 

Sida l av l 

Beslutet får överklagas hos överklagandenämnden för nämndemannauppdrag inom tre veckor från 
den dag då klaganden fått ta del av beslutet. 

Med väntig hälsning 

Anna Maria Sebuster 
Chefsadministratör, Administration och service, Hässle holms tingsrätt 

0451-'f8760 0732·00712.: . annamaria.schuster@dom.se. Postadress: Box 135, 281 22 Hässleholm Besöksadress: Tingshusgatan 3 Fax: 

0451-487 40 . www.hassleholmstinosratt.domstol.se 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Diarlenr. 

2018 -01- 1 5 

Ärendetyp 

tJ~O 
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I IIÄsSLBHOLMS TINGSRÄTT 
SYOIW::! .IIClMSII)WI 

lllTI!II 

2018-D1·12 -THH 23-18 2.4 

Sändlista 
Sverigedemokratema 
Nämndemannaför.eniogcn 

Beslut om entledigande av nämndeman 

Beslut 

Tingsrätten entledigsr nämndemannen Jan Komemalm, , fråJJ sitt 

uppdrag som nämndeman vid Hässleholms tingsrätt. 

Skäl 

En nätn!ldctnan kao enligt 4 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken entledigas 

av domstolen om nämndemannen genom att begå brott eller på annat sätt visat 

sig olämplig för uppdraget. 

I fö.tarbetena till bestämmelsen, prop. 2013/14:169 s. 26 f., anges följande som 

exempd på när en nämndeman på annat sätt än genom att begå brott kan vara 

olämplig: "När. det gäller annat förttocndeskaclligt beteende än brottslighet kan 

det vaxa fråga om tillstånd, age:tandt:n eller uttakoden både inom och utanför 

nämoderoannaxollen. Det ka.o exempdvis gälla niimndemän som meddelats nä

ringsfotbud eller som vid upprepade tillfillen kommit för sent till sin ~änstgö

ring." 

Jan Kornemalm har under 2016 och 2()17 varit indelad för tjänstgöring, enligt ett 

schema som fastställts för ett halvåL i taget. 

Jan Kornemalm uteblev f:cl.n t;ln ordinarie tingsdag den 4 feb.r.uaci 2016 utan att 

meddela förllinder. I anledn.ing av detta tillskrevs Jan Kornemalm den 11 febru

ari 2016 och tingsrätten p:\ talade betydelsen av oanmäld frånvaro. 

Jan Komemaltn utcb]c\' från ~>in or<linarjc tingsdag den 8 mars 2017 utan att 

meddela förhinder. Han tilllikrevs av tingsrätten den 24 mats 2017. I brevet på

pekas bl. a. att en nämndeman som uteblir utan att meddela förhinder kan 

konuna att entledigas från sitt uppdr.ag. 

Jan Kornemahn uteblev från sin ordinarie tin~dag den 28 septctnbet 2017. 

Först" efter telefonkontakt fran t:ings:tätrcn inställde han sig till tjätlstgöring, vilket 

föranledde ert försenat upprop med 40 minut eJ· 

Sac 13S, 281 22 !fmleholm • Besiiksadri!SS: Tingsbustiltan 3 • T~\e~on: 04$1·-187 00 • Fax: 0451·-487 ~O • h6~ms.ti"JZ'"attct><lllm.se • 
www.hassteholrnstln!!S'"att.domstol.se 
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OA'lWI OWUPIR 

2018.01-12 THH 23·18 ZA 

Jan Kornemalm uteblev från sin ordinarie tingsdag den 20 december 2017 utan 

att meddela föthinder. Det gick inte att få telefonkontakt med honom. 

Inför vatje tjä.nstgöringstillfålle har J an Kornemalm fttt sig ciUsänt hanclingax i dc 

m!l ban skulle tjänstgöra på. 

Jan Kornemalm har getts tillfålle art yttra sig, men inte avhörts. 

Jan Korneroa.ltn hat genom sitt förfarande att v:id upprepade tillfållen utebli frän 

tjänstgöring utan att meddela forhinder visat sig olämplig som nämndetrul.ll. Han 
sh därfor entledigas. 

ÖVerklagandehän vistting 

Beslutet &r överklagas hos Överklagandenämnden för. nämndemannauppdrag 

inom tre veckor från den dag då Idaganden fick dd av beslutet. skriften med 

önrkhl.gande ska ges in till Hässleholms tingsrätt. 

Bengt OJsson 

Lagm2n 

/'; / 
'") ~~ -

!)fl~ .' 
l Anru. Mina S tuster 

Chefsadministratör 
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1. Inledning 

Konsument Ljungby är ett samarbetsavtal mellan kommuner gällande konsumentrådgivning 
och fflr två kommuner även budget- och skuldrådgivning. Initiativtagare är Ljungby kommun 
där rådgivarna är anställda Tidigare har samarbetet när det gäller konsumentrådgivning gått 
under namnet Konsument SOdra Småland. 

Följande kommuner ingick under 2017 i samarbetsavtalet gällande konsumentridgivning: 

• Emmaboda 
• Karlskrona 
• Lessebo 
• Ljungby 
• Markaryd 
• Mörbylånga 
• Osby 
• Torsås 
• Älmhult 

Vid årsskiftet har Karlskrona och Mörbylånga kommuner avbrutit samarbetet. 

Följande kommuner ingick under 2017 i samarbetsavtalet gliilande budget- ocb 
skuldrådgivning. 

• Ljungby 
• Älmhult 

1.1 Lägesrapport 

• Under året har en ny organisation bildats som innefattar både konsumentrådgivning 
och budget- och skuldrådgivning och går under namnet Konsument Ljungby. Ny 
logga, nya broschyrer etc. har utarbetats tillsammans med kommunernas 
kommunikatörer. 

• En nyrekrytering har gjorts och verksamheten har nu tre rådgivare som arbetar med 
både direktrådgivning och torebyggande arbete i samtliga kommuner. Det 
torebyggande arbetet har nu tätt ökat fokus. 

• Efter att de senaste åren haft utmaningar med personalomsättning och sjukskrivningar 
och fått ta in extern hjälp fi:ån Kungsbacka kommuns konsumentrådgivare, står nu 
Konsument Ljungby helt på egna ben sedan oktober 2017. Organisationen är nu stabil 
och den tidigare sårbarheten är ltist och kvaJiteten på servicen har ökat då ett team pä 
tre rådgivare är mer dynamisk och möjligheterna fler. 

- 1 -



1.2 Avtal med Osby kommun 

• Osby kommun (Xh Konsument Ljungby har avtal under 201 7·201 8 gällande 
konsumentrådgivning. därefter fortsätter samarbetet med ett år i taget om ingen av 
parterna säger upp avtalet innan JO juni varje år. Tjänsten är 22% av en heltidstjänst 
vilket innebär 8,8 timmar i veckan. 

• Enligt vårt avtal erbjuder vi rorutom 6 timmars telefonrådgivnjng och möjligheten att 
nä oss via epost och facebook 5 dagar i veckan och få svar inom två dagar, även 4 
heldagar på plats i Osby. Dessa dagar kan fyJlas avdrop in-besök eller bokade besök 
på biblioteket, fl5reläsningar, möten i kommunen eller med andra nyckelpersoner kring 
det fflrebyggande arbetet mm. 

• Utöver dessa dagar kan vi också bokas in fOr ytterligare tOreläsningar med minst 15-
20 deltagare om tillfållen finns. 

2. Uppdrag 

2.1 Utgångspunkt 

• Att ge opartisk rådgivning, vägledning och in formatjonsspridning till konsumenter, 
toretagare och privatpersoner om rättigheter och skyldigheter som konsument samt i 
det forebyggande arbetet även om privatekonomi, skulder etc. och om miljö- och 
etiska aspekter på konsumtion. 

• När det gäller fiSretag som har problem med andra {()reta g eller privatpersoner som 
handlat av andra privatpersoner gäller inte konsumentlagama. Vi fOrsöker dock alltid 
vara behjälpliga och hänvisar vidare till rätt instans när det behövs. 

• Konsumentrådgivarna agerar inte ombud och tar inte ställning men kan kontakta 
företagare och ställa frågor utifrån konsumentlagama, granska avtal och ge råd kring 
anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. 

2.2 Arbetsuppgifter 

• Telefonrådgivning på telefortliderna måndag och torsdag kl. 10-13. Övrig tid hänvisar 
vi till Hallå Konsument för enklare rådgivning. 

• Epost-rådgivning och Facebook-sida. Besvaras under nonnala omständigheter inom 2 
dygn, ofta snabbare. 

• Besök- Vid minst fyra heldagar per år finns Konsument Ljungby på plats i kommunen 
då vi oftast bjuder in till drop in-besök på biblioteket. 

• Förebyggande arbete i fonn av fdre1äsningar i skolor, för pensionärstoreningar. 
nyanlända svenskar mfl. Aktiv uppsökning av dessa målgrupper med tiiJMrande 
nyckelpersoner. 

~2-
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• Förebyggande arbete via media som exempelvis vår återkommande medverkan i 
Radio Kronoberg. Smålänningen, Smålandsposten, Barometern mfl. samt vja vår egen 
F'acebook-sida. Ä ven via kommunens kanaler som hems ida, utskick, annonser osv. 

• Underhålla en webbsida fflr varje kommun med aktuell infonnation. Hi r Osby 
www.l jungby.sc/konsumentosby Även se över kommunernas egna websidor. 

• Marknadsflhing om våra tjänster- via eget material och media-medverkan. 

• statistikrapportering tiJJ Konsumentverket samt redovisning av statistik och arbete 
utfort till varje samarbetskommun en gång per år i och med denna 
verksamhetsberittelse. 

3. Förebyggande aktiviteter 2017 

Under året har Konsument Ljungby utfOrt 109 förebyggande aktiviteter inom verksamheten. 
Det är föreläsningar, medverkan i media, möten, utskick av material osv. Dessa siffror 
beskriver endast de större aktiviteterna vi utrort under året. Mycket är inte statistikfflrt på 
grund av att det inte lr administrativt torsvarsmässigt. 

3.1 Milgrupper 

Våra prioriterade målgrupper är de med en sk. svagare röst i samhället pga. exempelvis 
funktionsnedsättningar, språksvårigheter eller tekniska kunskaper. Om specifika önskemål 
finns i kommunerna mrs en diskussion kring prioriteringar. 

• Lärare på mellanstadiet och uppåt samt elever. 

• Lärare och elever på gymnasiet samt vuxenstuderande med framtida yrken inom 

näringslivet. 

• Nyanlända, specifikt deltagare på SFI. 

• Äldre. 

3.2 Aktiviteter l Osby kommun 

Aktiviteter i Osby kommun har under året bestått av: 

• 2 heldagar under hösten i kommunen. Båda gångerna hölls drop-in 3 timmar på 
biblioteket. Möten hölls med Budget- och skuldrådgivaren och kontaktperson 
angående marknadstoring och planering av det förebyggande arbetet mm. 

• 3 pressmeddelanden till pressen och flera artiklar i Norra Skåne. (Vi har inte en 
heltä~kande mediabevakning.) 

-3-
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• Utskick med information att sprida via kommunens kanaler intor våra besök samt om 
våra kontaktuppgifter mm. 

• Produktion och utskick av våra broschyrer till kommunhus och bibliotek. Även 
utskick av Konsumentverkets årliga tidning Koll på Pengarna. 

• Merparten av året har gått till att skapa kontakter inom de olika målgrupperna rur 
vidare utveckling av samarbetet kring det förebyggande arbetet under detta år. 

3.3 Informationsspridning 

• Framtagning och spridning av nytryckta broschyrer där samtliga kommuner fick 
komma med synpunkter. samt ny logga, roll ups cx:h övrigt material. 

• Utskick av broschyrer samt Konsumentverkets tidning Koll på pengarna till samtliga 
kommunhus och bibliotek. 

• Uppdatering av våra egna websidor, en fOr varje kommun, samt med jämna mellanrum 
kontrollerat och uppdaterat kommunernas egna websidor och kommunicerat med 
kommunikatörerna. 

• Cirka 3-5 facebook-inlägg om aktuell information i veckan sedan oktober. 

• Egna pressmeddelanden har skickas ut inför julen sam1 att vi under hösten tipsat media 
om att vi finns och vi har alltid ställt upp vid förfrågan från media. 

• Vid varje besök ute i kommunerna har lokal media kontaktats. 

4. statistik direktrådgivning 2017 

• Totalt har Konsument Ljungby haft 754 unika ärenden under året. Varje ärende har 
oftast ett antal kontakttil1flillen mellan konsumentrådgivare och konsument där även 
kontakter med företag. granskning av avtal och stöd med anmälan till Allmänna 
Reklamationsnämnden tex kan ingå. 

• Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument fungerar som enklare rådgivning och 
tanken är att de ska ta de enklare ärendena från den kommunala 
konsumentrådgivningen som istället fokuserar på de mer komplicerade och 
tidskrävande ärendena. 

• En kommentar till dessa sitTror är att vi som tidigare nämnts inte varit fullt bemannade 
under 20 17 och var igång först i oktober med att sköta all rådgivning själva. 



4.1 Ärenden via olika kontaktsätt 

l 

Kontaktsätt - Antal 

Telelon 

Bese)( 

E-post 

Sociaf,a mediaf 

Brevii ax 

rotort 

4.2 statistik Osby 

5 38 

35 

18 1 

7 

1 

2 

54 

v~ 

summa 

------

------

~ 

11 ... 

4.6 

23.6 

0.1 

0,3 

100.0 
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• 42 ärenden i Osby kommun. varav 26 per telefon. 9 epost, 6 besök och l via facebook. 

• Varje ärende har mellan 1-1 O kontaktti Il tal len ungetar med konsumenten och ev. med 
foretag. 

4.3 Vanligaste klagomålen på ~-

De fem vanligaste konsumentfrågorna till Konsument Ljungby gällande varor. 

Vel1tsamhet 

Vara- Topp 5 Typ av vara summa 
Antal lt 

~txf fordon 90 12,0 

OåldTeWQ'VSpe>ilalso! • Elek110nlil 32 4.3 

~ "Hem& T~ 25 3.3 

8~$'1;11/Fär91fape( Henl & Trädg&ti 13 1,7 

Klädef Pec'soohgt 11 1.5 

Vitvar.l . JElek~ 11 1,5 

J riket i stort t<>ppar också begagnade bilar. foljt av möbler. dator. kläder och vitvara. 
Byggmaterial kommer inte med på listan där. 
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4.4 Vanligaste klagomålen på tjänster. 
De fem vanligaste konsumentfrågorna till Konsument Ljungby gällande tjänster. 

i Verban'!Mt 

Tjänst- Topp 5 Typ av tjänst Summa 

An~ • 
H~~ 8osbdstjälst 88 11.7 
MobUI9Iefmi Tåakom 41 5,5 

Fast tel6ftln! Teli!lrom 38 5,1 

8fipanlfjan R~ 20 2,7 

lnSemeUflber Tele6lcm 18 2.<4 

1 riket i stort toppar också hantverkstjänster. fflljt av mobiltelefon men med flyg på tredje 
plats, därefter intemet och sist bilreparation. 

5. Fortbildning/Möten/Deltagande 

• Konsumentrådgivarutbildning i 4 dagar ftir två av rådgivarna. 

• Budget- och skuldrådgivningsutbildning i 6 dagar fOr en av rådgivarna. 
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• Konsumentkonferens med landets konsumentrådgivare med diverse f<ireläsning.ar och 
workshops. bla med konsumentminister Per Bolund. 

• Konferens med landets budget- och skuldrådgivare med diverse fOreJisningar. 

• ARN- Allmänna Reklamationsnämnden. En av konsumentrndgivama är ledamot. 
utnämnd av Sveriges Konsumenter. Nämnden lämnar rekommendationer i olika 
konsumenttvister. 

• TrätTar med regionala nätverk for konsumentrådgivare och budget- och 
skuldrådgivare. 

6. Konsument Ljungby 2018 

6.1 Läget i år 
• Konsument Ljungby är nu i full gång och har under våren inbokade dagar i samtliga 

kommuner med besök i de flesta ansvariga politiska nämnder. Ett antal föreläsningar 
är inbokade och fortsätter kontinuerligt a« bestämmas. även ett fonsatt antal möten 
med nyckelpersoner i varje kommun inom de prioriterade målgrupperna är klara. 
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• Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument är öppen for enklare rådgivning och de tar 
ingen kontakt med fdretag. granskar inga avtal eller ger någon hjälp vid anmälan till 
Allmänna Reklamationsnämnden som vi gör. Alltså kommer de mer avancerade 
ärendena till oss vilka har en längre handläggningstid. Vi gör också bedömningen au 
antal mer avancerade ärenden ökar i och med att Kom;umentverket har en helt annan 
möjlighet att marknadsfOra sin tjänst och att konsumenterna via dem hittar till oss på 
det kommunala planet. 

• Vi är medvetna om att kännedomen om konsumentridgivning över lag är låg och att 
det finns ett betydligt större behov av det här stödet än vad statistiken visar. Många av 
de konsumenter som behöver oss mest är också de med svagast röst, exempelvis äldre 
och personer med annat modersmål. Gentemot telefonsäljare är de många gånger 
maktlösa och kan luras in i dyra avtal tex. Speciellt dessa konsumenter behöver hitta 
till oss. 

6.2 Dialog med er i kommunen 

• Då vi har små medel till marknadsföring förlitar vi oss på att ni i er kommun 
samarbetar med oss fflr att :la ut vår information inom er kommun. Exempelvis på er 
webbplats, intranftt, facebooksida och eventuellt genom annonser osv. 

• Vi förlitar oss på att ni tillhandahåller en kontaktperson som är behjäJplig med alla 
övriga kontakter inom kommunen som behövs fOr att sprida infonnation, få kontakter 
med nyckelpersoner angående foreläsningar inom skolor mm, samt R>r att boka in 
besök hos politiker i ansvarig nämnd. Allt ror att vi tillsammans ska kunna garantera 
en god service till era kommuninvånare. 

Januari 20 18 
Maria Johansson. Josefin Granrot, Jessika Nilsson 
Rådgivare på Konsument Ljungby 
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Tillsyns- och tillståndsnämnden 
KommunstyreJsen 
Kommunfullmäktige i 
Osby kommun 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av om 
tillsyns- och tillståndsnämnden har en ändamålsenlig bygglovshantering. Efter genom
ffird granskning bedömer vi att tillsyns- och tillståndsnämnden delvis har en ändarnålsen· 
lig bygg]ovshantering. Vi grundar vår bedömning på att: 

• Bygglovshanteringen fOJjs upp via mål, internkontron (i viss utstnlclcning), ser-
vicemätningar och löpande information under nämndens sammanträden. 

• Vi anser att beslutade kontrotler i internkontroUplanen bör varieras mellan Aren, 
utifrån en kartläggning av risker samt riskbedömning. Inom ramen for detta ar
bete rekommenderar vi att övervägande sker avseende risker inom bygglovs
samt byggverksamheten liksom konttoller inom området. Nämnden bör även 
överväga ändamålsenligheten i att enskilda ~änsternän genomför kontroller inom 
områden, där tjänstemännens egna arbete utifrån rutinerna kan omfattas, samt 
tillse rutiner där ansvarig för kontroUer avser lämplig tjänstemän. 

• I verksamhetsberättelse 2016 sker uppföljning av att handläggning av bygglovsä
renden sker inom l O veckor samt att handläggning av enklare ärenden sker inom 
20 dagar. Resultatet var att samtliga ansökningar handlagts inom dessit tidsrantar. 
Motsvarande mål finns även för år 2017. 

• Utifrån genomfört stickprov rekommenderar vi att riktlinjer/rutiner upprättas ror 
bandläggningsprocessen. En dokumenterad beskrivning av bygglovsprocessen 
ink. processplan för hantering och handläggning av bygglovsärenden bör upprät
tas fOr enhetens interna atbete. Vidare bör riktlinjer/rutiner utfonnas ror att säker· 
ställa att handläggning av bygglovsansökningar sker i enlighet med plan- och 
byggJagens intentioner. Rutiner för arbetet behöver även digitaliseras. Med fördel 
kan även rollfördelning dokumenteras liksom riktlinje avseende prioriteringskri
terier och styrning av byggJovsärenden. 



2017-12-14 

• Nämnden infanneras om överklagade ärenden löpande. Det finns inte en sam
manställning av antaJ överklagande ärenden samt en samlad analys avseende 
domslut. Vi rekonunendetar nämnden att inkludera detta inom ramen för den in
tema kontrollen eller som enskild uppföljning. 

• Nämnden har informerats om kommunens servicemätning. Vi rekommenderar 
nämnden att följa upp verksambeten genom en servicemätning av vad sökanden 
som sökt bygglov anser om enhetens service samt handläggnin&$proeess. Det är 
även viktigt att nämnden analyserar resultatet av servicemätningar samt utfonnar 
åtgärder. vid behov av detta. 

• Enheten har inte baft stor personalomsättning utan det finns en stabil personal
styrka som arbetar med handläggning av bygglovsärenden. Kompetensutveckling 
för medarbetare sker. Medarbetare deltar dessutom i flera olika nätverk. som även 
bidrar till deras kompetensutveckling. 

• Vi noterar att kommunens båda byggnadsinspektörer kan komma att gå i pension 
nära varandra tidsmässigt. Utifrån situationen nationelJt, där det kan vara svArt att 
relaytera denna kompetens samt utifrån att förvaltningen endast bar två bygg· 
lovshandläggarelbyggnadsinspektörer, rekommenderar vi nämnden att överväga 
åtgärder ror att minska enhetens sålbamet. 

Revisionen önskar svar frän tillsyns- och tillståndsnämnden före den 30mars 2018. 

·z~~· 
.Per Jo~ 

Revisioneos ordförande 
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Granskning av bygglovshanteringen 

1. Sammanfatming 
Vi har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska bygglovshante
ringen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om tillsyns- och tillståndsnämnden 
har en ändamålsenlig bygglovshantering. Detta utifrån ett antal kontrollfrågor som fram
gårnedan. 

1.1. Bedömning och avstämning mot kontrollfrågor 
Utifrån granskade kontrollfrågor anser vi att tillsyns- och tillståndsnämnden delvis har en 
ändamålsenlig bygglovshantering, utifrån kontrollfrågorna nedan. 

Kontrollfråga 
Styrs och följs 
bygglovshanteri
ngen upp tex. via 
mål, måluppfyl
lelse? 

Finns en intern 
kontrollplan och 
innehåller den 
kontrollmoment 
som avser bygg
lovshanteri-ngen? 

Finns det doku
menterade rikt
linjer for hur 
handläggningen 
av bygglov ska 
genomföras? 

Finns rutiner for 

December 2017 
Osby kommun 
PwC 

Bedömning 
Uppfylls 

Bygglovshanteringen följs upp via mål (i verksamhetsberättelse år 
2016), internkontroll (i viss utsträckning), servicemätningar och lö
pande information under nämndens sammanträden. 

Uppfylls delvis 

En internkontrollplan har beslutats for år 2017, som innehåller samma 
kontrollområden som internkontrollplan 2016. I internkontrollplanen 
finns kontroller med bäring mot området gällande verkställighet av 
beslut, att delegationsordningen efterlevs och anmälan av bisyssla. 
Vi anser att beslutade kontroller bör varieras mellan åren, utifrån en 
kartläggning av risker samt riskbedömning. Inom ramen for detta ar
bete rekommenderar vi även att övervägande sker avseende risker inom 
bygglovs-samt byggverksamheten liksom kontroller inom området. Ett 
exempel på kontroll avser antal överklagande ärenden samt utgång i 
högre instans. Andra uppföljningsområden mot bygglov avser ledtid 
från det att en handling kommit myndigheten tillhanda till att hand
läggningen har påbörjats. 

Nämnden bör även överväga ändamålsenligheten i att enskilda tjäns
temän genomfor kontroller inom områden, där tjänstemännens egna 
arbete utifrån rutinerna kan omfattas, samt tillse rutiner där ansvarig 
för kontroller avser lämplig tjänstemän. 
Uppfylls delvis 

I verksamhetsberättelse 2016 sker uppfoljning av att handläggning av 
bygglovsärenden sker inom 10 veckor samt att handläggning av enklare 
ärenden sker inom 20 dgr. Resultatet var att samtliga ansökningar 
handlagts inom dessa tidsramar. Motsvarande mål finns även för år 
2017. Rutiner för uppfOljning avseende 10 veckors handläggningstid 
finns således inom ramen for måluppföljningen. 
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att följa upp 
bandläggningsti
der för bygglov 
(dvs. tiden från 
att en komplett 
ansökanom 
bygglov inkommit 
tills handlägg
ningen är färdig)? 

Sker uppföljning 
av överklagade 
ärenden? 

Genomfårs bru
karundersökn
ingar och följs 
resultatet av 
dessa upp? 

Finns en stabil 
personalstyrka 
som arbetar med 
handläggning av 
bygglovsärenden? 
Kompetensutvec
kling för medar
betare? 
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Granskning av bygglovshanteringen 

Utifrån genomfört stickprov rekommenderar vi att riktlinjer/rutiner 
upprättas for handläggningsprocessen. En dokumenterad beskrivning 
av bygglovsprocessen ink. processplan för hantering och handläggning 
av bygglovsärenden bör upprättas för enhetens interna arbete. Ett ex
empel på område som kan beröras i dessa avser inom vilken tid från det 
att ansökan inkommer som ett mottagningsbevis ska skickas till sökan
den. Vidare bör riktlinjer/rutiner utformas för att säkerställa att hand
läggning av bygglovsansökningar sker i enlighet med plan- och byggla
gens intentioner. Rutiner for arbetet behöver även digitaliseras. Detta 
för att skapa enhetliga riktlinjer och rutiner avseende handläggning av 
bygglovsärenden. Med fördel kan även rollfördelning dokumenteras 
liksom riktlinje avseende prioriteringskriterier och styrning av bygglov
särenden. 

Uppfylls delvis 

Nämnden informeras om överklagade ärenden löpande. Det finns inte 
en sammanställning av antal överklagande ärenden samt en samlad 
analys avseende domslut. Vi rekommenderar nämnden att inkludera 
detta inom ramen för den interna kontrollen eller som enskild uppfölj
ning. Uppföljning av överklagade ärenden kan avse en sammanställning 
av antal ärenden som överklagats, vilka typ av ärenden som överklagats 
samt domslut ink. analys över eventuella förbättringsområden. 

Uppfylls delvis 

Nämnden har informerats om kommunens servicemätning. Service
mätningen har skett av ett externt företag, som har kontaktat kommu
nen via telefon samt e-post, och utifrån svar gjort en bedömning av be
mötandet. Vi rekommenderar nämnden att följa upp verksamheten 
genom en servicemätning av vad sökanden som sökt bygglov anser om 
enhetens service samt handläggningsprocess. Företagares perspektiv 
hade kunnat följas upp utifrån SKLs uppföljning av företagsklimatet i 
landets kommuner. År 2016 var det dock för få respondenter för att 
information om detta skulle framgå gällande bygglov i Os by kommun. 
Det är även viktigt att nämnden analyserar resultatet av servicemät
ningar samt utformar åtgärder, vid behov av detta. 

Uppfylls 

Enheten har inte haft stor personalomsättning utan det finns en stabil 
personalstyrka som arbetar med handläggning av bygglovs ärenden. 
Kompetensutveckling för medarbetare sker. Medarbetare deltar dessu
tom i flera olika nätverk, som även bidrar till deras kompetensutveckl
ing. 

Vi noterar att kommunens båda byggnadsinspektörer kan komma att gå 
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Granskning av bygglovshanteringen 

i pension nära varandra tidsmässigt. Utifrån situationen nationellt, där 
det kan vara svårt att rekrytera denna kompetens samt utifrån att för
valtningen endast har två bygglovshandläggarejbyggnadsinspek-törer, 
rekommenderar vi nämnden att överväga åtgärder for att minska en
hetens sårbarhet. 

1.2. Rekommendationer 
Vi rekommenderar tillsyns- och tillståndsnämnden att; 

Delegeringsfölteckningen uppdateras (utifrån nämndens nuvarande ansvarsom
råden) och beslutas av nämnden. 

Kontroller i den internkontrollplanen varieras mellan åren, utifrån en kartläggning 
av risker samt riskbedömning. Inom ramen for detta arbete rekommenderar vi 
även att övervägande sker avseende risker inom bygglovs- samt byggverksambeten 
liksom eventuella kontroller inom området. 

Inom ramen för den intenia kontroller tillse att ansvariga får att genomfora beslu
tade kontrollmoment är ändamålsenliga. 

Riktlinjer/rutiner upprättas för handläggningsprocessen av bygglovsärenden samt 
digitaliseras. 

Analysera eventuella forbättringsområden utifrån överklagade ärenden samt bru
karundersökningar. 

Överväga och tillse åtgärder utifrån att förvaltningen endast har två bygglovshand
läggarejbyggnadsinspektörer, vilket innebär att arbetet blir sårbart. 

Tillse att lagen om offentlig upphandlings efterlevs vad gäller köp av tjänster från 
stadsaritekt, då detta inte ingått inom ramen for denna granskning. 

December 2017 
Osbykommun 
PwC 

4 av 17 



Granskning av bygglovshanteringen 

2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Bygglovshanteringen och kommunens roll styrs och regleras i plan- och bygglagen. Bra 
service till bygglovssökande är viktiga för kommunen och för utvecklingen av verksamhet
en. 

Vi har av Osbys kommuns revisorer fått i uppdrag att genomfora en granskning av bygg
lovshanteringen inom tillsyns- och tillståndsnämnden. 

2.2. Syfte 
Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrägan: 

• Har tillsyns- och tillståndsnämnden, utifrån kontrollmål nedan, en ändamålsenlig 
bygglovshantering? 

2.3. Kontrollfrågor 
Granskningen har skett utifrån foljande kontrollfrågor: 

• Hur styrs och följs bygglovshanteringen upp, tex. via mål, måluppfyllelse? 
• Finns en intern kontrollplan och innehåller den kontrollmoment som avser bygg

lovshanteringen? 
• Finns det dokumenterade riktlinjer för hur handläggningen av bygglov ska genom

foras? 
• Finns rutiner for att fOlja upp handläggningstider för bygglov (dvs. tiden från att 

en komplett ansökan om bygglov inkommit tills handläggningen är färdig)? 
• Sker uppföljning av överklagande ärenden? 
• Genomfors brukarundersökningar och foljs resultatet av dessa upp? 
• Finns en stabil personalstyrka som arbetar med bandläggning av bygglovsärenden 

eller har enheten haft stor personalomsättning? Kompetensutveckling för medar
betare? 

2.4. Avgränsning 
Granskningen avser tillsyns- och ti1lståndsnämnden. 

2.5. Revisionskriterier 
Vi har under granskningen utgått från; 

• Kommunallag (1991:900) 

• Plan- och bygglag (2010:900) 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. 

December 2017 
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Granskning av bygglovshanteringen 

2.6. Metod 
Granskningen har skett genom: 

Dokwnentstudie av relevanta dokwnent. 

Intervjuer med ordförande och vice ordförande i tillsyns- och tillståndsnämnden, 
förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, enhetschef för miljö- och 
byggenheten samt enhetens två bygglovshandläggare. 

Stickprov av 10 bygglovsärenden avseende bygglovsprocessen utifrån PBL 9 kap 27 
§gällande handläggningstid samt rutiner i form av mottagningsbevis. Mer inform
ation om detta i avsnitt 3·7· 

Granskningen har faktakontrollerats av enhetschefför miljö- och byggenheten. 
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Granskning av bygglovshanteringen 

3· Iakttagelser 
Tillsyns-och tillståndsnämnden ansvarar för bygglovshantering och tillsyn enligt plan-och 
bygglagen, miljöbalken 7 kap skydd av områden, förordning om obligatorisk ventilations
kontroll med mera. Miljö-och byggenheten handlägger ärenden om bygglov, marklov, 
rivningslov, strandskydd och olovligt byggande. Inom ramen för bygglovsansö
kan/anmälan håller enheten tekniskt samråd, utövar tillsyn och utfårdar slutbesked. 

Nämnden ska bevaka att en byggnad är lämplig för sitt ändamål, har god form- fårg- och 
materialverkan och att den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse-eller oriente
ringsfcirmåga. Vidare ska byggnader utformas med bärförmåga, stadga, säkerhet i hän
delse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, buller, energihushållning 
och hushållning med vatten och avfall. Nämnden har även tillsyn av att tomter hålls i vår
dat skick. 

Den 1 juli 2015 övergick hantering av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag från 
kommunledningskontoret till samhällsbyggnad och miljö-och byggenheten. Nämnden 
ansvarar även för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och förordningar (t.ex. för
ordning om PCB, om miljökvalitetsnormer och om avfall). Dessutom gäller kemikalielag
stiftningen REACH strålskyddslagen, förordningen om handel med receptfria läkemedel, 
tobakslagen med mera. 

I årsredovisning 2016 framgår följande vad gäller nämndens ekonomi: 

Tkr 

Intäkter 

Kostnader 

Resultat 

Redo v 
2015 

3 766 

7 616 

Redov Budget 
2016 2016 

2699 

6387 

-3688 

.2546 

6574 

4028 

Avvik 

153 

187 

I analysen över utfallet anges att på 
intäktssidan har antalet renhåll
ningsdispenser och avloppstillstånd 
medfört ett plus på 319 tkr. Detta är 
intäkter som endast är tillfålliga, 
speciellt på avloppssidan. Intäkter 

på bygglovssidan är lägre än budgeterat med 351 tkr på grund av minskat antal bygglovsä • 
renden, som tillika är av enklare art. Resultatet hjälps upp av ersättning för bostadsan
passningsarbete så slutresultatet blir minus 106 tkr. Nämnden har genom återhållsamhet 
och neddragning av antalet sammanträden från 10 till8, med bibehållen servicegrad, 
minskat kostnaderna med 124 tkr. Avloppsinventerare blev anställd 9 månader i stället för 
12, vilket resulterade i minskade kostnader med 142 tkr. 

Bygglov 

Delegationsärenden 

Villor 

Lägenheter 

Verksamhetslokaler (m2) 
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2016 

216 

178 

10 

4 

3932 

2015 

237 

204 

7 

31~ 

6212 •• 

2014 

202 

180 

8 

12 

2880 I årsredovisning 2016 

framgår, enligt tabellen på 
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föregående sida, att 216 st bygglovsansökningar inkom år 2016. 

I kommunens årsredovisning 2016 framgår att två bygglovsärenden har väckt uppmärk
samhet, där plan-och bygglagens krav på startbeskedjust nu prövas i högre instans. Vi har 
noterat ett överklagat ärende avseende fasadändring av vattentorn, som frekvent före
kommer i nämndens protokoll under det senaste året. 

Organisation 
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Miljö- och byggenheten är en av flera enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. End
ast miljö- och byggenheten svarar mot tillsyns- och tillståodsnärnnden. Övriga enheter 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen svarar främst mot kommunstyrelsens samhälls-

December 2017 
Osby kommun 
PwC 

8 av 17 



Granskning av bygglovshanteringen 

byggnadsutskott, men även ledningsutskottet. Kommunstyrelsen är enligt nämndens reg
lemente anställningsmyndighet för all personal. 

Miljö- och byggenheten består av 9 personer ink. enhetschef samt en förvaltningssekrete
rare, en förvaltningsassisten t, fyra miljöinspektörer samt två byggnadsinspektörer. Tjäns
ten som stadsarkitekt har under granskningen uppgivits vara en extern tjänst som köps av 
enheten. Det har under granskningen uppgivits att tidigare ingick även en planeringsar
kitekt i miljö- och byggenheten, men sedan år 2015 är tjänsten organisatorisk placerad i 
samhällsbyggnadsförvaltningens stab. 

3.1. styrdokument 
Reglemente för Os by kommun 

Enligt reglementet för tillsyns- och tillståndsnämnden, som antagits av fullmäktige 2014-

12-15, fullgör nämnden kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
inom byggväsendet Nämnden anges ansvara för; 

Miljö- och hälsoskydd- och livsmedelstil1syn inom kommunen 

Samordning av kommunens miljöskyddsplanering 

Kommunens naturvård 

Bygglovshantering enligt plan- och bygglagen 

Tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brand
farliga och explosiva varor 

Räddningstjänst (myndighetsutövning) och sotningsväsendet 

Verksamhet inom tobakslagstiftningen 

Strandskydd, dispenser och til1syn 

Kalkning av sjöar och vattendrag 

Prövning av ansökningar och tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från ren
hållningsordningen bestämmelser. 

Tillsyns- och tillståndsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Vid sammanträde 2017-09-28 har nämnden tagit fram ett förslag till revidering av regle
mentet som överlämnats till kommunstyrelsen. Detta utifrån ny lagstiftning om elektro
niska cigaretter och påfyllnads behållare. Ansvaret for kalkning av sjöar och vattendrag har 
lagts över till kommunstyrelsen. 

Delegationsordning 

Nämndens beslutade om delegationsordning för miljö, bygg och räddningstjänst 2014-01-

23. 
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3 .1.1. Vår bedömning 
I tillsyns- och tillståndsnämndens beslut om delegering har beslutsfattande avseende t. ex. 
planbesked delegerats. Vi tolkar det som att området inte längre ingår i nämndens ansvar 
och rekommenderar därför att delegeringsförteclmingen uppdateras samt beslutas av 
nämnden. 

Målinriktning och måluppfyllelse 
Nämnden har 2017-01-26 beslutat om verksamhetsberättelse för år 2016. I verksamhets
berättelsen for tillsyns- och tillståndsnämnden 2016, som var ett underlag till årsredovis
ningen finns mål angivna inom området. Följande framgår; 

Bygglov och bygganmlllan: Dafl som sänder in en komplett ansökan om enklare bygglov (delega
tionsbeslut)ska t.\ ett beslut inom 20 arbmdagar. 

lndlkatoiW M6l 
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Bygglov och :bygganmälan: Den som sänder In en komplett ansökan om bygglov ska få ett beslut 
inom 10veckor. 
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Följande mål har under granskningen uppgivits avse tillsynsärenden (utifrån plan- och 
bygglag en). 

Klagomil: Den som berörs ska kommuniceras inom tre veekor. 

Kommentar 

Analys av resultatet 
Ett ärende !Sverslcred kommuniceringstiden med 2 dagar. En par arenden hade inte tydligt anmälningsdatum. N olm~ 
bör ntt hela handlaggningstiden kan. i vissa fall, bli Jftng trots att berörd kommunicernts så fort. som möjligt. 

lndlu~r ... 
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6-
12-
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anges att nämnden beslutar om nämndmål medan verksamhetsmål tas fram på verksam
hetsnivå. För år 2017 har nämnden 2016-12-0 8 beslutat om en nämndplan för år 2017, 

där nämndmål framgår. Dessa är på en övergripande nivå utifrån fulhnäktiges mål. Bygg
lovs- eller byggverksamheten benämns inte specifikt men berörs utifrån att målen är 
övergripande. Verksamhetsmålen är dock mer specifika. 
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Nämnden anges i protokoll ha informerats om verksamhetsmål 2017-03-09. I verksam
hetsmål 2017 för miljö- och bygg finns mål inom området. Dessa avser: 

Nämnden ska ge god service till medborgare och företag verksamma inom kom
mW1en, genom relevant, aktuell och lättillgänglig information och rådgivning om 
gällande lagar och föreskrifter m.m. Mått som ska nås för byggverksamheten avser 
"rank bättre än 35, NKI 73", vilket avser resultatet i SKLs undersökning INSIKT 
(NKI) för helåret. 

Vaije medarbetare ska få den kompetensutveckling som bedöms nödvändig inom 
sitt område. sjukfrånvaron ska hållas på en fortsatt låg nivå. Aktivitet utifrån må
let avser " Relevant fortbildning av tjänstemännen. Arbetet planeras utifrån be
hovsinventering o tillgängliga resurser. Uttag av friskvårdshalvtimme uppmunt
ras". Följs upp: Helår 

Bygglov och bygganmälan: Den som sänder in en komplett ansökan om bygglov 
ska få ett beslut inom 10 veckor. Följs upp: Helår. Mått som ska nås: minst 100 %. 

Klagomål: Den som berörs ska kommuniceras inom tre veckor. Följs upp: Helår. 
Mått som ska nås: minst 100 %. 

3.2.1. Vår bedömning 
Nämnden har foljt upp bygglovsverksamheten via mål för år 2016. Nämnden har informe
rats om verksamhetsmäl för år 2017, där mål specifika for området har upprättats. 

Intern kontroll 
Nämnden har 2016-12-08 behandlat rapportering av interkontrollplan 2016. Nämnden 
har vid samma sammanträde beslutat om en internkontrollplan för år 2017. Internkon
trollplan 2017 avser; 

Uppföljning av verkställighet 

Att inventarieförteckningen uppdateras 

Att delegationsordningen följs, 

Att ramavtal följs 

Anmälan om bisyssla. 

Motsvarande kontroller ingick även i internkontrollplanen för år 2016. Nämnden har 
godkänt rapportering av kontroller som genomforts från internkontrollplan 2016, utifrån 
de beslutsW1derlag som rapporterats i samband med protokollet. En kontroll som genom
förts avsåg byggdelegationer, vilken var utan avvikelser. En annan kontroll avsåg uppfölj
ning av verkställighet av beslut, där även ärenden avseende bygglov ingick. Även kontroll 
av bisyssla inom miljö- och byggenheten var utan avvikelse.1 

1 Enligt uppföljning av kontrollen anges att den skett genom skriftlig förfrågan och skrifiJigt svar från samtliga anstallda. 
Utili"ån de svar som inkom bedömdes att ingen bisyssla som förekommer ar oförenlig med nämndens verksamhet. 
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3.,3.1. Vår bedömning 
Vi noterar att internkontrollplan 2016 samt 2017 avser samma kontrollmoment samt om
råden. En riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens har ingått i den interna 
kontrollplanen, vilket vi anser vara positivt. Ansvarig, frekvens och metod framgår dessu
tom tydligt i planerna. 

Vi anser dock att nämnden bör överväga ändamålsenligheten i att enskilda tjänstemän 
genomför kontroller inom områden, där tjänstemärmens egna arbete utifrån rutinerna 
kan omfattas. Ett exempel är kontrollen avseende att ramavtal/ avtal följs, som byggnads
inspektör är ansvarig för att genomföra, enligt den interna kontroUplanen. Vi anser att det 
vore ändamålsenligt om central personal inom kommunledningskontoret istället genom
för denna typ av kontroller. 

I nuvarande internkontrollplan finns kontroller avseende verkställighet av beslut, att de
legationsordningen efterlevs och anmälan av bisyssla. Vi anser att beslutade kontroller 
bör varieras mellan åren, utifrån en kartläggning av risker samt riskbedömning. Inom 
ramen för detta arbete rekommenderar vi även att övervägande sker avseende risker inom 
bygglovs- samt byggverksamheten liksom kontroller inom området. Ett exempel på kon
troll avser antal överklagande ärenden samt utgång i högre instans. Andra uppföljnings
områden mot bygglov avser ledtid från det att en handling kommit myndigheten tillhanda 
till dess att handläggningen har påbörjats. 

3·4· Andra uppföljnings- och utvärderingssystem 
ÖVerklagandeärenden 

Från en genomgång av nämndens protokoll under tidsperioden 2016-10-13 till 2017-n-

02, informeras nämnden om överklagande ärenden. För flertalet ärenden sker informat
ion under den stående punkten "rapporter/information och övrigt", där det endastvid en 
kort rad i protokollet anges vilket ärende som överklagats samt instans. Vissa ärenden 
förekommer dock vid upprepade tillfållen vid nämndens sammanträden som enskilda 
punkter på dagordningen, såsom överklagande avseende fasadändring av vattentorn och 
en fastighet som utdömts byggsanktionsavgifter. 

Servicemätningar 

En servicemätning via telefon och e-post har skett i kommunen i januari 2017. Bygglov är 
en del som ingår i mätningen. Bygglovshanteringen hade högst värden avseende bemö
tande (avser bemötande från handläggare) samt svarstider (där svar skett inom ett dygn). 
För år 2016 hade bygglov 100 % av detta, dvs. samtliga svar skedde inom ett dygn samt att 
intervjuare vid samtliga samtal med handläggare fick ett bra bemötande. Nämnden har 
infonnerats om servicemätningen vid sammanträde 2017-01-26. 

Vad gäller SKL:s mätning, "Företagsklimat 2016- en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning", har en servicemätning skett. Det framgår dock inte något resultat 
avseende bygglovsverksamheten. Enligt uppgift inkom inte tillräckligt antal svar från före
tag får att kommunen skulle komma med i enkäten. Vi noterar dock att Os by kommun 
ligger i topp i Sverige vad gäller det totala Nia-resultatet. I enkäten framgår att Sunne och 
Bromölla kommuner har haft de högsta totalaNKI-resultaten (med NKI 82), följt av Osby, 
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Hörby och Lekeberg (med NKI 81). Vi har i protokoll inte funnit att nämnden informerats 
om mätningen, dock kommer uppföljning ske via verksamhetsmål för 2017 där resultatet 
är en del som följs upp. 

3-4-1. Vår bedömning 
Nämnden informeras om överklagade ärenden löpande. Det finns inte en sammanställ
ning av antal överklagande ärenden samt en samlad analys avseende domslut. Vi rekom
menderar nämnden att inkludera detta inom ramen för den interna kontrollen eller som 
enskild uppföljning. Uppföljning av överklagade ärenden kan avse en sammanställning av 
antal ärenden som överklagats, vilka typ av ärenden som överklagats samt domslut ink. 
analys över eventuella förbättringsområden. 

Vi har i protokoll inte funnit att nämnden informerats om "Företagsklimat 2016 - en ser
vicemätning av kommunernas myndighetsutövning". Uppföljning kommer dock ske via 
verksamhetsmål för 2017, där resultatet är en del som följs upp. 

Nämnden har informerats om kommunens servicemätning. Servicemätningen har skett 
av ett externt företag, som har kontaktat kommunen via telefon samt e-post, och utifrån 
svar gjort en bedömning av bemötandet. Vi rekommenderar nämnden att följa upp verk
samheten genom en servicemätning av vad sökanden som sökt bygglov anser om enhetens 
service samt handläggningsprocess. Företagares perspektiv hade kunnat följas upp utifrån 
SKLs uppföljning av företagsklimatet i landets kommuner. År 2016 var det dock for få 
respondenter för att information om detta skulle framgå gällande bygglov i Os by kom
mun. 

3·5· Riktlirder och rutiner 
Det finns upprättande rutiner i form av mallar i ärendehanteringssystemet, för handlägg
ning av bygglovs ärenden. Rutiner for arbetet finns i en pärm hos enskild tjänsteman. 

I verksamhetsberättelse för år 2016 har uppföljning skett av: 

Den som sänder in en komplett ansökan om enklare bygglov (delegationsbeslut) 
ska få ett beslut inom 20 dgr. 

Den som sänder in en komplett ansökan om bygglov ska få ett beslut inom 10 v. 

Dessa mål hade ett utfall om 100 % i verksamhetsberättelse 2016. Utifrån målen finns 
således rutiner for att följa upp handläggningstider för bygglov. Det har under gransk
ningen uppgivits att handläggare manuellt anger påminnelsedatum i ärendehanteringssy
stemet för att tillse att handläggning sker inom 10 veckor. 

På kommunens hemsida finns information till allmänheten avseende bygglov och bygg
processen. Det finns t.ex. information om hur det fungerar med bygglov, när bygglov be
hövs samt bygglovsbefriade åtgärder. 

3-5.1. Vår bedömning 
I verksamhetsberättelse 2016 sker uppföljning av att handläggning av bygglovsärenden 
sker inom 10 veckor samt att handläggning av enklare ärenden sker inom 20 dgr. Resulta
tet var att samtliga ansökningar handlagts inom dessa tidsramar. Motsvarande mål finns 
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även för år 2017. Rutiner för uppföljning avseende 10 veckors handläggningstid finns så
ledes inom ramen måluppföljningen. 

Vi ser positivt på den in fonnation som delges allmänheten via kommunens hemsida och 
anser denna vara tydlig. På hemsidan finns även information om bygglovs- och byggpro
cessen via länk till Boverkets hemsida. 

Vi rekommenderar att en dokumenterad beskrivning av bygglovsprocessen ink. process
plan för hantering och handläggning av bygglovsärenden upprättas fcir enhetens interna 
arbete. Rutiner för arbetet behöver även digitaliseras. Detta för att skapa enhetliga riktlin
jer och rutiner avseende handläggning av bygglovsärenden. Med fördel kan även rollför
delning dokumenteras liksom riktlinje avseende prioriteringskriterier och styrning av 
bygglovsärenden. 

Personalomsättning samt kompetensutveckling 
Miljö- och byggenheten består av 9 personer ink. enhetschef samt en förvaltningssekrete
rare, en förvaltningsassistent, fyra miljöinspektörer samt två byggnadsinspektörer. Tjäns
ten som stadsarkitekt har under granskningen uppgivits vara en extern tjänst som köps av 
enheten. Det har under granskningen uppgivits att tidigare ingick även en planeringsar
kitekt i miljö- och byggenheten, men sedan år 2015 är tjänsten organisatorisk placerad i 
samhällsbyggnadsförvaltningens stab. 

Inom enheten finns två byggnadsinspektörer och en förvaltningsassistent. Dessa har arbe
tat i kommunen under flera år. Viss personalomsättning har förekommit på chefsnivå där 
enhetschef för miljö- och byggenheten har anställts år 2017 liksom förvaltningschef for 
samhäl1sbyggnadsförvaltningen. 

Kompetensutveckling för medarbetare sker. Medarbetare deltar dessutom i flera olika 
nätverk, som även bidrar till kompetensutveckling. 

3.6.1. Vår bedömning 
Enheten har inte haft stor personalomsättning utan det finns en stabil personalstyrka som 
arbetar med handläggning av bygglovsärenden. Kompetensutveckling för medarbetare 
sker. Medarbetare deltar dessutom i flera olika nätverk, som även bidrar till deras kompe
tensutveckling. 

Vi noterar att kommunens båda byggnadsinspektörer kan komma att gå i pension nära 
varandra tidsmässigt. Utifrån situationen nationellt, där det kan vara svårt att rekrytera 
denna kompetens samt utifrån att förvaltningen endast har två bygglovshandläg
garefbyggnadsinspektörer, rekommenderar vi nämnden att överväga åtgärder för att 
minska enhetens sårbarhet. 

Inom ramen för denna granskning har vi inte granskat huruvida köp av tjänster gällande 
stadsarkitekt, skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Vi rekommenderar att 
nämnden tillser detta. 

Vi noterar även att det under granskningen har uppgivits finnas effektivitetsvinster med 
en organisatorisk placering av planarkitekt inom miljö- och byggenheten. 
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stickprov 
I PBL (2010:900) 9 kap. 27 §anges att; 

"Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov ochförhandsbesked skyndsamt och 
meddela sitt beslut om lov eller forhandsbesked inom tio veckor från det att denfull
ständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt pli grund av utred
ningen i ärendet,jår tidenförlängas en gli.ng med högst tio veckor utöver de ursprung
liga tio veckorna. Sökanden ska informeras omfijrlängningen och skälenför den innan 
den ursprungliga tidsfristen har g/i.tt ut. 

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en .fullständig 
ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevisfinns i 8 §lagen (2009:1079) 
om tjänster på den inre marknaden." 

På Boverkets hemsida har detta förtydligats och följande framgår; 

"Förutom de krav på innehåll somfinns i PBL kan mottagningsbeviset innehålla andra 
uppgifter. Det kan till exempel vara vilken handläggningstid ärendetförväntas få, vem 
som är handläggare och kontaktuppgifter. 

Den lagstadgade skyldigheten att skicka mottagningsbevis gäller bara ärenden som 
omfattas av EU:s tjänstedirektiv. Det innebär att mottagningsbevis ska skickas när den 
som söker lov eller förhandsbesked är en tjänsteleverantör som är etablerad i en med
lemsstat och som behöver lovet eller forhandsbeskedet för tillträde till och utövande av 
tjänsteverksamhet. Beträffande övriga aktörer, till exempel när en villaägare ansöker 
om lov för att få utföra en åtgärd på sin villa, finns ingen skyldighet att skicka mottag
ningsbevis. Det är dock lämpligt att skicka mottagningsbevis i alla ä1·enden om lov och 
förhandsbesked. Dels är det administrativt betungande att särbehandla vissa ärenden} 
dels är det en fördelfor sökanden attfd besked om att ansökan har bedömts somjull
ständig och när ett beslut kanf6ruäntas.,. 

I samband med granskningen genomfördes ett stickprov avseende bygglovsärenden. To
talt granskades tio bygglovsärenden som inkom från 2 maj till 27 juni år 2017. Urvalet 
skedde utifrån att fä en spridning mellan avdelningens två bygglovshandläggare. 

stickprovsgranskningen har skett avseende följande punkter: 

1. Har mottagningsbevis skickats till sökanden (dvs. som anger att ansökan är komplett)? 

Resultat: Mottagningsbevis har skickats till sökanden i samtliga bygglovsärenden som 
ingått i stickprovet. I mottagningsbevisen anges hur lång beräknad handläggningstid 
ärendet bar, vilket är i linje med Boverkets rekommendationer. I ett av ärendena saknades 
mottagningsbevis. Orsaken var att mottagningsbeviset fanns i ett systerärende till ärendet 
som ingick i stickprovet. I detta fall hade ansökan dragits tillbaka till det ärende som 
ingick i stickprovet. sökanden valde sedan att göra en ny ansökan och dänned skapades 
ett nytt ärende. 

I de ärenden där bygglovsansökan inte har varit komplett, har information om vad som 
behöver kompletteras i ansökan framgått av mottagningsbeviset. När sökanden sedan 
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inkommit med kompletterande handlingar har det inte skickats ut information om att 
ansökan är komplett. Orsaken till detta har under granskningen uppgivits vara att när 
ansökan är komplett kan handläggarna skicka ut ett beslut istället för information om att 
ansökan är komplett, vilket skulle bli administrativt betungande. I tre ärenden har kom
plettering begärts i mottagningsbeviset. I två av tre ärenden i stickprovet, har vi inte note
rat långa bandläggningstider från det att komplettering inkom till beslut fattats. I det 
tredje ärendet har beslutet dock dragit ut på tiden i förhållande till när komplettering in
kom, mer information om detta i nästa avsnitt. 

Inom ramen för stickprovet har ledtiden från ankomststämpel på ansökan till dess att 
mottagningsbevis skickats varit 1- 8 dagar. 

2. Handläggningstid (sker handläggning inom tio veckor)? 

Resultat: I genomfört stickprov har åtta av tio ärenden handlagts inom 10 veckor. 

De två avvikelserna avser ett ärende där ett mottagningsbevis skickades till sökanden i 
juni om att ansökan var komplett och att handläggningstiden på 10 veckor påbörjades i 
och med utskick av mottagningsbevis. När stickprovet genomfordes (oktober 2017) hade 
beslut ännu inte fattats i ärendet. En notering i akten angav att sökanden skulle åter· 
komma efter semestern angående ansökan. Eftersom ett mottagningsbevis skickats ut där 
ansökan anges vara komplett och handläggning fortfarande pågick vid genomförande av 
stickprovet har handläggning inte skett inom 10 veckor. 

Det andra ärendet inkom i maj 2017 och beslut fattades i slutet av augusti 2017. Infonnat
ion om att ansökan inte är komplett har skickats till sökanden. Komplettering har seder
mera inkommit. Information till sökanden om att ärendet är komplett finns inte i ären
dets akt. Från det att komplettering inkom, enligt handlingarna i ärendet, har handlägg
ning inte skett inom 10 veckor. Handläggningstiden på 10 veckor har således överstigits. 
Det har under granskningen uppgivits att beslut fattades först i augusti, i muntligt samråd 
med sökanden. 

I övrigt har vi utifrån de ärenden som ingått i stickprovet noterat att handläggningstiden 
generellt sett sker betydligt snabbare än på tio veckor. Av tio ärenden har sex stycken en 
handläggningstid på cirka två veckor. 

3. I de fall handläggningstiden överstigit 10 veckor, har sökanden underrättats om att 
tidsfristen förlängts samt anledningen till detta? 

Resultat: I de två fall där handläggningstiden överstigit 10 veckor har sökanden inte (via 
handling i ärendet) underrättats om att tidsfristen förlängts samt anledningen till detta. 
Det har under granskningen uppgivits att muntlig avstämning har skett med sökanden i 
de två ärendena. 

3.7.1. Vår bedömning 
Det finns rutiner avseende mottagningsbevis enligt Boverket rekommendation. Vi noterar 
att mottagningsbevis skickas till sökanden när ansökan inkommer. Om ansökan behöver 
kompletteras anges detta i mottagningsbeviset En ny information går dock inte ut till 
sökanden om att ansökan är komplett (när nya handlingar inkommit). I två av tre ärenden 
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Granskning av bygglovshanteringen 

har dock beslut fattats kort tid efter att komplettering inkom. I det tredje ärendet har dock 
handläggningen dragit ut på tiden. 

Två av tio ärenden i stickprovet har haft en längre handläggningstid än 10 veckor. sökan
den har dock inte underrättats om att tidsfristen förlängts eller orsaken till detta. Det har 
under granskningen uppgivits att muntlig avstämning skett med sökandena. 

Vi rekommenderar att riktlinjer / rutiner upprättas for handläggningsprocess en, för att 
säkerställa att handläggning av bygglovsansökningar sker i enlighet med plan- och bygg
lagens intentioner. 

2017-12-14 

LinaOlsson 

Projektledare 
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Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag 
På uppdrag av de fOrtroendevalda revisorerna har PwC genomfOrt en granskning av honte
ringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom Rirskola, grundskola och äldre
omsorg. Granskningens revisionsfriga har varit: Har berörda nämnder iindomålsenliga ruli
ner avseende ansökning samt redovisning av rilclode stadsbidrag som säkerstoller en tillröck
lig intern kontroll? Revjsionsrapporten bifogas l bilaga. 

Efter genomfdrd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att barn- och skol
nämnden inte fuJlt ut har ändamälsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av rik
tade statsbjdrag som säkerställer en tillräck Hg intern kontroll. Vi bedOmer vid3re att vård-
och omsorgsnämnden i huvudsak har ändamåls~nliga rutineravseende ansökning samt redo
visning av riktade statsbidrag som säkerställer en tilldicklig intern kontroll. Den sammanfat
tande bedömningen basents på följande iakttagelser: 

• Ansvaret fOr hantering av riktade slatsbjdrag är tydliggjort inom respektive verksam
het/ft>rvaltning. Inom vårdw och omsorgsfOrvallningen finns dokumenterade och 
ändamå1sen1iga rutiner för hanteringen. Dokumenterade rutiner saknas inom barn
och skolfflrvaltningen. 

• Barn- och skolnämnden fattar j regel inte tonnella beslut om att ansöka eller inte an
söka om statsbidrag. YArd- och omsorgsnämnden fattar beslut om bidrag överstigande 
sex pris basbelopp. A v berörda nämnd~tnas deJegat ionsordn.ingar framgår att berörda 
förvaltningschefer har rätt att på delcga1ion fana besJut om projektmedeJ, EU-bidrag 
m.m. upp till sex prisbasbelopp. 

• Vår kartläggning och verifiering visar au berörda nämudeT har sökt 15 av de totalt 27 
olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits tillgängliga under 
gransk.ningspcrioden, varav 13 inom förskola och grundskola och 2 inom äldrc
omsOI'g. 



2018-01-16 

• Inom barn- och skota läggs alla v~d budgettillfiillet kända riktade statsbidrag in i verk

samhetens detaljbudget för utforama. Bjdrag som inkommer senare under åretläggs 

inte in i budget utan hanteras i löpande redovisning. Inom vård- och omsorg tas rik
tade statsbidrag inte med i verksamhetens detaljbudget Det saknas kommunövergri

pande rutiner for hur statsbidrag ska hanteras i budget. 

• Rerlovisning sker i huvudsak i enlighet merl RKR. A Ila riktade statsbidrag projekttörs 
i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppfOijning. I enlighet med R.KR bokfOrs kost
nader löpande på rcspektjve projektnummer. 

• Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag tilJ kommunstyretsen eUer 
kommunfullmäktige. Regelmässig årlig åt~pportering sker dotk tilt berörda nämn

der. 

l rapporten ges även cu antal fOrslag pi re.kommendationer i syfte att stärka den interna kontrol
len avseende statsbidrag. 

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden avseende fram-

:l~. ~~~i::nmp~-~~d~ 31 mws 2013. 

Vngve+p V 
R~visionens vice ordförande 
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1. Sammanfattning 
På uppdrag av Osby kommuns fortroendevalda revisorer har PwC gjort en gransk
ning av hanteringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, 
grundskola och äldreomsorg. Granskningen har omfattat barn- och skolnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har syftat till att besvara följande 
revisionsfråga: 

- Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcldig intern 
lrontroU? 

Efter gen01nford granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att barn
och skolnämnden inte fu1lt ut bar ändamälsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi 
bedömer vidare att vård- och omsorgsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga 
rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerst.äl
ler en tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen baseras pä föl
jande iakttagelser: 

• Ansvaret för hantering av riktade statsbidrag är tydliggjort inom respektive 
verksamhet/förvaltning. Inom vArd- och omsorgsforvaltningen finns doku
menterade och ändamålsenliga rutiner for hanteringen. Dokumenterade ru
tiner saknas inom barn- och skolfcirvaltningen. 

• Barn- och skolnämnden fattar i regel inte formella beslut om att ansöka eller 
inte ansöka om statsbidrag. Värd- och omsorgsnämnden fattar beslut om 
bidrag överstigande sex prisbasbelopp. Av berörda nämndemas delegat
ionsordningar framgår att berörda forvaltningschefer har rätt att pl delegat
ion fatta beslut om projektmedel, EU-bidrag m.m. upp till sex prisbas
belopp. 

• Vår kartläggning och verifiering visar att berörda nämnder har sökt 15 av de 
totalt 27 olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits 
tillgängliga under granskningsperioden, varav 13 inom törskola och grund
skola och 2 inom äJdreomsorg. 

• Inom barn- och skola läggs alla vid budgettillfållet kända n1rtade statsbidrag 
in i verksamhetens detalJbudget ror utförarna. Bidrag som inkommer senare 
under året läggs inte in i budget utan hanteras i löpande redovisning. Inom 
vård- och omsorg tas riktade statsbidrag inte med i verksamhetens detalj
budget. Det saknas kommunövergripande rutiner for hur statsbidrag ska 
hanteras i budget. 

• Redovisning sker i huvudsak i enlighet med RKR. Alla riktade statsbidrag 
projektförs i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppfoljning. l enlighet med 
RKR bokförs kostnader löpande på respektive projektnummer. 
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• Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrel
sen eller kommunfullmäktige. Regelmässig årlig återrapportering sker dock 
till berörda nämnder. 

I syfte att förstärka den interna kontrollen l..ämnas följande rekommendationer: 

• I samverkan med kommunens centraJa ekonomiavdelning ärligen kartlägga 
VJ1ka riktade statsbidrag som finns att söka. 

• statsbidrag som planeras att sökas/inte sökas bör beslutas av berörd 
nämnd, alternativt redovisas för berörd nämnd i det fall ansökan sker i en
lighet med delegationsbeslut. 

• Ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens omfatt
ning och finansiering under en längre period bör behandlas av nämnd. 

• Tydliggör nämndemas delegationsordningar med avseende om ansökningar 
av riktade statsbidrag f'ar ske enligt delegations beslut. Av nuvarande dele
gationsordningar framgår att ansökningar av projektmedel, EU-bidrag m.m. 
bar delegerats. 

• De riktade statsbidrag som söks bör tas upp i verksamhetemas detalJbudge
tar och budgeteras i ekonomisystem. 

• Återrapportera till kommunstyrelsen och nämnderna de sökta och erhållna 
riktade statsbidragen. 
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2. Inledning 

2 .1. Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun utför PwC en 
granskning av hantering och rutiner avseende rutade statsbidrag. 

Den direkta statliga styrningen av kommunerna ökar allt mer ooh i den statliga 
styrningen ingår ofta ekonomiska incitament. 

Antalet riktade statsbidrag ökar från år till år. År 2016 och 2017 uppgick dessa till 
sammantaget till ca 85 stycken bidrag inom olika områden. En del av bidragen krä
ver mycket omfattande forarbeten och administration från kommunernas sida, me
dan andra bidrag kan rekvireras och redovisas i efterhand. 

I takt med att staten ökar de riktade statsbidragen istället for att öka de generella 
statsbidragen ställs allt större krav på att kommunerna har goda rutiner for att 
fånga upp att dessa bidrag finns, ooh for att ansöka om dem. 

Kommunstyrelsen, genom ekonomiavdelningen, har att säkerställa kommunens 
finansiering. Ofta ligger dock uppdraget att söka de riktade statsbidragen på för
valtningarna. 

2.2e Syfte oeh revisions.fråga 
Syftet är att granska om berörda nämnder har ändamAlsenliga rutiner för att söka 
riktade statsbidrag i den omfattning man är berättigad till. Syftet är vidare att kon
trollera om korrekta beslut har fattats i de fall man har sökt eller valt att inte söka 
de riktade statsbidragen, samt att redovisning sker i enlighet med RKR1• Gransk
ningen syftar därmed till att besvara följande revision.sfiiga: 

• Har berörda nämnder ändamMsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll? 

2.2.1. Kontrollfrågor: 
Revisionsfrågan besvaras utifrån följande uppställda kontrollfrågor: 

• Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning/ rekvirering och rapportering av 
riktade statsbidrag? 

• Har berörda nämnder sökt de riktade statsbidrag som de är berättigade till? 

• Hur fattas formella beslut avseende ansökan/att eventuellt inte ansöka nlc
tade statsbidrag? Har nämndbeslutf delegationsbeslut fattats? 

• Ridet för Kommunal Redovisning 

Januari 2018 
Osby konvnun 
PwC 

4av19 



• Har bidragen tagits med i verksamhetens detal)budget? 

• Redovisning av riktade statsbidrag sker i enlighet med RKR.? 

2.3. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till att omfatta riktade statsbidrag inom förskola, grund
skola och äldreomsorg. Granskningen avgränsas till berörda nämnder och omfattar 
inte statsbidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamheten. 

Granslarlngen genomförs genom kart1äggning av tillgängliga riktade statsbidrag 
inom granskni.npområdet. samt genom dokumentstudier avseende rutiner, detalj
budget, fattade beslut och redovisning. Vidare sker intervjuer med berörda tjänste
män. 

Inom ramen för den här granskningen har följande tjänstemän intervjuats: 

• Tf. Ekonomichef 
• Vård- och omsorgschef 
• Verksamhetscontroller, Vård och omsorg 
• Förvaltningschef, Barn och skoJa 
• Verksamhetscontroller, Barn och skola 
• Verksamhetsutvecklare, Barn och skola 

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 
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3· Granskningsresultat 
3 o1. Rutiner .för ansökan, rekvirering och 

rapportering 
Ri'ktade statsbidrag, även kallade specialdestinerade statsbidrag, är tidsbegränsade 
och avsedda för en bestämd verksamhet eller visst ändamål/åtgärd. I Osby kommun 
är det barn- och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden som ansvarar för att 
söka statsbidrag inom förskola och grundskola respektive äldreomsorg, och bidra
gen tiDfaller nämndernas budget i sin helhet. Den praktiska hanteringen att bevaka, 
besluta om, ansöka om/rekvirera samt äterrapportera riktade statsbidrag sker på 
berörda forvaltningar. Detta ställer krav på att nämnderna och förvaltningarna har 
ändamålsenliga rutiner och riktlinjer avseende beslut och ansökningar av statsbi
dragen. I barn- och skolnämndens internkontrollplan 2018 finns en kontroll avse
ende rutin för riktade statsbidrag för att säkerställa att det finns rutin för ansök
ning, rekvirering och rapportering. 

Det finns i Osby kommun inga övergripande rutiner avseende riktade statsbidrag, 
utan bevakning, ansökning, och rapportering sker på nämnderna. 

3.1.1. Förskola och grundskola 
Det är förvaltningschefen vid barn- och skola som har det yttersta ansvaret avse
ende riktade statsbidrag inom forskola och grundskola. All hantering sker centrah 
på förvaltningen i nära dialog med områdeschefer, rektorsgrupp~ förskalechefer och 
ledningen. Det saknas dokumenterade rutiner för hantering av riktade statsbidrag 
inom barn och skola. Vid intervju anges de rutiner som finns idag ska dokumente
ras. Berörda tjänstemän upplever att det finns god kontroll och att det finns upp
backning vid frånvaro. 

Bevakning av bidrag sker framforallt via Sko1verkets hemsida genom statsbidrags
kalendem och den digitala plattformen ·~mina sidor". Bevakning sker även via andra 
myndigheter, t.ex. Kulturrådet. Det är verksamhetscontroller och verksamhetsut
vecklare som sköter bevakning av bidrag som avse.r forskola och gnmdskola. Till
sammans med områdeschef förskola och grundskola görs en kartläggning av vilka 
bidrag som finns tillgängliga och diskussion fors huruvida de ska ansöka om kart
lagda bidrag. Bidrag avseende gymnasieskolan hanteras separat, men berörda tjäns
temän träffas kontinuerligt för att säkerställa att alla statsbidrag flngas upp. Vidare 
fors diskussioner med rektorsgruppen och enligt uppgift sker kontinuerlig dialog 
mellan förvaltning, chefer och ledningen. 

Det är områdescheferna för de olika verksamheterna som fattar beslut om vilka bi
drag de ska söka. Rapportering om vilka bidrag som söks sker till nämnden. Inom 
barn och skola fattas inte formella delegationsbeslut. De intervjuade upplever att 
det är tydligt att det är förvaltningen som ska söka vissa bidrag. De har diskussion
er inom kommunledningsgruppen avseende bidrag som hamnar i gräzon och för-
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valtningscheferna träffas varje vecka. Både verksamhetsutvecklaren och verksam
hetscontroller har behörighet att lämna in ansökningar på skolverkets '"mina sidor ... 

3.1.2. Äldreomsorg 
Huvudansvaret för hantering av riktade statsbidrag som avser äldreomsorg innehas 
av vård- och omsorgschefen vid värd- och omsorgsförvaltningen. Verksamhetscon
troller har den sammanh!llande rollen. Inom förvaltningen finns en framtagen do
kumenterad rutin (beslutad 2017-Dl-01) för hantering av statsbidrag. Under inter
vju uppges att det är en liten grupp som arbetar med dessa frågor och att de täcker 
upp för varandra vid frånvaro. Framöver kommer även verksamhetscheferna (nyin
rättade tjänster) vara mer delaktiga, både avseende bevakning och hantering. 

Bevakning av bidrag sker framförallt genom Socia1styre)sen och SI<L. Från Social
styre1sen skickas information per mail när det är dags att ansöka om bidrag. Bevak
ningen hanteras i tre led; inom nätverk, värd- och omsorgschef + verksamhetscon
troller samt inom ekonomiavdelningen. Tillsammans kartlä.ggs vilka riktade stats
bidrag som finns att söka och därefter informeras nämnden. Ansökningar som avser 
bidrag upp till sex: prisbasbelopp kan ffirvaltningschefen fatta beslut om. Vid inter
vju anges att beslutsrätten ibland delegeras till verk.samhetscontroller. För att an
söka om större bidrag görs ett ärende till nämnden som beslutar om ansökan och 
ger värd- och omsorgschefen rätt att verkställa ansökan. Enligt rutinen så diarieförs 
ansökningar som nämnden beslutar om. Vid intervju anges att nämnden inte alltid 
fattar beslut. För bidrag som finns att söka flera Ar i rad har hittills endast ett beslut 
fattats. Vi har inhämtat nämndens beslut (2016-03-17) avseende stimulansmedel 
for kunskapssatsning för baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorgen 
2016. Vi har även inhämtat nämndens beslut (2015-12·15) avseende Äldresatsning 
2016 (Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016). Av båda besluten framgår att 
verksamhetsområdeschefen tär i uppdrag att rekvirera statsbidraget. Nämndbeslut 
eller delegationsbeslut för ansökningar inom Ökad bemanning inom äldreomsorgen 
under 2017 har inte fattats. 

Rekvirering av bidrag görs av verksamhetscontroller vid förvaltningen, som upprät· 
tar ett särsldlt ansvar, verksamhet och projektnummer för vatje statsbidrag och för 
varje år. Efter genomförd ansökan/rekvirering lämnas förslag till nämnden hur 
statsbidraget ska användas som fattar beslut om fordelning av bidraget. 

Verifiering 
Vi har inhämtat berörda nämnders delegationsordningar för att kontrollera vem 
som har delegation att fatta beslut om att ansöka om riktade statsbidrag. Följande 
har noterats: 

• Vi har via delegationsordning kunnat verifiera att forvaltningschef inom 
barn· och skola har rätt att på delegation fatta beslut om att ansöka om pro
jektmedel, ED-bidrag m.m. upp till sex prisbasbelopp. 

• Vi har via delegationsordning kunnat verifiera att vård- och omsorgschefen 
har rätt att på delegation fatta beslut om att ansöka om projektmedel, EU-
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bidrag m.m. upp till sex prisbasbelopp. För bidrag över sex prisbasbelopp 
har delegation lämnats till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

3.2. Kartläggning av riktade statsb:idrag 
Inom förskola, grundskola och äldreomsorg finns riktade statsbidrag att söka 
främst från skolverket och Socialstyrelsen, men även från övriga instanser såsom 
Kulturrådet och Boverket. 

Inom ramen för granskningen har vi gjort en kartläggning av de riktade statsbidrag 
som funnits att söka inom granskningsområdet under granskningsperioden 2016 

samt 2017. Sammantaget har vi valt att granska 27 stycken olika bidrag. Se bilaga 1 
för en sammanställning av kartlagda bidrag. 

Berörda verksamheter uppger att de söker alla bidrag som bedöms relevanta och att 
de inte ansöker om bidrag i mindre omfattning än vad de är berättigade till. Beslut 
om att inte söka om bidrag avseende förskola och gnmdskoJa tas av forvaltnings
cbefen för barn och skola efter dialog med verksamhetsutvecklare, områdeschef oeh 
rektorsgruppen. Inom vård och omsorg saknas konkret rutin för hur ett beslut om 
att inte söka ett bidrag skulle fattas. 

Vi har inhämtat en sammanstä1lning över vilka riktade statsbidrag som berörda 
nämnder /verksamheter har ansökt om inom respektive område, inklusive ansökt 
belopp samt beviljat anslag. I nedanstående tabeller redogörs för utfallet av inhäm
tade sammanställningar. · 

Karriärt;jänste:r HT 2016 541875 541875 

Karriärtjänster Vf 2017 595000 595000 

Karriärtjänster HT 2017 595000 595000 

Lovskola 2017 26455 144000 

Ugstadiesatsningen 2016/2017 4644198 4644198 

~diesatsningen 2011/2018 2700265 2400265 

Lärarlyftet 2016 i.u. 93750 

Lärarlyftet 2017 105000 105000 

Lärarlönelyftet HT16 (inkl. gymnasiet) 1900000 1873 868 

Lärarlönelyftet 2017 (iDkl. gymnasiet) 2580140 2580140 

Läslyftet 2016 54000 54000 

Läslyftet 2017/2018 999 000 999000 

Läxhjälp 2016 i.u. 261000 

Läxhjälp 2017 90000 90000 

Mindre barngrupper i förskolan 2016/2017 1002000 1002000 

Mindre barngrupper i förskolan 2017/2018 1680000 1680000 
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Papperslösa barn 2016 67517 67517 
Papperslösa barn VI' 2017 52299 52299 

Papperslösa barn HT 2017 52299 Ejklmt 

Samordnare för nyanländas lärande 138200 138 200 

Samverkan fc:ir bästa skola Deltar Deltar 

skapande skola 2D17/2018 380000 380000 

Ökadjämlikhet 2017 912333 924308 
TOTALT: 19 221420 

Utöver ovanstående bidrag har verksamheten sökt ett antal bidrag som inte har 
ingått i granskningen: 

• Förstärkt bemanning inom barn- och ungdomsvArden 
• Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården 
• Parkskolan för alla 
• Skoldatatek 
• Ftitidsbemssatsningen 

Kunskapssatsning för baspersonal i äldre
och funktiansbindersomsorg_en 2016 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017 
- -

TOTALT: . -

Iakttagelser och verifiering 

311197 

3481685 

3457064 

311197 

3481685 

3457064 

7249~6-

Sammantaget bar de granskade verksamheterna ansökt om 15 stycken olika riktade 
statsbidrag under granskningsperioden, att järnfora med vår kartläggning om totalt 
27 stycken bidrag. 9 stycken bidrag har sökts mer än en glng. Av de 15 riktade 
statsbidragen är 13 stycken inom förskola och grundskola och två stycken inom 
äldreomsorg. Beviljat anslag uppgår till totalt ca 26,5 mn.kr. För ett antal bidrag är 
ansökningsfdrlarandet ej klart vid tidpunkt för granskning. 

En jämforelse har gjorts mellan vår kartläggning (se bilaga 1) och ovanstående ta
beller (tabell1-2). Kontroll har skett av om respektive verksamhet har ansökt om de 
riktade statsbidrag som funnits att söka under granskningsperioden. Följande har 
noterats: 

• BSN har 8ll8Ökt om 13 stycken olika riktade statsbidrag under gransknings
perioden. varav 8 bidrag har sökts två är i foljd. Avvir kartläggning framgh 
att det funnits 24 stycken olika riktade statsbidrag att ansöka om under 
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gmnskningsperioden, vilket innebär att verksambeten inte sökt 11 stycken 
bidrag. Orsaken till varför de ej har sökm framgår av nedanstående tabell. 

Tabell s: E;j sökta bidrag inomförskola/grundskola 
1ij IIDSO'irt statsblfb.ag FörklariDg 

.Bidrag till sommarlovsaktiviteter 

En_!reprenö~k~p i skolan 

Fortbildning.rek!l?.!~r och förskol~chefer 

Förlär:tgt matematikl)'ft 

H~jande utveckling 

~~folkbo~rda barn Q>iplomatbam~ 

~Jy'ft:et ~ f<?.~kolan 

~rg på oh~ arbetstid 

Personalförstärkning inom elevh~ 

l!t1ap.~svenska elevers sl,colg~g .. . 
Ökad tmdervisningstid för nyanlända 
Elever 

S()~-~Y~-f~rval~~·. 
Ej analyserat om bidraget går att 
söka. 
Ej anaJYserat om bidraget gh att 
söka. 
Aktivt avstÅtt att-an8öka till formAn 
för att ~~a med läslyftet. . .. 
Det fanns inte möjligheter att orga
nisera insatserna för att möjliggöra 
en ansökan. 

Ej ~ktuellt för Os}>y koJlllD~-~ 
Aktivt avstått att ansöka till fonnån 
för att jobba. med_ digitalisering. 

~j !lk.tu~~ ~r Os~x k~~u.D.· 

. .!JRPf;'Ilde inte villko~~ 

.~J. ~eJ!t f~ Osby k.~JE:mun. 
Ej analyserat om bidraget går att 
söka. 

• VON har ansökt om två av tre av de riktade statsbidragen som funnits att 
ansöka om under granskningsperioden och som framgår av vår kartlägg
ning. Nämnden bar inte ansökt om bidrag för kompetensutbildning för tiD
fålligt anställda i äldreomsorgen. Bidraget hanteras inom Utbildning- och 
arbetsförvaltningen (vuxenutbildning), som söker bidraget i dialog med 
vård- och omsorg. 

3·3· Budget och redovisning 
I kommunens övergripande budgetprocess och resursfördelning när kommande års 
ramar fastställs är riktade statsbidrag ofta f'öremål for diskussion. Riktade statsbi
drag diskuteras även i kommunledningsgruppen i samband med budgetdiskussion
er. Alla riktade statsbidrag hanteras på nämndnivå i deras respektive nämndplaner. 

Specialdestinerade eller riktade statsbidrag är tidsbegränsade oeh avsedda för en 
bestämd verksamhet eller visst ändamål/åtgärd. Enligt information från RKR i ok
tober 2014 ska riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med 
övriga verksamhetsanknutna intäkter. Huvudregeln är att bidragen kräver någon 
fonn av motprestation eller återrapportering. Periodisering ska göras i den period 
där prestationerna har utförts. Det finns tre olika sätt att hantera riktade statsbi
drag i redovisningen. 

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om vissa handlingar ge
nomforts eller vissa mål, nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska 
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bokföras i samma perioder som prestationerna utförts. Utbetalning i ef
terskott ska tas upp som fordran (upplupen intäkt) i den perlod som pre
stationen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de utbetalas i 
förskott. 

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalasför ettframtida tidsbestämt 
projekt och de utförda prestationerna utgör beräkningsunderlag för för
delning av bidraget ska det bokföras och matchas mot kostnader över 
den fastslagna tidsperioden. Denna typ av bidrag är ofta kopplade till re
dovisn.ingsskyldighet och skyldigbet att Aterbetala kvarvarande medel 
vid projekttidens slut. 

3· Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan krav på motprestation 
och intäktsförs den period som bidraget avser. Bidraget ska intäktsföras i 
sin helhet även om nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek 
för den period som bidraget avser. 

3.3.1. Försknia och grundskola 
Enligt uppgift har nämnden en ny budgetprocess sedan 2017, i vilken de tar höjd för 
statsbidrag. I nämndplanen finns de riktade sUrtsbidrag som förvaltningen har kän
nedom om och som de ska söka. Budget finns för både intäkter och kostnader. Vid 
förändringar under året görs inga ändringar i budget. statsbidrag som inkommer 
under året läggs inte in i detalJbudgeten, utan dessa beaktas endast i prognoser. 

All ekonomisk hantering och redovialring sker centralt på förvaltningen. Alla stats
bidrag redovisas på egna projektkoder så att de går att foJja intäkter och kostnader i 
ekonomisystemet. Huvudprincipen är att kostnader ska matchas mot intäkter i den 
mån det är möjligt. För de största statsbidragen uppges detta inte alltid vara möj
ligt, eftersom stor del av kostnaderna avser lön. 

Controllers på förvaltningen gör månadsvisa budgetuppföljningar, på bidrags
/projektnivå. I samband med bokslut säkerställer verksamhetscontroller vilka bi
drag som ska periodiseras pä nästa år, samt vilka som ska intäktsföras alternativt 
återbetalas till bidragsgivaren. 

3.3.2. Äldreomsorgen 
Riktade statsbidrag inom äldreomsorg tas inte upp i nämndens detaJ.jbudget. 
Nämndplan upprättas årligen i september/oktober och information eller beslut om 
bidrag irikommer tidigast i januari. Förutom löneökning så görs inga ändringar i 
budget under året. 

All ekonomisk hantering och redovisning sker centralt på förvaltningen. Avförvalt
Dingens rutin framgår att alla statsbidrag bokförs på egna projektnummer i ekono
misystemet, vilket möjliggör uppföljning av intäkter och kostnader. Vid intervju 
anges dock att kostnaderna inte alltid överensstämmer med verkligheten och det 
faktiska utfallet eftersom det finns en rörligh.et mellan projekt. Det är därmed svårt 
att veta exakt vilka kostnader som avser respektive projekt. De rättar inte upp redo
visningen i efterhand. Vid intervju anges att de inte rullar medel över A.rsskiftet. 
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Det är enhetscheferna samt områdescheferna som ansvarar for att medlen används 
under den period som de är avsedda ror. Cheferna ansvarar för sin egen budget och 
förutsätts göra månadsvisa uppföljningar. Av förvaltningens rutin framgår att in
tern kontroll av statsbidragens användande och bokforin,g görs vid vaije budgetupp
följning. Enligt uppgift ska det inom ramen för 2018-ä:rs internkontroll göras stick
prov pA att personal konterar på rätt projekt och ansvarsområde. 

3·4· Återapportering till nämnd 
Det görs ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 

Det sker regelmässig Aterapportering till barn· och skolnämn den. Redovisning görs 
dock inte på projektnivå, utan på en mer övergripande nivå. Vid intervju anges att 
det finns en god kommunikation mellan politiken och tjänstemännen, och att poli
tiken stör bakom förvaltningen och litar på att de gör den bästa bedömningen uti
från kommunens mål etc. 

Det sker regelmässig återrappalUring till vård- och omsorgsnämnden. Redovisning 
av riktade statsbidraget sker årligen och genom kvalitetsförbättringar anges hur 
respektive bidrag har fördelats, vad medlen använts till och vad effekterna blivit 
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4· Revisioneli bedömning 
4.1. Avstämning mot kontrollfrågor 
Revisionsfrågan besvaras utifrAn fem uppställda kontrollfrågor. Respektive kon
trollfråga bedöms upp.fyiJt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. 

KontrollfrA.ga 

Finns det ända
målsenliga rutiner 
för ansökningf 
rekvirering och 
rapportering av 
riktade statsbi
drag? 

Harberörda 
nämnder sökt de 
riktade statsbidrag 
som de är berätti
gade till? 

Hur fattas formella 
beslut avseende 
ansökan/att even
tuellt inte ansöka 
om riktade statsbi-
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Bedömning och 
kommentar 

Barn.- och skolnämnden 

Delvis uppfyllt 
Inom barn- och skolförvalt
ningen finns inga dokumen-

. terade riktlinjer för statsbi
dragsansökningar. 
Ansvaret är dock tydligt och 
ligger pi förvaltningschef, 
verksamhetscontroller och 
områdeschefer, vilka genom
för bevakning och ansökning 
av riktade statsbidrag. 

Inför 2018 finns i nämndpla
nen en sammanställning över 
bidrag som ska sökas. Det 
sker en återkommande munt
lig rapportering till nämnd 
avseende sökta och erhållna 
riktade statsbidrag. 

Delvis uppfyllt 
Barn- och skolnämnden bar 
sökt 13 av 24 bidrag. De bi
drag BOm inte sökts bar be· 
dömts ej relevanta eller ej 
varit aktuella. Nlgra bar sökts 
av annan förvaltning. Två 
bidrag har ej analyserats. 

Ddvis uppfyllt 
Nämnden har under 2016 och 
2017 inte fattat formella be
slut om ansökningar av rik
tade statsbidrag. Fonnella 

Bedömning och 
kommentar 

Vilrd- och omsorgsnämnden 

Uppfyllt 
Inom vård- och omsorgsför
valtningen finns dokumente
rade rutiner för hantering av 
riktade statsbidrag. 
Ansvaret är tydligt fördelat 
mellan förvaltningschef och 
verksamhetscontroller. Även 
ekonomiavdelningen är in
volverad vad gäller bevak-
ning. 

Det sker årlig rapportering till 
nämnd avseende sökta och 
erhållna riktade statsbidrag, 
samt hur medlen använts. 

Uppfyllt 
Värd- och omsorgsnämnden 
har sölet 2 av 3 bidrag. 
Nämnden har inte sökt bidrag 
för kompetensutbildning för 
tiilfiilligt anställda i äldre· 
omsorg och hälso- och sjuk
vård. Bidraget hanteras vid 
annan verksamhet. 

Delvis uppfyllt 
Nämnden fattar beslut om att 
bidrag som överstiger sex 
pris basbelopp, dock fattas 
beslut endast en gäng får bi-
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drag? Har nämnd~ 
beslut/ 
delegationsbeslut 
fattats? 

Har bidragen ta~ 
gits med i verk
samhetens detalj
budget? 

Redovisning sker i 
enlighet med 
RKR? 

besiut ·har inte heller regei
mässigt skett via delegations~ 
beslut. Av delegationsord~ 
ningen framgår att nämnd 
ska fatta beslut om att söka 
bidrag som överstiger 6 bas
belopp. 
Från 2018 gäller nya dock nya 
beslutsrutiner. I nämndens 
beslutade nämndplan avse
ende 2018 redovisas vilka 
bidrag som ska sökas. 

Uppfyllt 
De riktade statsbidrag som är 
fullt ut kända vid budgettill
tåilet läggs in i budget för 
utföratna. De bidrag som in
kommer under verksambets
året läggs inte in i budget 
utan hanteras i löpande redo
visning. 

UppfyDt 
Alla statsbidrag projektförs i 
ekonomisystemet, vilket möj
liggör uppföljning. I enlighet 
med RKR bokförs kostnader 
löpande på respektive pro
jektnummer. 

drag sam g5}1er flera Ar. 
Av delegationsordning fram
går att vård- och omsorgschef 
har rätt att ansöka om bidrag 
upp till sex prisbasbelopp. 

Vi har inte tagit del av några 
delegationsbeslut Förvalt
ningen saknar konkreta ruti
ner för hur ett beslut om att 
inte söka ett bidrag ska han
teras. 

Delvis uppfyllt 
Inga bidrag tas med i detalj
budget. Redovisning av intäk
ter och kostnader sker struk
turerat och uppföljningsbart. 

Uppfyllt 
Alla statsbidrag projektförs i 
ekonomisystemet, vilket möj
liggör uppfö1jning. I enlighet 
med RKR bokförs kostnader 
löpande på respektive pro
jektnummer. 

4..2. Revisioneli bedömning 
Granskningen syftar till att besvara följande revi.sionsfråga: 

• Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerstäUer en tillriicklig intern 
kontroll? 

Efter genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att barn
och skolnämnden inte fullt ut har ändamå1senliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi 
bedömer vidare att vård- och omsorgsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga 
rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerstäl
ler en tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen baseras på föl
jande iakttagelser: 
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• Ansvaret för hantering av riktade statsbidrag är tydliggjort inom respektive 
verksamhet/forvaltning. Inom vård- och omsorgs!orvaltningen finns doku
menterade och ändamålsenliga rutiner for hanteringen. Dokumenterade ru
tiner saknas inom barn- och skolforvaltningen. 

• Barn- och skolnämnden fattar i regel inte fonnena beslut om att ansöka eller 
inte ansöka om statsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om 
bidrag överstigande sex prisbasbelopp. Av berörda nämndernas delegat
ionsordningar framgår att berörda förvaltningschefer har rätt att på delegat
ion fatta beslut om projektmedel, EU -bidrag m .m. upp till sex prisbas
belopp. 

• V"ar kartläggning och verifiering visar att berörda nämnder har sökt 15 av de 
totah 27 olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits 
tillgängliga under granskningsperioden. varav 13 inom förskola och grund
skola och 2 inom äldreomsorg. 

• Inom barn- och skola läggs alla vid budgettillfället kända riktade statsbidrag 
in i verksamhetens detaljbudget för utförama. Bidrag som inkommer senare 
under året läggs inte in i budget utan hanteras i löpande redovisning. Inom 
vård- och omsorg tas riktade statsbidrag inte med i verksamhetens detalj
budget. Det saknas kommunövergripande rutiner för hur statsbidrag ska 
hanteras i budget. 

• Redovisning sker i huvudsak i enlighet med RKR.. Alla riktade statsbidrag 
projektförs i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppföljning. I enlighet med 
RKR bokfors kostnader löpande på respektive projektnummer. 

• Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrel
sen eller kommunfullmäktige. Regelmässig årlig återrapportering sker dock 
till berörda nämnder. 

4·3· Rekommendationer 
I syfte att förstärka den interna kontrollen lämnas foljande rekonunendationer: 

• I samverkan med kommunens centrala ekonomiavdelning ärligen kartlägga 
vilka riktade statsbidrag som finns att söka. 

• statsbidrag som planeras att sökas/inte so"kas bör beslutas av berörd 
nämnd, ahernativt redovisas för berörd nämnd i det fall ansökan sker i en
lighet med delegationsbeslut. 

• Ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens omfatt
ning och finansiering under en längre period bör behandlas av nämnd. 

• Tydliggör nämndernas delegationsordningar med avseende om ansökningar 
av riktade statsbidrag får ske enligt delegationsbeslut Av nuvarande dele
gationsordningar framgår att ansökningar av projektmedel, BU-bidrag m. m. 
har delegerats. 
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• De riktade statsbidrag som söks bör tas upp i verksamhetemas detaljbudge
tar och budgeteras i ekonomisystem. 

• Återrapportera till kommunstyrelsen och nämnderna de sökta och erhMlna 
riktade statsbidragen. 
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Bilaga 1: Kartläggning av riktade 
statsbidrag 
Tabell t: Riktade statsmdrag inomjörslrola och grundskola 

Statsbi~& 

.Bi~ t!Jl s~arlovsa~~t~ 
Entrep,renörakap i skolan 
Fortbildning rektorer och förskoleche· 
fer 
Fortbildning specialpedago~ 
Förl~ ~tildyft 
Hälsofräm. ande utvecldin ... .. . . . 9_ . .. . • . 8.. . . .. 
~~f<?~~~ bcu;z.l (Diplc:i:maJ1>am). 
Kaniärtjänster 
Lovskola 
UP.tadi~tsp~ep 
;Lärarlyftet 

~rlön~!yft~ 
Läslyftet 
Läslyftet i forskolan 
Läxh"äl .. ~- p 
~dre ~pper~lo~lan 

~~.~_obekväm arbetstid 
Papperslösa barn i skolan 

Person.a!fö~~.inom ~hälsa. 
Samverkan for bästa skola .. . .... . . ... ·- · 

S~pande sko~ 
Upprustning av skollokaler och utemil
Jöet:" vid ~lor, lörskolor och ~tid$,em 
Utla:~ulssvens}ta ~levers~~ 

Ökad undervisningstid ror nyanlända 
elever 

Bi~gsgivare 

MUSC 
Skolverket 

Skolverket . . .. . 

skolverket 

Skolverltet 
Skolverket . . . . . . . 
Skolveiket -·· ... -
Skolverket 
skolverket 

Skol~ket . . 

Skolverket 
Skolverket ... . . . . .. 
Skolverket 
Skolverket 
Skolverket 

s~~~~ 
Skolverket . . . . 
Skolverket 
Skolverket 

Skolverket 

statens Kultun'åd . . . 

Boverket ·- ...• .. 
Skolverkst 

Skolverket 

TabeU :u Riktade statsbidrag inom äldreomsorg 

S~ts~~ ~i~~vare 
Kunskapssatsning för baspersonal inom 
äldre- o~ ~onshin4e.t;So~en . ~ocialstyrel.!en 
Kompetensutbildning :för tilliaDigt an-
ställda i äldreomsorg och hälso- och 
"ukvård skolverket .~ . 

Ökad bemanning inom ~!W:eomsorgen ·-~alstyrelsen 
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Kommunenbar 
sökt bidra~t? 
Ja (söks av annan 
ver~) 
N" e.J .. 

~ej_ 
Nej 

Nej 
N . 9. 
N" ~ 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja. 

Ja 
Nej 

Ja 

Ja 
N" e.J. 
Ja 
N' .e.J 
Ja 
Ja 
Nej (söks av annan 
verksamhet) 

- .Nej 

Nej 

KommWlen har 
sökt bidra~et? 

Ja 

Hanteras av annan 
vht 

.?.a 
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Revisoreras 
Kommunstyrelsen 

Granskning av investeringar 
På uppdrag av de lortroendevalda revisorerna har PwC genomfOrt en granskning om kom
munstyrelsen och nämnderna säkerställer att redovisningen av investeringar med inriktning 
mot inilirandet av .komponentavskrivningar sker enligt god revisionssed. 

Enligt budget 20 J 7 uppgår investeringarna i Os by kommun till 172 mnkr vilket är 87 mnkr 
högre än dc budgeterade avskrivninganta. Under år 20 16 fOrbrukades endas l 47 o/o av investe
ringsbudgeten. 

Granskningens revisionsfråga har varit: Säkersliiller lrommunstyreb;en att redovisningen av 
investeringar sker enligt god redovimingssed m:h med tillräcJclig i11tern XQntroll? Revisions· 
rapporten bifogas i bilaga. EftergenomfOrd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen i all 
väsentlighet säkerställer att redovisning av investeringar sker enligt god revisionssed. Vi be
dömer dock att det finns en osäkerhet avseende rcdovisning~n när det gäller in forande av 
komponentredovisning fOr befintliga anläggningstillgångar. Vi bedömer även att det finns 
brister i den interna kontrollmiljön. Vidare bedömer vi att dokumenterade principer flSr inve
steringshantering och riktlinjer för komponentavskrivning bidrar till en god iotcm kontroll
miljö. Slutligen bedömer vi att det finns ändamAJsenHga rutiner fflr att bedöma nedskriv
ningsbehovet i samband med de1års· och årsbokslut. 

Vi grundar våra bedömningar på att: 

• Stickproven visar att god redovisningssed foJjs vid beräkning av anskaffningsvärden 
fOr investeringar, att komponenlredov;sni1Jg införts fOr nyinvesteringar från och med 
år 20 l6 samt att vissa investeringar i faslighetel' under åren 2012-2015 delats upp i 
komponenter även om det inte fauns några riktlinjer vid tillfllllet. 

• Det salmas underlag som visar vilka överväganden <;om gjorts och vilka åtgärder som 
vidtagits i an/äggningsregi.ftrel. Vi konstaterar att gränsen 1 O rnnkr fOr komponentin
delning av befintliga anläggningar innebär ett flertal anläggningar inte omfattas av 
omprövningen. VAr granskning visar att det finns anläggningstillgångar med bokfOn 
värde över t O mnkr som inte varit få!'e.mAl fOr komponentindelning. Dessutom bar det 
bokfOrda värdet for flera befintliga fastigheter i sin helhet klassificerats som stomme 
med relativt långa nyttjandeperioder. Vi anser att det mediOr en risk att komponenter i 
befintliga anläggningar inte utrangeras i samband med att reinvesteringar börjar akti
veras. Detta på grund att det blir svårt att iden'tilicra de olika k{lmponen1cma i dc fall 
ingen uppdelning har skett. 
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• lnvesleringsbudgetens omfattning inte är dimensionerad till tillgängliga resurser avse-
ende personal och finansiella mål under år 2017. Det baserat· vi på au det inte finns 
personella resurser inom projektledning och upphandling som motsvarar de budgete
rade projekten. Investeringsbudgetens omfattning är inte heller anpassad till det tinan
sie Ila mål som innebär att skattefinansieringsgraden ska öka under perioden år 2017. 
2023. l budget 2017 är det finansiella mAlet alt resultatet ska motsvara minst 2% av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet år 2017 är l s.o 
mnkr vilket motsvarar målet. Det finns även ett finansiellt mål som innebär an skatte
finansieringsgraden av investeringar ska öka till 100% under tiden år 20 J 7-2023. Av
sk.rivningama uppgår till cirka 45 mnkr under planperioden. Det innebär all möjlig· 
heterna att finansiera invester·ingorna med egna medel (slraflemede/) uppgår till cirka 
60 mnkr per åt. l nvesteringama llir år 20 J 7 ocn de l vA efier#Uijande planAren uppgår 
till cirka 165 mnkr per Ar. 

• stickproven visar au det firms tillräckliga undel'lag vid aktivering av investeringar 
utom när det gäller fakturorna från Slrdne Blekinge Vattenvårdsj01·bund. 

• Baserat på den insamlade informationen om området Naturhrubgymnasiel anser vi 
att det kan finnas en risk for ett nedskrivningsbehov om de befintliga anläggningar 
som finns på området inte nyttjas i de framtida planerna. 

Revisionen önskar svar från kornmunstyrelsen avseende gcnomftSrd granskning senast den 31 
mars 2018. ' 

G; u ~~1t~ 1 
Y,gve Lötp l 

·• 
Revisionens vice ordfbraode 
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Granskning av investeringar 

Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

Enligt budget 2017 uppgår investeringarna i Osby kommun till172 mnkr vilket är 87 mnkr 
högre än de budgeterade avskrivningarna. Under år 2016 förbrukades endast 47 96 av in
vesteringsbudgeten. 

RKR.111.4 Materiella anläggningstillgångar normerar vad som är en anläggningstillgång, 
hur anskaffningsvärdet ska beräknas, hur tillkommande utgifter ska beräknas samt hur 
tillgAngar ska värder88. RKR 19 behandlar hur nedskrivning av materiella anläggningstill
gångar ska ske. 

RKR har infört ett explicit krav på att tillämpa komponentavskrivning vid redovisning av 
materiella anläggningstillgångar frln och med räkenskapsåret 2014. Successivt ska kom
ponentindelning ske även för befintliga tillgångar. Omfattningen bör vägas mot väsentlig
het och nytta. 

Revisorerna har beslutat om att granska om kommunstyrelsen och nämnderna säkerstäl
ler att redovisningen av investeringar med inriktning mot inforandet av komponentav
skrivningar sker enligt god redovisningssed 

Revisionsfrågan som ska besvaras är: 

säkerställer kommunstyrelsen att redovisningen av investeringar sker enligt god redovis
ningssed och med tillräcklig intern kontroll? 

Vi bedömer att kommwtstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att redovisning av investe
ringar sker enligt god redovisn.ingssed. Det baserar vi på att stickpTaven visar att god re
d ovisDingssed foljs vid beräkning av anskaffningsvärden för investeringar, att kompo
nentredovisning införts för nyinvesteringar från och med år 2016 samt att vissa investe
ringar i fastigheter under åren 2012-2015 delats upp i komponenter även om det inte 
fanns några riktlinjer vid tillfället. 

Vi bedömer dock att det finns en osäkerhet avseende redovisningen när det gäller infö
rande av komponentredovisning för befintliga anläggningstillgångar. Det grundar vi på att 
det salmas underlag som visar vilka överväganden som gjorts och vilka åtgärder som vid
tagits i anläggningsregisb'et. Vi konstaterar att gränsen 10 mnkr för komponentindelning 
av befintliga anläggningar innebär ett flertal anläggningar inte omfattas av omprövningen. 
Vår granskning visar att det finns anläggningstillgAngar med bokfört värde över 10 mnkr 
som inte varit foremål för komponentindelning. Dessutom har det bokförda värdet för 
flera befintliga fastigheter i sin helhet klassificerats som stomme med relativt långa nytt
jandeperioder. Vi anser att det medför en risk att komponenter i befintliga anläggningar 
inte utrangeras i samband med att reinvesteringar böljar aktiveras. Detta på grund att det 
blir svårt att. identifiera de olika komponenterna i de fall ingen uppdelning har skett. 

1 Rådet för kommunal redovisning 
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Granskning av Investeringar 

Vi bedömer att det finns brister i den interna kontrollmiljön eftersom investeringsbudge~ 
tens omfattning inte är dimensionerad till tillgängliga resurser avseende personal och 
finansiella mäl under år 2017. Det baserar vi på att det inte finns personella resurser inom 
projektledning och upphandling som momvarar de budgeterade projekten. Investerings
budgetens omfattning är inte heller anpassad tiJJ det finansiella mål som innebär att skat
tefinansieringsgraden ska öka under perioden år 2017-2023. 

Vi bedömer vidare att dokumenterade principer för investeringshantering och riktlinjer 
för komponentavskrivning bidrar till en god intern kontrollmiljö. Slickproven visar att det 
fiiliUI tillräckliga lUlderlag vid aktivering av investeringar utom när det gäller fakturorna 
från Skåne Blekinge Vattenvårdsrorbund. 

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner fdr att bedöma nedskrivningsbehovet i 
samband med delårs-och årsbokslut. Baserat pl den insamlade informationen om områ
det Naturbruksgymnasiet anser vi att det kan finnas en risk får ett nedskrivningsbehov 
om de befintliga anläggningar som finns pl området inte nyttjas i de framtida planerna. 

~.J. Bedömningarmot kontroUmld 
KontrollmAl 

Anpassas investeringsbudge
tens omfattning i förhål~ 
lande till tillgängliga resur
ser? 

Följs god redovisningssed 
vid beräkning av anskaff
ningsvärdet för investering
ar? 

·-
FöUs god redovisningssed 
avseende aktiveringar av 
investeringar? Är underla
gen tillräckliga? 
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Kommentar 

.FJ uppfyllt 

Vi bedömer att investeringsbudgetens omfatt
ning inte är dimensionerad till tillgängliga re
surser avseende persona] och finansiella mål 
under år 2017. Det baserar vi på att det inte 
finns personella resurser inom projektledning 
och upphandling som motsvarar de budgete
rade projekten. Investeringsbudgetens omfatt
ning är inte heller anpassad till det finansiella 
mål som innebär att skattefinansieringsgraden 
ska öka under perioden år 2017-2023. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att god redovisningssed i allt vä
sentligt följs vid beräkning av anskaffnings
värdet vid investeringar. Det baserar vi på att 
det finns en investeringspolicy som definierar 
vad som anses vara en investering samt att 
genomforeJa stickprov visar att policyn i allt 
väsentligt efterlevs. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att god redovisningssed i alh vä
sentligt följs avseende aktivering av investe
ringar. Det baserar vi på att ekonom gårig~ 
nom de underlag som utgör den investering 
som ska aktiveras. 

Vi bedömer att under1agen är tillräckliga utom 
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Finns beslutade riktlinjer 
som visar hur komponent
redovisning av investeringar 
ska ske? Överensstämmer 
riktlinjema med god redo
visningssed? 

Har komponentredovisning 
införts tör nyinvesteringar? 

Följs god redovisnin.psed 
vid redovisning av materiella 
tillgingar? 

Följs god redovisningssed 
vid .redovisnJng av markex
ploatering? 

Är kooununens anläggnings
register lndam&lsenligt? 
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när det gäller Skåne Blekinge Vattentjänst. Det 
baserar vi på genomförda stickprov. Vi anser 
att underJagen bör rortydligas avseende inve
steringarna inom VA-området. 

UppfyBt 

Vi bedömer att det finns beslutade riktlinjer 
som visar hur komponentavskrivning av nyin
vesteringar ska ske. 

Vi bedömer att riktlinjerna överensstämmer 
med god redovisningssed. AntaJet komponen
ter. komponenternas avgränsning samt nytt
jandeperioder överensstämmer med god redo
visnin8$sed och den praxis som hunnit utveck
las i kommuner och landsting. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att komponentredovisning har 
införts for nyinvesteringar från och med år 
2016. Det baserar vi pö. den granskning av an
Jäggningsregistret som visar att uppdelning av 
nyinvesteringar skett i enlighet med antagna 
riktlinjer. 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det finns en osäkerhet avse
ende redovisningen när det gäller infdrande av 
komponentredovisning ror befintliga anlägg
ningstillgAngar. Det grundar vi på att det sak
nas underlag som visar vilka överväganden 
som gjorts och vilka förändringar som gjorts i 
anläggningsregistret. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att redovisningen av nyare elq)loa
teringsprojekt i allt väsentligt överensstämmer 
med god redovisningssed. Det baserar vi på att 
klassificering, beräkning av anskaffningsvärde 
och värdering sker enligt god redovisningssed. 
Vi anser att det bör göras en utredning av de 
poster i markreserven som kan avse exploate
ringstomter som avses försäljas. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att kommunens anläggningsregis
ter i allt väsentligt är ändamälsenligt och att 
det överensstämmer med kraven i RKR 23 
Bokföring. Vi anser att uppdelning av anlägg
ningar bör ske så långt att de kan identifieras 
till exempel via fastighetsbeteckning. 
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Granskning av Investeringar 

1..2. Rekommendationer 
Vi rekommenderai' att: 

• Investeringsbudgeten i större utsträckning används som ett styrmedel genom att 
beslutade projekt och resurstilldelning i större utsträckning stämmer överens. 

• Underlagen till investeringar inom VA som faktureras via Skåne Blekinge Vatten
värdsförbund bör förtydligas så att det framgår vilka utgifter som ligger till grund 
ror investeringen. 

• En kontinuerlig prövning av avskrivning.9tider och behov av utrangering görs for 
att minska risken med för höga bokförda värden i befintliga anläggningstillgångar 
i förhållande till den verkliga förslitningen. 

• En prövning av eventuellt nedskrivningsbehov görs regelbundet för att identifiera 
värdet hos tillgångai' som inte används till sitt ändamAl till fiiljs av ändrad eller 
nedlagd verksamhet, till exempel avseende N aturbruksgymnasiet. 

• Det bör göras en utredning av de poster i markreserven som kan avse exploate
ringstomter som avses försäljas. 

• Uppdelning av anläggningstillgångar bör ske så långt att de kan identifieras till ex
empel via fastighetsbeteckning. 
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Granskning av investeringar 

2. Inledning 
2 .1. Bakgrund 
Enligt budget 2017 uppgår investeringarna i Osby kommun till172 mnkr vilket är 87 mnkr 
högre än de budgeterade avskrivningarna. Under år 2016 förbrukades endast 47 96 av in· 
vesterlogs budgeten. 

RKR 11.4 Materiella anlä.ggningst11lgångar normerar vad som är en anläggningstillgång, 
hur anskaffningsvärdet ska beräknas, hur tillkommande utgifter ska beräknas samt hur 
tillgängar ska värderas. RKR 19 behandlar hur nedskrivning av materiella anläggningstill· 
glngar ska ske. 

RKR har infört ett explicit krav på att tillämpa komponentavskrivning vid redovisning av 
materielJa anläggningstillgångar frän och med räkenskapsåret 2014. Successivt ska kom
ponentindelning ske även för befintliga tillgångar. Omfattningen bör vägas mot väsentJig
het och nytta. 

Revisorerna bar beslutat om att granska om kommunstyrelsen och nämnderna säkerstäl
ler att redovisningen av investeringar med inriletning mot införandet av komponen:tav
skrivningar sker enligt god redovisningssed. 

2 .2 e Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

• säkerställer kommunstyrelsen att redovisning av investeringar sker enligt god re
dovisningssed och med tillräcklig intern kontroll? 

Följande kontrollmAl ska besvaras av granskningen: 

• Anpassas investeringsbudgetens omfattning i forhållande till tillgängliga resurser? 

• Följs god redovisningssed vid beräkning av anskaffningsvärdet för investeringar? 

• Följs god redovisningssed avseende aktivering av investeringar? Är underlagen 
tillräckliga? 

• Finns beslutade riktlinjer som visar hur komponentredovisningen av investeringar 
ska ske? ÖVerensstämmer riktlinjerna med god redovisningssed? 

• Har komponentredovisning inforts ror nyinvesteringar? 

• Följs god redovisningssed vid redovisning av materiella anläggningstillgångar? 

• Följs god redovisningssed vid redovisning av markexploatering? 

• År kommunens anläggningsregister ändamålsenligt? 
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Granskning av investeringar 

2.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterier i granskningen utgörs av! 

• Lagen om kommunal redovisning 

• Rådet för kommunal redovisning. främst rekommendation 11.4 och information 
"ÖVergång till komponentavskri.vning", trin år 2014 

• Internt beslutade riktlinjer 

2.4. Metod och aogrålbn.ing 
Granskningen avser investeringar i materiella anläggningstillgängar (inte finansiella). 

Vi har genomfört intervjuer med tiDförordnad ekonomichef, redovisningsekonom och 
ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Vi har tagit de1 av följande dokument: "Principer får investeringshantering i Osby kom
mun"2, riktlinjer for komponentredovisning3, Arsredovi.sn.ing 2016, delårsrapport per 
2017-oS-31, köpekontrakt Jonstorp 1:3 samt Marklunda 34:1, värdeutlåtande fastigheten 
Jonstorp 1:3 samt värdeutlåtande fastigheten Marklunda 34:1. 

Vi har tagit stickprov på investeringar utförda under Ar 2017 enligt bilaga 1. 

Faktauppgifterna i rapporten har granskats av berörda 1jänstemän. 

2 KS § 195/201~-18 
3 KS § 22112016-12-14 

Januari 2018 
Osbykommun 
PwC 

8av20 



Granskning av investeringar 

3· Iakttagelser o,ch bedömningar 
För varje kontrollinäl redogörs for iakttagelser som &iorts i samband med granskningen 
och vilka revisionella bedömningar som gjorts därpå. 

3.1. Anpassas investeringsbudgetens ontfattning iför-
hå llande till tillgängliga resurser? 

3.1.1. Iakttagelser 
I årsredovisningen 2016 uppgick årets investeringar ti1l61,2 mnkr. Utfallet var 130,8 

mnkr lägre än budgeterat belopp. I Osby kommwt överförs investeringsmedel efter sär· 
skild prövning. Det överf'örda uppgår infor år 2016 till 61,5 mnkr. I diagrammet redogörs 
tör budgeterade belopp inklusive överföring mellan åren samt utfall för år 2012-2016 i 
mnkr. 

Budget och utfall år 2012-2016 
250 

200 

150 

100 

50 

o 
2012 2013 2014 2015 2016 

B utiget w1 Utfall 

År 2017 uppgår budgeterat belopp till192,7 mnkr, varav 37,4 tnDkr har överförts från år 
2016. Utfallet per den 31 augusti uppgår till50,3 mnkr. Enligt prognosen bedöms utfallet 
för Ar 2017 bli 112,6 mnkr. 

I intendwt beskrivs flera orsaker som innebär att investeringarna inte genomförs samma 
år som projekten finns i investeringsbudgeten. Det handlar till exempel om vakanta tjäns
ter inom fasti.ghetsenheten, samarbete med Trafikverket samt begränsade resurser avse
ende upphandlings.kompetens. Projektledare tillhandahälls av Osbybostäder AB, men 
organisationen håller på att ses över. 

I budget 2017 är det finansiella mAlet att resultatet ska motsvara minst 2 96 av skatteintäk
ter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet år 2017 är 15,0 mnkr vilket mots
varar målet. Det finns även ett finansiellt mål som innebär att skattefinansieringsgraden 
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Granskning av investeringar 

av investeringar ska öka ti11100 96 under tiden år 2017-2023. Avskrivningarna uppgår till 
cirka 45 mnkr under planperioden. Det innebär att möjligheterna att finansiera investe
ringarna med egna medel (skattemedel) uppgår till cirka 6o mnkr per är. Investeringarna 
för år 2017 och de två efterföljande planåren uppgår till cirka 165 mnkr per år. 

3.1.2. Bedömning 
Vi bedömer att investeringsbudgetens omfattning inte är dimensionerad till tillgängliga 
resurser avseende personal och finansiella mål under år 2017. Det baserar vi på att det 
inte finns personella resurser inom projektledning och upphandling för att motsvara de 
budgeterade projekten. Investeringsbudgetens omfattning är inte heller anpassad till det 
finansiella mAl som innebär att skattefinansieringsgraden ska öka under perioden år 
2017-2023. 

Vi konstaterar att om de budgeterade investeringarna genomfors kommer en stor deJ av 
investeringarna att behöva finansieras externt. Det kommer i sin tur att leda tiD att en 
ökad del av skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att behöva avsättas till att 
finansiera ökade räntekostnader. Känsligheten för ränteforändringar kommer att öka. 

Vi bedömer kontrollmälet som ej uppfyllt. 

3 .. 2 .. Följs god redovisningssed vid beräkning av 
anskaffniJtgsvärdetjör investeringar? 

3.2.1. God redovisningssed 
Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar är anskaffningsvärdet för en materiell 
anläggningstillgäng detsamma som inköpspris och kostnader för att få tillgängen på plats 
och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål. 

I december 2016 publicerade RKR en information om redovisning av rivnings- och sane
ringsutgifter. Om kommunen har ansvar för den verksamhet som foranlett behovet av 
återställning ska det göras en bedömning om kommunen redan tidigare skulle redovisat 
en avsättning för utgifterna i enlighet med RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindel
ser. 

Vidare fastslår informationen: 

"Om slutsatsen är att en avsättning inte skulle ha redovisats tidigare, är huvudregeln att 
äterställningsutgifter ska kostnadsföras. Detta dA sådana utgifter betraktas som ett åter
ställande till tidigare nivå och sålunda inte kan anses föranleda framtida ekonomiska för
delar eller ökad servicepotential jämfört med förhållandena innan återställningsbehovet 
uppkom." 

3 .2.2. laktt:agelser 
Osby kommun har principer för investeringsbBirtering, som beslutats av kommunstyrel· 
sen. För en investering ska nyttjandeperioden vara minst tre år och anskaffningsvärdet 
ska uppgå till minst ett basbelopp. 

I Arsredovisningen 2016, avsnittet redovisningsprinciper, beskrivs att investeringsbidrag 
och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anlägg· 
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ningens nyttjandeperiod. I årsredovisning 2016 uppgår den förutbetalda intäkten till10,8 
mnkr. 

Avdelningen gator och vägar inom samhällsbyggnadsförvaltningens driftenhet utför arbe
ten på investeringar. Tidsredovisning förs och arbetstid samt maskintid aktiveras till 
självkostnadspris. 

3·2·3· stickprov 
Vi har granskat investeringar som utförts under är 2017 och tagit stickprov på 14 stycken 
fakturor. Se bilaga 1. 

Vi har granskat om fakturorna avser utgifter som bör klassificeras som investeringar. 

3.2 .4. Bedömning 
Vi bedömer att god redovisning~>sed i allt väsentligt följs vid beräkning av anskaffnings
värdet vid investeringar. Det baserar vi på att det finns en investeringspolicy som definie
rar vad som anses vara en investering samt att genomf6rda stickprov visar att policyn i allt 
väsentligt efterlevs. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

3·3· Fö(js god redovisningssed avseende aktivering av 
investeringar? Är underlagen tillräckliga? 

3.3.1. Iakttagelser 
I intervjun beskrivs att investeringar normalt aktiveras när de tas i bruk. Om någon fale. 
tura inkommer efter att projektet stängs går det att göra ett tillägg till anläggningen i res
kontran. 

Ansvarig ekonom går igenom investeringsutgifterna innan aktivering sker i syfte att sä
kerställa att dessa avser investeringen. 

Nyttjandeperioden bestäms med stöd av framtagna riktlinjer och genom att rådfråga . 
ver ksarnhetspersonal. 

De fakturor som bildar investeringens anskaffningsvärde kan sökas via texten på koddelen 
för objekt i redovisningen. Samma benämning används tör anläggningen i anJäggningsre
gistret. 

3·3-2. stickprov 
Vi har granskat om det finns tillräckliga underlag. Baserat på våra iakttagelser har vi föl
jande kommentarer. 

• Underlagen till fördelning av intern tid utgörs av internfakturor från gatukontoret. 
Det framgår namn. antal timmar, a-pris och summa per kostnad.s.ställe. 

• Fakturorna frAn Skåne Blekinge Vattentjänst innehäller mycket kortfattad be
skrivning av de åtgärder som genomförts. 
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----------------------- --
3·3·3· Bedömning 
Vi bedömer att god redovisningssed i allt väsentligt följs avseende aktivering av investe
ringar. Det baserar vi på att ekonom gär igenom de underlag som utgör den investering 
som ska aktiveras. 

Vi bedömer att underlagen är tillräckliga utom när det gä11er Skäne Blekinge Vattentjänst. 
Det baserar vi på genomförda stickprov. Vi anser att underlagen bör :förtyd]igas avseende 
investeringarna inom VA-området. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

3·4· Finns beslutade riktlinjer som Irisar hurlwmpf)
nentredovisningen av investeringar ska. ske? Över
ensstämm.er' riktlinjerna med god redovisnings
sed? 

3.4.1. Iakl.tagelser 
Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer for komponentavskrivning i december 2016. Rilrt
linjema beskriver hur införandet av komponentavskrivning ska ske, vilka konsekvenser 
det får for kommunens ekonomi och hur tillämpningen ska ske i investeringsprocess och 
anläggningsregister. 

Enligt RKR 11.4 ska komponentavskrivning tillämpas för en anläggningstillgång dir de 
ingående komponenterna förväntas ha en betydande skillnad i nyttjandeperioder. Enligt 
riktlinjerna ska bedömning om komponentindelning göras vid nyinvestering som översti
gersootkr. 

l bilagor till riktlinjerna finns förslag till avskrivningstider för komponenter inom fåljande 
områden: 

- Fastigheter 

- Gator, vägar, parkm.m. 

- VA 

Det beslutade riktlinjerna gäller från och med år 2017. 

3-4-2. Bedömning 
Vi bedömer att det finns beslutade riktlinjer som visar hur komponentavskrivning av ny
investeringar .ska ske. 

Vi bedömer att riktlinjerna överensstämmer med god redovisningssed. Antalet kompo
nenter, komponenternas avgränsning samt nyttjandeperioder överensstämmer med god 
redovisningssed och den praxis som hunnit utvecklas i kommuner och landsting. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 
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3·5· Har komponen.tredovisning i'!förtsjör 
nyinvesteringar? 

3.5.1. Iakttagelser 
Vår granskning av anläggningsregistret per 2017-o8-31 visar att komponentredovisning 
infarts för nyinvesteringar från och med år 2016. Det gäller till exempel renovering av 
vattentornet i Osby och sanering av ledningsnätet inom vatten och avlopp. Inom gatu
sidan har investeringar i gatunätet fordelats p! komponenterna förstärkning, bärlager och 
slitlager. Komponentindelning har även skett av renoveringen av Osby camping. 

3.5.2. Bedömning 
Vi bedömer att komponentredovisning bar inffirts för nyinvesteringar från och med år 
2016. Det baserar vi på den granskning av anläggningsregistret som visar att uppdelning 
av nyinvesteringar skett i enlighet med antagna riktlinjer. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

3.6. Fö(js god redovisningssed vid redovisning av 
materiella anläggningstillgångar? 

3.6.1. Iakttagelser 
I riktlinjerna beskrivs att en omräkning av befintliga anläggningstillgångar till kompo
nentredovisning skulle ske under år 2016. Det anges också att en viss uppdelning i kom
ponenter gjorts under år 2 012-2015, dock i avsaknad av riktlinjer. 

Av intervjun framgår att det under år 2016 främst gjordes en genomgång av fastigheter 
som hade ett bokfört värde över 10 mnkr. Det saknas dokumentation som visar övervä
ganden som gjordes och vilka förändringar som fördes in i anläggningsregistret. 

Vår granskning av anläggningsregistret visar att flera åtgärder som genomförts under de 
senaste iren har delats upp i olika nyttjandeperioder. Det gäller till exempel sporthallen i 
Lönsboda {år 2014), ombyggnad Klockarskogsskolan (!r 2014), Rönnebacken etapp 1 (år 
2013) och Rännebacken etapp 2 (år 2014). 

Granskningen visar också att merparten av de befintliga fastigheterna med bokfört värde 
över 10 mnkr har i sin heJhet klassificerats som komponenten stomme, se tabell (belopp i 
tkr). 

Hauelgirden 
Hassfariidskoian 
ParkSiwlan 
Kunskapscentrum 
Rönnebacken 
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Uppdelning i komponenter eller omprövning av nyttjandeperiod förefaller inte ha skett 
för Naturbruksgymnasiets olika delar (bokfört värde 18.3 mnkr) samt for gruppboendet 
V" aktaren 9 (bokfört värde 24,0 mnkr ). 

Efter avstämning med dåvarande revisorer beslutades ingen omräkning av befintliga vär
den skulle göras inom gator och vägar samt inom VA-området. De anläggningar som hade 
kommit ifråga enligt bestämd avgränsning framgår av tabellen (belopp i tkr). 

19355 

GatorOsby 

1440 

,12.09 
o 

14,9 ar 

När komponentredovisning införs innebär det att en större del av det som tidigare redovi
sades som underhålls.kostnader nu kan klassificeras som anläggningstillgång. Det beror 
på att ersättning av en befintlig komponent (till exempel byte av tak) kan klassificeras som 
anläggningstillgAng medan endast utgiften som motsvarade standardförbättringen kl~
ficerades som anläggningstiliglog förut (till exempel byte av material från plast till tegel). 

I intenjun beskrivs att i budget 2017 har cirka 3,7 mnkr avseende fastigheter och 0,7 

mnkr avseende VA omklassificerats från underhAllskostnad till investering. 

En konsekvens av att 8D8kaffningsvärd.et ökar, till följd av att en större del av underhålls
kostnaderna omldassificeras till investeringar, är att avskrivningskostnaderna i sin tur 
kommer att öka. På sikt kommer avskrivningskostnaderna att fy11a det resultatutrymme 
som tillfånigt skapas, på grund av lägre underhållskostnader, vid övergången till kompo
nentredovisning. 

Komponentredovisning innebär även att bokförda värden löpande behöver prövas för att 
avgöra om någon del behöver utrangeras. 

Enligt RKR 19 Nedskrivningar ska en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov göras 
vid varje bokslutstillfälle. Först ska en bedömning göras om det finns indikationer som ger 
anledning till en prövning av tillgångens värde. Om sä är fallet görs därefter en värdering 
som jämförs med redovisat värde. I intervjun beskrivs att det görs en genomgång av ned
skrivningsbehov inför varje delårs- och årsbokslut. Bedömning av nedskrivningsbehov 
görs i samrAd meDan f.astighetschef, t.f. ekonomichef och ekonom pA samhällsbyggnads
förvaltningen. 

3.6.1..1. Naturbruksgymnasiet 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att försälja fastigheterna Jonstorp 1:3 och 
Marklunda 34:1 till Hushållningssällskapet SUne för en köpeskilling om 38 mnkr.4 Köpe
kontrakten signerades för kommunens räkning av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef. Köpeskillingen baserades p§. en värdering av de båda fastigheterna vilken 

4 Kf§ 13512016-12-12 

Januari 2018 
Osbykommun 
PwC 

1-4 av20 



Granskning av investeringar 

utfordes av Vårderingsbyrån. Enligt värderingen uppgick värdet förJonstorp 1:3 till 32. 
mnkr och för fastigheten Marklunda 34:1 till5,7 mnkr. 

I anläggningsregi har med anledning av försäljmngen bokförda värden·utrangerats 
om 7,8 mnkr. Kvarvarande bokforda värden i anläggningsregistret avseende Naturbruks
gymnasiet uppgår till19,4 mnkr per 2017-08-31. Den återstående nyttjandeperioden upp
går till cirka 15 lr. 

Det finns en projektgrupp som haft i uppdrag att utreda framtida användning av Natur
bruksomrädet. Under året har tre förslag tagits fram. I december 2107 forordade kom
munstyrelsen ytterligare utredning av alternativet att bygga bostäder på området och an
lägga ett rekreationsomdde.s 

3.6.2. Bedömning 
Vi bedömer att det finns en osäkerhet avseende redovisningen när det gäller införande av 
komponentredovisning fOr befintliga anläggningstillgångar. Det grundar vi på att det sak
nas underlag som visar vilka överväganden som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits i 
anläggningsregistret. Vi anser att gränsen 10 mnkr för komponentindelning av befintliga 
anläggningar innebär ett flertal anläggningar inte omfattas av omprövningen. Vår gransk
ning visar att det finns anläggningstillgängar med bokfört värde över 10 mnkr som inte 
varit toremål för komponentindelning. Dessutom bar det bokförda värdet ror flera befint
liga fastigheter i sin helhet klassificerats som stomme med relativt långa nyttjandeperi
oder. Vi anser att det medför en risk att komponenter i befintliga anläggningar inte utran
geras i samband med att reinvesteringar börjar aktiveras. Detta på grund att det blir svårt 
att identifiera de olika komponenterna i de fall ingen uppdelning har skett. 

Vi bedömer att det finns en uppdelning av anskaffningsvärden för vissa fastigheter i kom
ponenter även om den inte fullt ut är anpassad till de principer för komponentredovisning 
som finns i de nya riktlinjerna. 

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner for att bedöma nedskrivningsbehovet i 
samband med delårs- och ärsbokslut. Baserat på den insamlade informationen om områ
det Naturbruksgymnasiet anser vi att det kan finnas en risk för ett nedsbivningsbehov 
om de befintliga anläggningar som finns på området inte nyttjas i de framtida planerna. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

6 KS § 224/2017-12-13 
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3·7· Fö(is god redovisningssed vid redovisning av 
mark~loatering? 

3.7.1. Iakttagelser 
Följande redovisningsfrAgor är centrala vid markexploatering: 

3-7-1.1. Balansräkning 
Klassificering: 
TiOgångar fijr stadigvarande bruk eller innehav, d.v.s. tillgångar i ett exploateringsom
råde som kommunen har för avsikt attfortsätta äga, är anläggningstillgdngar. Övriga 
tillgångar, t.ex. tomtmark till försäljning, är omsättningstillgdngar.6 

Osby: 
I anläggningsregistret finns markreserv som uppgår till39,2 mnkr. I markreserven finns 
poster som kan avser exploatering lr 2014 och tidigare. Det finns tomtmark för försälj
ning som redovisas som omsättningstillgång med o,6 mnkr, vilket avser tomter för bostä
der i Loshult . 

.Anskaffningsvärde: 
Anska/fningsvärde för tomtmarken beräknas baserat på de kostruukr som uppstått for 
iordningstäUande av tomten till säljbart skick och inkluderar t. ex. ianspråktagande av 
markreserv, andel av projekteringskostnader och andel av kostnD.der för upprättande 
av detaljplan. 

Qsln:: 
l anskaffningsvärdet ror exploateringsprojektet inkluderas ovannämnda utgifter. 

Värdering: 
Omsättningstillgångar ska tas upp till det liigsta. av anskojfningsuärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen (Lagen om kommunal redovisning 6:7). En prövning au det bok
förda värdet bör ske regelbundet. 

~: 
Anskaffningsvärdet för tomterna är föremål för värdering i samband med delårs- och hs
boks)ut. Det bokförda värdet har skrivits ned på grund av vikande försäljning. 

3. 7 .1.2. Resultaträkning 
Periodisering: 
Försäljning av fastigheter bokförs normalt vid tillträdet. Kostnader för anslro.Jjning och 
iordningstäUande av tomten ska bokföras när intäktför sdld tomt bo/iförs. 

Q§br. 
Försäljning av såld tomt bokförs som intäkt i resultaträkningen. 

Det bokförda värdet för som motsvarar den försålda tomten kostnadsförs vid samma tid
punkt. 

e Lagen om kanmunal redovisning kap 6 § 1 
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Det har inte förekommit någon försäljning under den granskade perioden. 

3.7.2. Bedömning 
Vi bedömer att redovisningen av nyare exploateringsprojekt i allt väsentligt överens
stämmer med god redovisningssed. Det baserar vi på att klassificering, beräkning av an
skaffningsvärde och värdering sker enligt god redovisningssed. Vi anser att det bör göras 
en utredning av de poster i markreserven som kan avser exploateringstomter som avses 
försäljas. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

3.8. Är kommunens anläggningsregister 
ändamålsenligt? 

3.8.1. Iakttagelser 
Osby kommun använder ekonomisystemet Visroa (Aditro) där anläggningsregistret ingår 
som en modul. I bilaga 2 finns en avstämning meJlan kraven i RKR 23 Bokföring och upp
gifterna i anläggningsregistret 

3.8.2. Bedömning 
Vi bedömer att kommunens anläggningsregister i allt väsentligt är ändamålsenligt och att 
det överensstämmer med kraven i RKR 23 Bokföring. Vi anser att uppdelning av anlägg
ningar bör ske så långt att de kan identifieras till exempel via fastighetsbeteckning. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 
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Bilaga 1: Stickprov inves teringar år 2017 
n -- -- -- ·- -~~. -"'L"<':JUlSknff-T l Verifierat -, ~.- - - - . -

J\nläggningsobjek1 nfngs\·nrdc i .bel; pp't ~};l· Kommentar 

oo8o - Industri
spAr NO 

0404 - :Parimko
lan.s &'fDUUI&tik
sal, ny ventilat
ion 
oS33- Fordon 
clrifteohet 
oS35 - .Asi8it 

09()2-AV

Ioppsreningsverk 
och pumpstat
ioner 

1304 -Genom
förda energis
paritgirder 

.1311 - Mårkbe
redni.ng modul 
förskola 

1667-N':Yror~ 
skola Osby tltort 

zsss -· Nyekelsy
stem hem~änst 
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826 

891 

150 

4039 

2558 

1072 

1943 

826 

t88 

150 

1965 

881 

Fakturering enligt avtaL Os by, anslutning 
tiV industrispår. Upparbetade kostnader 
december 2016 till augusti 2017 enligt 
bifogat underlag, 826 tkr, Tra:fikverket. 
BrandccillSindilning av trappbus enllSt 
löpande räkning tom februari 2017, 188 
tkr, Masterventilation. 

1 Nissan Kmg-cabreg. nr. NWM2f)J, 150 
tkr, LeifNilssons Bilverkstad AB 
.Asfaiterl.ngsså~, 1965 ikr, N cC In-
dustry AB 
IDvesterlngarmars 2017,352 tkr; skhe 
Blekinge Vattentjänst 

Investeringarjuni 2017,529 tkr, Skåne 
B~ngeVattemgänn 

460 So)e.rlergi, energiSparprojekt, 26o tkr, 
Skanska Sverige AB 

Säkerhetsinvesteringsprojekt, brandspjäll i 
källare, 200 tkr, Skanska Sverige AB 

769 MonfägekoStn.ad eliiigt avtaL 76s ua., &
pandia moduler AB 

10 timmar, 4 tkr, Gatukontoret Osby 
kommun 

527 Nybyggnad förskOli ösl)y, -u:kittiktärbete 
februari 2017 enligt arbetsrapport, 198 tkr, 
Arkitektkontor Aren AB 

Ny förskola Osby, samordning med övriga 
konsulter, uppdatering av kökshandlingar, 
18 tkr, Köksprojektöresund AB 

Nybyggnad förskola Osby, arkitektarbete 
april 2017 enligt arbetsrapport, 311 tkr, 
Arldtektkontor .Aren AB 

1 320 NyckelSystem .iiemgänsten:-Uibyte av 
nyckelgömmor till digitala, 1 320 tkr, 
Swedlock. 
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Bilaga 2: Avstämning av anläggnings
r egistret mot RKR 23 

~ _·-----------~~ --- - -- --~-

Krav cnlih't Bf:N -- - ..: . - !!II"~.!!!!!P~]lt~ rc~-- ~ .] 

För vm:je enskild t:UJpng: 

a. uppgifter som gör det möjligt 
att identifiera tillgången 

b. anskaffningsvärde 

c. anskaffningstidpunkt 

d. beräknat restvärde 

e. tillämpad avskrivningsmetod 
eller uppgift om att tillgången 
inte skrivs av 

f. nyttjandeperiod 

g. ackumulerade avskrivningar 

h. ackumulenide nedskrivningar 

i. korrigeringar av tidigare Ars 
avskrivningar eller nedskrivning
ar 

j. omklassificeringar 

Har en tiDgång överlåtits eller 
utran.gerats under räkenskaps
Aret. ska anläggningsregi 
inneb.Mla uppgift om detta. 

Har en tillgång delats upp i kom
ponenter eller separats avskriv
ningsen heter, slta uppgifterna 
enligt ovan anges for valje kom
ponent respektive avskrivnings
enhet. 

Likartade maskiner och inventa
rier som var och en har ett lAgt 
värde och som anskaffats vid 
samma tillfållekan tas upp som 
en post i registret. 

Januari .20H! 
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Delvis. Objektkoden visar baskonto (4 po
sitioner), verbamhet (4 positioner) samt 
löpnummer (2 positioner). För nyare an
läggningar finns en beskrivande text som 
glr att härleda till inve.sterlngsprojektet. 
Åldre anläggningar inom markreserv, gator 
och VA är redovisade i klump. 

Ja 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja, det sker till exempel vid anskaffning av 
skoldatorer och möbler. 
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Lena Salomon 

Uppdragsledare 

Januari 2018 
Osbykommun 
PwC 

Granskning av investeringar 

Caroline Lifiebjöm 

Projektledare 
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U:::> D T 1\.vr•u·«vn 
Kommunstyrelsen 

2018 -01- 12 

Motion från Kristdemokraterna, Osby 2018-01-04 Oianenr. Ärendetyp 

{;öO 
Kartlägg behovet av mobilfri skoltid i Osby kommun kf /w 19: V1 
From 1 feb 2018 blir det otitlåtet att håUa mobiltelefonen i handen samtidigt som man kör 

bil. Ett bra beslut som kastar ljus över diskussionen om mobilen som distraherande faktor 

även i andra miljöer, exempelvis i skolan. 

Flera kommuner har de senaste åren infört total eller partiell mobilfri skoltid med positivt 

resultat. KO anser att man i Osby ska se över behovet av att göra detsamma. 

Förekomsten av mobiler i skolan har på många håll i landet lett till en ökad känsla av 
otrygghet för både lärare och elever. Risken att bli smygfilmad/fotad finns och för redan 

otrygga elever kan detta upplevas som mycket stressande. Sveriges Radio rapporterade den 

4 januari 2018 om att 6 av 10 elever inte duschar efter gymnastiken, bl.a pga otrygghet. 

sydsvenskan rapporterade den 30 oktober 2017 om en skolanställd i Malmö som filmat 

elever i duschen. Många lärare har de senaste åren vittnat om en oacceptabel arbetsmiljö 

där elever filmat dem under pågående undervisning och direktsänt detta på nätet via en 

särskild app. Oe menar också att det utbredda användandet av mobiler under lektionstid 

försämrar fokus och lärande. En annan aspekt är att efever och föräldrar kan uppleva en 

prylhets som kryper allt längre ned i åldrarna, där mobilen utgör status. 

Tidsskriften skolvärlden skrev i maj 2015 en artikel där man hänvisade till en studie som 

visade att mobilförbud ledde till bättre skolresultat och att det var de lågpresterande 

ete11ema som hade uppvisat störst förbättring. Många eiever lider redan av 

koncentrationssvårigheter och man kan anta att det inte blir bättre av att ständigt ha 

mobilen som en distraherande faktor. skoJvärlden påpekar också i artikeln att ett 

mobilförbud kan vara ett enkelt sätt att utjämna skillnader i skolsystemet. 

kristdemokraterna i Osby anser att lärare inte själva ska behöva ta strid i mobilfrågan på 

lektionstid då den tiden ska ägnas åt lärande. Vi anser inte heller att elever ska behöva 

uppteva att det råder en osäkerhet i vad som gäller från lektion till Jektion. Istället borde 

kommunen ha en policy som är tydlig och gätler alla. 

Vårt förslag är att under vårterminen 2018 ska kommunen påbörja en kartläggning av hur 

mobilanvändandet i skolan uppfattas av elever och samtliga yrkesgrupper i skolan. Kanske 

visar det sig att Osby inte har samma bekymmer som andra kommuner, men det vet vi inte 

förrän vi undersökt sake.n. Efter att en kartläggning gjorts finns möjlighet att vidta åtgärder 

som skuUe gynna alla och förhoppningsvis leda till ökad trygghet, bättre skolresultat, mer 

fysiskt och socialt aktiva elever och lärare som får undervisa i större utsträckning. 

Trygga barn blir trygga vuxna! 

r g;.;/~~:~ 
L7 

E lin Mannhe~er, KO Roland Anvegård, KO / 





~· osBY .AJ KOMMUN 

KommunatyNtsen 

§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
~ 

2018-01-17 

Beredning av motion "Om att utse ett Näringslivsutskott under 
kommunstyrelsen .. från Carl-Magnus Nilsson (M), Sonja Svenle 
Pettarsson (M). Dag Ivarsson (M}. Lars·Erik Svensson (Il) och 
Lars-Anton Ivarsson (M) 

KS/2017:698 140 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslir kommunfuU.miktige beslut. 

Motionen nom att utse ett Niriugslivsutskott uoder kommuas~.relsen~' 
överlämnas till den av kommunstyrelsen tillsatta parlamentariska 
styrgruppen fOr översyn av den politiska organisationen inmr den 
kommande mandatperioden och anses dänned besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-11 , § 140. 

Motionen "Om att aåe ett Niri11gslivsutskott uader kommuas1y.relse•" från 
Carl-Magnus Nilsson {M), Sonja Svenle Pettersson (M), Dag Ivarsson {M), 
Lars-Erik Svensson (M) och Lars-Anton Ivarsson (M). 

Besluter skickas till 
Kommunfullmäktige 

Sidll 

21(21) 



Kommunfullmlktige 

§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Slrnrnlnlradelc 
2017-12-11 

Motion om att utse ett Näringslivsutskott under 
kommunstyrelsen, från CariJMagnus Nilsson (M), Sonja 
Svenle-Pettersson (M), Dag Ivarsson (M), Lars-Erik 
Svensson (M) och Lars-Anton Ivarsson (M) 

KS/2017:698 140 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Konununfullmäktige remitterar motionen tbr yttrande tiJl konunun
styreJsens ledningsutskott och därefter kommunstyrelsen. Av yttran

det ska det framgå om motionen bifalls eller avslås. Yttrandet ska 
lämnas till kommunfullmäktige senast 2018..03-07. 

Sammanfattning av ärendet 
I motion inkommen den 30 oktober 20 17 anser Carl-Magnus Nilsson (M), 
Sonja Svenle-Pettersson {M), Dag Ivarsson (M), Lars-Erik Svensson {M) 
och Lars-Anton Ivarsson (M) att det bör inrättas ett näringslivsutskott under 
kommunstyrelsen. Detta fOr att vända Osby kommuns trend när det gäller 
näringslivet nar det gäller både uppfattning och rankning. 

Beslutaunderlag 
Motion om att utse en Näringslivsutskott under kommunstyrelsen~ 
inkommen den 30 oktober 2017~ från Carl-Magnus Nilsson (M), Sonja 
SvenJe-Fettersson (M), Dag Jvarsson (M), Lars-Erik Svensson (M) och 
Lars-Anton Ivmsson (M). 

Beslutet slcickas lill 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Kommunstyrelsen 

EJqledienrt 

l -;;r ._-t-7--12 · t'B 

$ida 
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TiJJ Kommunfullmäktige i Osby Kommun 

OSBYKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 ·tO· 3 O 

Diarienr. 
t:t (wl l-:: 61!!> 

Ärendetyp 

ILto 
Motion om att utse ett Näringslivsutskott under kommunstyrelsen 

De flesta förstAr nog att om en kommun ska utveckla och förbättra sin verksamhet sA 
krävs det att man pä något sätt tillför eller frigör kapitaJ. 
Ett klassiskt sätt för socialdemokratiskt styrda kommuner är ju att böja skatten men tör 
Osbys del så är det knappast något alternativ eftersom vi redan har Skånes högsta 
kommunalskatt 
Ett annat sätt är att prioritera vilka verksamheter /tjänster som kommunen ska erbjuda 
kommuninnevånarna samt effektivisera dessa. Denna fråga kommer vi att Aterkomma 
till i budgetarbetet inför kommande år. 
Det tredje sättet och det som vi viH fokusera på i denna motion är att pA olika sätt 
tillvarata och stimulera näringslivet i Osby kommun. 
Ett välmående näringsliv som utvecklas och expanderar sysselsätter fler personer vilka 
genom skatt tillför mer kapital i kommunens kassa vilket i sin tur möjliggö.r en 
breddning och höjning av kvaliteten pl de tjänster som kommunen levererar till 
kommuninvAnarna. 

Enligt svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner sä har Os by 
kommun fallit frän plats 22 till175 pJ 5 år. 

Svenskt Näringsliv visade även i en artikel för ett tag sedan att Os by kommun är den 
kommun i Sverige där skillnaden mellan hur kommunens politiker och kommunens 
näringsidkare upplever företagsklimatet skiljer sig mest 

Även om detta inte säger allt sA talar det sitt tydliga spräk. 

Osby kommun är pä väg At heJ t fe) b~ll och ansvariga politiker har inte förstått detta. 

Man kan i Norra Skåne läsa att "Osby kommun har redan vidtagit åtgärder för att få 
stopp pä raset på rankingen och startat ett projekt som beter Topp 50 och där 
mälsättningen är att vara rankad bland de 50 bästa kommunerna Ar 2020" 

Man undrar ju lite vad som ligger bakom detta uttalande. 

Kanske. är det den •kick off" som Osby kommun tiHsammans med Osby Näringsliv höJl 
för snart ett år sedan. Eller kanske är det uttalandet man kunde läsa om i Norra Skåne 
om att våra kommunalrAd tillsammans med tjänstemän ska besök nägr.a företag i vår 
kommun. 

Nej tyvärr sä är vår uppfattning att man vänder inte raset i näringslivsrankingen eller 
bygger upp ett förtroende genom ett antal symboliska handlingar och uttaJanden utan 
här krävs ett mälmedvetet idogt arbete såväl på fältet, ute hos näringsidkarna som inom 
den egna organisationen. 



Som ett inledande steg på vägen att vända den negativa trend Osby kommun är inne j 
vill vi moderater att närlngslivsfrägor i kommunen lyfts upp den politiska nivå som 
ämnet kräver. 

Vi vill att det inrättas ett Närinpllvsutskott direkt under kommuastyrelsea. 

Utskottet ska inte vara stort max 5 politiker och ska behandla/bereda samtl.iga frågor 
som berör näringslivet inom kommunen. Dvs även hur upphandlingar ska utformas och 
vilken upphandlingsform som ska användas för aktuellt objekt. 

För att detta utskott ska f1 någon praktisk betydelse krävs att de som sitter i utskottet 
både har intresse, kompetens, befogenheter och ett krav på sig att kontinuerUgt. enskilt 
eller i grupp, då näringsidkare ka.Uar eller pä eget initiativ besöker och sätter sig in i 
olika typer av näringsidkares vardag med alla dess möjligheter och utmaningar. 

NyaModeraterna 

Osby 2017-10-26 

J r_ 
L->2-~ ~~ 

Dag Ivarsson 

k-11~ .: *'--
Lars-Anton Ivarsson 

. e /Jl .. 
r~ ~'"'c. A .,_ v--
I.!ars-Erik sv~sson 





~ iOSBY l 
.l 

~KOMMUN SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammanlräde&datum 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

§ 21 

Svar på motion .. Lokalbusslinga inom Osby kommun" från 
Margaret Engdahl (MP) 

~2017:605 530 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

Motionen "Lokalbusslinga inom Osby kommun", från Margaret Engdahl 
(MP) bifalles och utreds vidare med beaktande av visionsdokument för 
Centrum. 

Överläggning 
Tommy Augustsson (S), Dag Ivarsson (M) och Esbjöm Hansson(-) yrkar att 
komm.mtstyrelsen ska foreslå kommunfullmäktige besluta att motionen "Lo
kalbusslinga inom Osby kommun'\ från Margaret Engdahl (MP) bifalles och 
utreds vidare med beaktande av visionsdokument for Centrum. 

Beslutsgång 
Ordforanden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer det framställda yrkandet 
WJ.der proposition och kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

Sammanfattning av ärendet 
Margaret Engdahl (MP) har i en motion ''Lokalbasslinga inom Osby kom
mun" föreslagit att det i stadsplaneringen även görs en utredning om kollek
tiv stadstrafik i Osby kommun som alternativ/tillskott till fler parkerings
platser, att denna prövning också ska omfatta Vissettofta till och från Osby 
tågstation samt att denna lokalbuss ska drivas med fossilfritt drivmedel. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen bifalles och att för
slaget utreds ytterligare. Region Skåne genom Skånetrafiken har det yttersta 
ansvaret for kollektivtrafik i länet. I regelbundna samtal med skånetrafiken 
påverkar vi i den mån det är möjligt och varje år har kommunen möjlighet 
att köpa till busstrafik via Skånetrafiken. Förslaget ses över i arbetet med 
den översiktliga planeringen och tas med i den fortsatta dialogen med 
Skånetrafiken. Beräkning av kostnad görs även for att därefter ta beslut om 
kommunen bör gå vidare med rorslaget 

Expedierat Utdragsbestyri<ande 

l l 

Sida 
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t~I OSBY 
~& KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammantrMeSdatum 

2018*02-07 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut 2017-11-30, § 106. 

Tjänsteskrivelse "Motion- Lokalbusslinga inom Osby kommun", daterad den 
15 december 2017, från samhällsplanerare Ebba Blomstrand och rorvalt
Dingschef Mathias Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 94. 

Motion "Lokalbusslioga inom Osby kommun", från Margaret Engdahl (MP), 
inkommen 2017-09-25. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

l 
E)(pedierat Utdragabestyrkande 

l 

Sida 
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I~J OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammanträdeedatum 
2017~11-30 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Ja~sterand&$ slgn 

§ 106 

Motion- Lokalbussringa inom Osby kommun 

KS/2017:605 530 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

~ Motion )'Lokal busslinga inom Osby korrum.m•>, inkommen den 25 
september 2017, bifalles och förslaget utreds ytterligare. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion bar inkommit från Margaret Engdahl (MP) till konunwrfull.mäk
tige angående en lokal busslinga inom Osby kommun. Motionen har remit
terats till samhällsbyggnadsutskottet och därefter till kommunstyrelsen för 
yttrande om motionen ska bifallas eller avslås. Yttrandet ska lämnas tiU 
kommunfullmäktige 2018-01-17. 

I motionen inkommen 2017-09-25 anser Margaret Engdahl (MP) att bra 
infrastruktur mer än tåg och bussar till och från Osby tätort behövs for att 

bland annat gynna inflyttningen till kommunen. De fareslår att det infors en 
lokal busslinga inom Osby kommun. 

Margaret Engdahl (MP) yrkar att foljande beslutas: 

Att det i stadsplaneringen även görs en utredning om kollektiv stads
trafik i Osby kommun som alternativ/tillskott till fler parkeringsplat
ser. 

- Att de.nna prövning också omfatta Vissehofia till och från Osby tåg
station. 

- Att denna lokalbuss ska drivas med fossilfritt drivmedel. 

Förvaltningen fareslär att motionen bifalles och att forslaget utreds ytterli
gare. Region Skåne genom skånetrafiken har det yttersta ansvaret för kol
lektivtrafik i länet. I regelbundna samtal med skånetrafiken påverkar vi i 
den mån det är möjligt och varje år har kommunen möjlighet att köpa till 
busstrafik via Skånetrafiken. Förslaget ses över i arbetet med den översikt
liga planeringen och tas med i den fortsatta dialogen med Skånetrafiken. 
Beräkning av kostnad görs även for att därefter ta beslut om kommunen bör 
gå vidare med förslaget. Återkoppling till Kommunfullmäktige i maj 2018. 

Bestutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Motion - Lokalbusslinga inom Osby kommun", daterad 

Expedi!9f'SI Utdragsbestyrkande 

··rtr· 1 ~4 l %J-fl-~ l 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Ssmmanti'Adesdatum 
2017-11-30 

Kom munstyreisens samhällsbyggnadsutskott 

den 15 december 2017, från samhällsplanerare Ebba Blomstrand och tor
valtningschefMathlas Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 94. 

Motion "Lokal busslinga inom Osby kommun", från Margaret Engdahl 
(MP), inkommen 2017-09-25. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare, Ebba Blomstrand 

Expedierat 

I l~~ r-t 
~ 

Uldrag.sbestyrkatKie 

l 

Sida 
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~g§~X 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ebba Blomstrand 
0479-52 83 25 
ebba.blomstrand@osby.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2017-11-15 

Motion M Lokalbusslinga inom Osby kommun 
Dnr KS/2017:605 530 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

- att motionen Lofwl busslinga inom Osby kommun bifalles och förslaget utreds 
ytterligare. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Miljöpartiet till kommunfullmäktige angående en lokal 
busslinga inom Osby kommun. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet 
och därefter till kommunstyrelsen ilir yttrande om motionen ska bifallas eller avslås. 
Yttrandet ska lämnas till kommunfullmäktige 20 1 8~0 1-17. 

Sida 
1(2) 

I motionen inkommen 2017-09-25 anser Margaret Engdahl (MP) att bra infrastruktur mer 
än tåg och bussar till och från Osby tätort behövs for att bland annat gynna inflyttningen 
till kommunen. De ilireslår att det införs en lokal busslinga inom Osby kommun. 

Margaret Engdahl (MP) yrkar att följande beslutas: 

- Att det i stadsplaneringen även görs en utredning om kollektiv stadstrafik i Osby 
kommun som alternativ/tillskott till fler parkeringsplatser. 

- Att denna prövning också omfatta Visseltofta till och från Osby tågstation. 

Att denna lokalbuss ska drivas med fossilfritt drivmedel. 

Förvaltningen föreslår att motionen bifalles och att förslaget utreds ytterligare. Region 
Skåne genom Skånetrafiken har det yttersta ansvaret för kollektivtrafik i länet. l 
regelbundna samtal med skånetrafiken påverkar vi i den mån det är möjligt och varje år 
har kommunen möjlighet att köpa till busstrafik via Skånetratiken. Förslaget ses över i 
arbetet med den översiktliga planeringen och tas med i den fortsatta dialogen med 
Skånetrafiken. Beräkning av kostnad görs även för att därefter ta beslut om kommunen 
bör gå vidare med forslaget Återkoppling till Kommunfullmäktige i maj 2018. 

Bes l utsu nderla g 

Motion Lokal busslinga inom Osby kommun, daterad 2017-09-25. 

Besöksadress Parkgatan 1 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvallningen 
283 so Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-62 82 97 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisatlons nr 212000..0902 Bankgiro 281·6809 



Mathias Karlsson 

Förvaltningschef 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ebba BJomstrand, samhällsplanerare 

Sida 
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Ebba Blomstrand 

SamMilsplanerare 
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MOTION 

___ 
1 
.. _0SBY,KOMMUN 

nM JO·~~~ori'iihu'h~QiMC 

2017 -09- 2 5 

Diarjenr. 
~.S/co, 7-~· 6o~ 

Ärendetyp 
.,~d 

J l september20l7 

En bra infrastruktur gynnar inflyttning till kommunen. Miljöpartiet de gröna 

i Osby kornmun anser att infrastruktur och nära till kollektivtrafik är mer än 
bara tåg och bussar till och frän orten. Vi villlyfta Os bys infrastruktur utifrän 
ett pendlarperspektiv. 

Ub'ymme f'or pendlare 

Det är känt att det är svärt med parkeringsplatser fOr tåg- och busspendlare. 
01 ika forslag ha r framforts som parkeringshus, till och med under j ord. Det 

senare kan kräva sprängning, då urberget ligger i dagen i omrndet nära 

tågstationen. V1 ser att en utbyggnad av fler parkeringar kring tågstationen 
kan blisvärt inte bara av platsbrist. utan också väldigt kostnadskrävande. 

Det är också trängt i cykelställen. 

Därfor viU vi fåreslå att en slinga med stadsbuss kan prövaspä den västra 

sidan där vi inte har någon regional busstrafik som ansluter i de olika 

omrädena. Detta bör också gynna dem som enbart ska resa inom Osby. (Se 
medsänt skissfors lag) 

Vi vill: 

- att det i stadsplaneringen även görs en utredning om kollektiv stadstrafik i 
Osby kommun som alternativ/tillskott till fler parkeringsplatser. 

- att denna prövning ocksä ska omfatta VisseJtofta till och frän Osby 
tägstation. 

- att denna lokalbuss ska drivas med fossilfritt drivmedel. 

}.'()r .:\liljiipartiet dc gröna i Osh) kommun 

Tdefuo: O?'t>-821596!) Epost: mup';tr{>l "ngt!qh!C!j mp..S\1 

AdJUS: ~-:kogsgatan 8C, :.183 j l Osby 

www.mp.sefosby 
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IW 'OSBY 
,~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdawm 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§25 

Visionsdokument för Centrum 

KS/2015:754 219 

Beslut 

Kommunstyrelsen ro reslår kommunfullmäktige besluta 

Visionsdokumentet "Ett levande Centrum 2030,. godkänns. 

Reservation 
Vice ordföranden Niklas Larsson (C), Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle
Petterssan (M), Mats Emstsson (C) och Lotte Melin (C) reserverar sig 
skriftlige~ -bilaga § 25, mot kommunstyrelsens beslut. 

Överläggning 
Tommy Augustsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfull
mäktige besluta att visionsdokument "Ett levande Centrum 2030" godkänns. 
Vice ordföranden Niklas Larsson (C), med instämmande av Dag Ivarsson 
(M), yrkar att kommunstyrelsen ska toreslå kommunfullmäktige besluta att 
visionsdokument "Ett levande Centrum 2030" godkänns efter följande 
ändringar/tillägg. 

l. "Södra Porten-området" lyfts uppfrån ett "Utvecklingsområde" till ett 
"Atgärdsområde " och att detta beaktas genom konsekvensändringar i 
hela dokumentet (i huvudsak på sidan 4 till 5, samt sidan 20 till 28). 

2. "Centrumparken" tas bort som "Atgärdsomrllde" och lägg som ett "Ut
vecklingsområde". (Ta bort alla forestagna åtgärder, häckar, ny scen, 
boulebana etc.), och att detta beaktas genom konsekvensändringar i hela 
dokumentet (i huvudsak på sidan 4 till 5, samt sidan 20 till 28). 

3. På sidan 29 skall skrivningen ändras till att nuvarande av-och påstig
ningsfickor skall utökas på Godsvägen längs med perrongen samt skall 
det finnas mö j l i g het att nå perrongen från dessa av- och påstigningsfick
or på fler ställen längs den utökade sträckan av- och påstigningsjick
orna. 

4. Det i visionsdokumentet skall tydligt framgå att det skall finnas parke-
ringsmöjligheter på båda sidor av Västra Storgatan. 

5. Torget sänks till Västra Storgatans gatunivå i dokumentet. 
6. Sid 13 skrivs om enligt.fö/jande: 
Styckena Den mlinskli.ga skalan och Öka tillgängligheten for oskyddade 
trafikanter stryks och skrivs om enligt till foljande: 

Biltrafikens betydelse för handeln i Os by 
I medborgarenkäten 2014 var det en stor majoritet som oftast tog med sig 
bil till centrala Os by. Inkomna synpunkter styrker att det fortsatt är 
utomordentligt viktigt for de cirka 70 butikerna och näringsställena i 
tätorten Osby att kommuninvånarna och besökare kan nå sina inköps-mål i 
Osby genom att ha bilen med sig. I detfortsatta arbetet med "Ett levande 
centrum " skall detta beaktas. 

Expedierat U!dragsbestyrt;ande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

Osby kommun har medvetet undvikit att infora P -automater och betalning 
for att stå parkerad med bilen. Däremot har på senare tid införts s. k. P
skivor för att befrämja omsättningen på de mer frekventa 
parkeringsplatserna. Detta bör ävenframgent vara inriktningen. För att 
frigöra en frekventare användning av parkeringsplatserna väster och öster 
om stationsområdet bör planerna på en särskild långtidsparkering norr om 
Kajgatan förverkligas. Parkeringsplatser skall planeras både väster och 
öster om Västra Storgatan. 

Rätt fart i staden 
Hastighetsreglerna i Osby tätort har nyligen anpassats till Trafikverkets 
regelverk "Rätt fart i staden" genom att den generella hastigheten sänkts 
från 50 til/40 km i timmen och vidförskolor och slrolor sänkts till30 km i 
timmen. Det fortsatta planarbetet bör utgå från dessa hastigheter och inte 
inforande av ännu lägre hastighetsregler. 

Alla trafikslag ska samsas i Osbys trafikmiljö 
Vid sidan om vikten att fortsatt kun.na ta bilen till butiken i tätorten Osby vill 
vi det fortsatta planarbetet utreda hur och var det är möjligt att forbättra 
miljön for gående och cyklister. Enligt kartanalysen till höger finns det i 
dagsläget endast några separerade cykelbånor i utkanten av 
centrumområde t. Det pågår dock ett arbete med att forbättra 
trafiksituationenför cyklister. Detta genomfler och säkra cykelbanor, som 
binder samman viktiga målpunkter i orten. 

Omställning till fossilfria drivmedel 
För att medverka till omställningen till fossilfria drivmedel har två 
laddstolpar för eldrivna bilar installerats vid stationen. Beroende på faktisk 
efterfrågan kan ytterligare två laddstolpar senare installeras här. 

7. Sid 14 Röd-markerade stycket J) RIKTLINJER FOR TRAFIKPLA-
NERING" skrivs om enligt följande; 
• Centrum ska varafortsatt tillgängligtfor bil-trafikanter. 

• Säkra trafikmiljöer for gående och cyklister utreds. 

• Uppmuntra och underlätta pendling kollektivt genom att stärka 
kvpplingen mellan olika trafiks/ag. 

• Trevligare mötesplatser införs runt stationen. 

• Bibehåll hastigheter som införts med "Rätt fart i staden". 
• Effektivisera och förbättra parkeringsmöjligheterna utifrån parke

rings-utredningen och tidigare "Plan-gruppens" arbete. 

Beslutsgång och omröstning 
Ordforanden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bes.lutat j enlighet med 
Tommy Augustssons (S) yrkande. Omröstning begärs. 

Beslutsgång och omröstning forts. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för bifall till 

Expedierat UtdragsbestyrkaMe 
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"---- 2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Tommy Augustssons (S) yrkande, nej -röst for bifall till vice ordfOranden 
Niklas Larssons (C) och Dag l varssons (M) yrkande. 

Med följande sju (7). Johnny Ahlqvist (S), Arne Gustavsson (S), Ingmar 
Bernthsson (S), Maria Reimer (S), Tommy Augustsson (S), Göran 
Bengtsson (V) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S),ja-röster och 
foljande sex (6), Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Mats 
Emstsson (C), Carl Bejvel (SD), Lotte Melin (C) och vice ordforande Niklas 
Larsson (C), nej-röster och två (l) ledamöter, Agne Ingvardsson (-)och 
Esbjöm Hansson(-), som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat 
i enlighet med Tommy Augustssons (S) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Visionsdokumentet Ett levande centrum 2030 utgör en vision och ska vara 
vägledande och inspirerande i kommunens arbete med att utveckla Osby 
centrum. Syftet är att skapa ett attraktiv, tryggt och levande centrum där 
befintliga kvaliteer tas tillvara och vidareutvecklas. Flera olika åtgärder fo~ 
reslås runt om i centrum utifrån tre olika nivåer; ti.llfålliga åtgärder, enkla 
åtgärder och omfattande åtgärder. Detta ger möjlighet att utveckla centrum 
och få inspiration även med mindre medel, utan att större åtgärder behöver 
genomforas i ett första skede. 

Utifrån synpunktema på kommunstyrelsens sammanträde den 17 januari 
2018 harroljande rorändringar gjorts i visionsdokumentet 

-1" Förtydligat att det är en låg häck som avses i Centralpark en. Häcken ska 
vara tillräckligt låg for att inte skymma sikten in i parken, men fungera 
som hinder så att lekande barn inte springer ut i gatan . 

./ På sidan 29 fortydligat att behovet av korttidsparkeringsplatser ska ses 
över på pendlarparkeringen mitt emot Stora Hotellet. Skrivning att 
befintliga av- och påstigningsfickor for bil och buss vid tågstationen inte 
ska fonninskas. Förtydligat att det nya bullerplanket som foreslås ska 
vara i glas/transparent, text och bild på sidan 28-29 . 

./ skrivning att värmeslingor med fordel kan läggas i trottoarerna i centrum 
för tryggare gång- och cykehnöjligheter m1der vintern. 

-1" Skrivning om laddstolpar for elbilar finns med i visionsdokumentet. Två 
laddstolpar for fyra elbilar har redan installerats vid stationen. I 
visionsdokwnentet fareslås upproljning och utvärdering ror att därefter 
utöka efter behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Ett levande centrum- Vision 2030", daterad den 26 januari 
20 18, från forvaltningschef Mathias Karlsson, samhällsplanerare Ebba 
Blomstrand och planarkitekt FPRJSMA Kettil Svensson. 

Justeraodes sigo \ 1r E~pedierat 

l 
Utdragsbestyrkende 
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Kommunstyrelsen 

Justerandas sign 

Ett levaode Centrum 2030, daterad den 25 januari 2018. 

Granskningsredogörelse 2, daterad den 27 oktober 2017. 
for ett levande centrum- vision 2030. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

l 
Expedierat Utdragsbestyrkande 
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RESERVATION 

Vi reserverar oss mot att "EIT LEVANDE CENTRUM- Vision 2030" 

förs upp för beslut i kommunfullmäktige utan att beakta de förslag 

och synpunkter vi fört fram i vårt remissyttrande och vilka vi även 

fört fram som yrkanden i kommunstyrelsen. 

Det talas om att tjänstemän och politiker ska skickliggöra varandra! 

För att detta tillstånd ska uppnås fordras dock att man lyssnar på 

varandra och i rimlig utsträckning korrigerar sina utgångsinställningar. 

Vi upplever en märklig tondövhet för inkomna synpunkter från 

Os by Näringsliv, Ekstrands och från oss i Nya Moderaterna ! 
Vill man inte förändra i planen i enlighet med inkomna synpunkter ? 

Den nu gällande Centrumplanen antogs år 1988 och är alltjämt år 2018 

i kraft l Detta visar att genomloppstiden för en Centrumplan kan sträcka 

sig 30 år framåt ! 

Vi har föreslagit att "Södra Portenområdet" lyfts upp från ett s k utveck

lingsområde til/ ett nytt femte åtqärdsområde, men det tycks totalt 

omöjligt att få ansvariga tjänstemän att tänka i dessa banor. Synsättet 

tycks vara att har det varit fyra (4} åtgärdsområden i det ursprungliga 

planförslaget skal/ inga politiker komma och föreslå något annat??? 

Vi menar att det är mycket mer avgörande för Os by centrums utveckling 

att nu med kraft ta itu med åtgärdsplanering för JJSödra Portenom rådet" 

än med kosmetiska åtgärder i Centralparken ! 

Vår kritik gäller även den fortsatta njugga skrivningen på sid 13 till bilism 

i centrala delar av Osby tätort ! Osby Näringsliv och Ekstrands har i sina 

remissyttranden på ett pedagogiskt lysande sätt visat Os by tätorts 

beroende av att kommuninvånarna kan TA BILEN TILL BUTIKEN ! 



. -

,- . 

Att TA BILEN TILL BUTIKEN är en konkurrensfördel för en fortsatt livaktig 
Centrumhandel i Osby tätort. 

Vi moderater lovar nu i vår valrörelse inför valet 2018 att kraftfullt verka 
för att denna konkurrensfördel för de cirka 70 butikerna i Osby tätort 

ska bibehållas och förstärkas ! 

Samtidigt är vi som framgår av vårt remissyttrande positiva till g rö nyte

planen och att våra parker och grönområden fortsatt ses som värdefulla 

rekreationsområden. Osbysjöns unika läge nära centrum är också värd 
att lyftas fram ännu starkare . 

Osby den 7 februari 2018 

Dag Ivarsson (m) 
Qt~~~c-~ 
;;;;;;;;;Jnte-Pettersson (m) 
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Datum 1(2) 

'ÖJ KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ebba Blomstrand 

2018-01-26 

0479-52 83 25 

ebba. blomstrand@osby. se 

Ett levande centrum- Vision 2030 
Dnr KS/2015:754 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna visionsdokumentet. 

Sammanfattning av ärendet 

Visionsdokumentet Ett levande centrum utgör en vision och ska vara vägledande och 
inspirerande i kommunens arbete med att utveckla Osby centrum. Syftet är att skapa ett 
attraktiv, tryggt och levande centrum där befintliga kvaliteer tas tillvara och 
vidareutvecklas. Flera olika åtgärder ilireslås runt om i centrum utifrån tre olika nivåer; 
tillfälliga åtgärder, enkla åtgärder och omfattande åtgärder. Detta ger möjlighet att 
utveckla centrum och få inspiration även med mindre medel, utan att större åtgärder 
behöver genomföras i ett första skede. 

Utifrån synpunktema på kommunstyrelsen 2018-01-17 hartoljande förändringar gjorts i 
visionsdokumentet 

• Förtydligat att det är en låg häck som avses i Centralparken. Häcken ska vara 
tillräckligt låg för att inte skymma sikten in i parken, men fungera som hinder så 
att lekande barn inte springer ut i gatan. 

• På sidan 29 fortydligat att behovet av korttidsparkeringsplatser ska ses över på 
pendlarparkeringen mitt emot Stora Hotellet. Skrivning att befintliga av- och 
påstigningsfickor för bil och buss vid tågstationen inte ska rorminskas. Förtydligat 
att det nya bullerplanket som föreslås ska vara i glas/transparent, text och bild på 
sidan 28-29. 

• skrivning att värmeslingor med fOrdel kan läggas i trottoarerna i centrum för 
tryggare gång- och cykelmöjligheter under vintern. 

• Skrivning om Iaddstolpar ror elbilar finns med i visionsdokumentet. Två 
laddstolpar för fyra elbilar har redan installerats vid stationen. I visionsdokumentet 
föreslås upp:toljning och utvärdering fOr att därefter utöka efter behov. 

Kostnadskalkylen för sänkning av torget redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 
2018-02-07. 

Besöksadress Parkgatan 1 
Postadress 
Samhallsbyggnadsförvaltoingen 
283 80 Osby 

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

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



För ytterligare eller andra förändringar i visionsdokumentet krävs politiskt beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ett levande centrum - vision 2030. 
Granskningsredogörelse för ett levande centrum - vision 2030. 

Mathias Karlsson 

Förvaltningschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPRIMSA 

Beslutet skickas till 

samha!lsbvg!.!nad@osbv .se 

Ebba Blomstrd.lld 

Kettil Svensson 

Ebba Blomstrand 

Samhällsplanerare 

Sida 
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Granskningsredogörelse 2 
2017-10-27 

Ett levande centrum - vision 2030. 

Osby, Osby kommun, Skåne län 

Förslag till Ett levande centrum - vision 2030 har varit på granskning under tiden 
2017-09-08- 2017-10-08. 

Förslag till Ett levande centrum- vision 2030 har skickats ut till berörda myndigheter 
och bolag et cetera. Under den andra granskningstiden har visionsdokumentet funnits 
tillgängligt på: 

-Samhällsbyggnad, Osby kommun~ Parkgatan l. Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsen, Trafikverket, Os by Näringslivs och Nya moderaternas yttranden är 
återgivna i sin helhet. Övriga yttranden har sammanfattats för en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Parkgatan l, 
andra våningen. 

I granskningsredogörelsen besvaras endast de synpunkter som rör centrumpJanen. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER MED FLERA: 
Länsstyrelsen, 20 J 7-09-26 
Trafikverket, 20 J 7-09-29 
Region Skåne, 2017-10-06 

med synpunkter 
med synpunkter 
med synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
TT-nämnden. 2017-10-06 utan synpunkter 

ÖVRIGA: 

E.ON. Elnät Sverige AB, 2017-10-05 
Ekstrands, 2017-09-27 
Osby Näringslivet, 2017-10-07 
Nya moderaterna, 2017 -l 0-04 
Hässleholms kommun, 2017 ·l 0-06 

med synpunkter 
med synpunkter 
med synpunkter 
med synpunkter 
utan synpunkter 
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Granskningsredogörelse 2 

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2017-09-26 följande: 

Redogörelse för ärendet 

Syfte med planlaggningen 
Länsstyrelsen har fAtt Centrumplan, Ett levande centrum - vision 2025 for granskning nr. 2. 
Syftet med planprogrammet planen att skapa en långsiktig vision fOr hur Osby kommun ska 
omhänderta och rorvalta de kvaliteter som finns i Osby centrum. Centrumplanen ska enligt 
kommunen fungera som ett vägledande dokument i kommunens framtida arbete vid bland 
annat upprättandet av nya detaljplaner, bygglovsgivning samt utformning av offentliga platser. 
Dokumentet syftar till att inspirera och ta ut riktning för fortsatt planarbete. 

Länsstyrelsen tolkar planhandlingen som ett planprogram enligt PBL 5 kap l O§ med mål och 
utgångspunkter fOr utvecklingen av de centrala delarna av Osby. 

Planprogram kan enligt PBL upprättas för att underlätta ett framtida detaljplanearbete. 
Kommunen har tidigare skickat handlingen för samråd november 2015 och granskning av 
planen den 2017-02-1 O och länsstyrelsen har yttrat sig i dessa skeden. 

Vissa fOrändringar som ffireslås i planprogrammet kommer att betyda att nya detaljplaner tas 
fram i ett senare skede, till exempel om en ny servicebyggnad på stortorget och/eller om 
forbindelsen över järnvägen ska genomfflras. Det är därför viktigt att kommunen inte 
genomför forändringar i miljön som strider mot de gällande detaljplanerna och har kännedom 
om när detaljplanekravet träder in enligt 4. Kap. PBL 2010:900. Vattenkvalitetsfrågor och 
översvämningsrisker vid Osbysjön samt strandskyddet måste beaktas vid kommande 
detalj planering. 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen har en fortsatt dialog med Länsstyrelsen och 
Trafikverket avseende ortens framtida utveckling vad gäller stationsområdet, llirtätningen, 
handelsstråket, en eventuell trafikstrategi och utvecklingen kring Osbysjön m. m. 

Länsstyrelsen har inga fler synpunkter gällande Centrumplanen. Kommunen är välkommen 
att höra av sig till länsstyrelsen för tidigt samråd/planmöte gällande framtida detaljplaner 
inom området som planprogrammet behandlar. 

Kommentar: Kommunen har kännedom om när detaljplanekravet 4. Kap. PBL 201:900 träder 
in och när nya detaljplaner behöver tas fram. Byggnadsnämnden (tillsyn- och 
tillståndnämnden) behandlar och bevakar frågor i relation till detaljplan såsom 
bygglovsärenden. 

I detaljplaneskedet kommer vattenkvalitets.frågor, översvämningsrisker vid Osbysjön och 
strandslr:yddet beaktas. Fortsatt och löpande dialog kommer ske med berörda myndigheter. 
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Granskningsredogörelse 2 

Trafikverket meddelar i yttrande 2017-09-29 följande: 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Trafikverket 
hänvisar till yttrande i tidigare skede, 2016-0 l samt 2017-03-27. Trafikverket har i övrigt 
inget att erinra mot planförslaget 

Kommentar: Ingen 

Region Skåne meddelar i yttrande 2017-10-06 följande: 

Region Sk.åne har ett samordnande ansvar for Skånes utveckling enligt Lag (20 l O :630) om 
regionalt utvecklingsansvar. 

Region Skåne villlyfta att planffirslaget är mycket inspirerande och genomarbetat. Osby 
kommun har tagit hänsyn till Region Skånes synpunkter från det första granskningsskedet 
Region Skåne har inget att tillägga utifrån det regionala utvecklingsansvaret 

I handläggningen av detta ärende har enheten fflr samhällsplaneringt Skånetrafiken, Kultur 
Skåne; enheten får miljö, Regionservice, Kollektivtrafikmyndigheten, Näringsliv och 
arbetsmarknad och Hälsa och sjukvårdssyrning samt Skånes universitetssjukhus deltagit. 
Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13 § 45. 

Kommentar: Ingen 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd meddelar i yttrande 20 17 -l 0-06 följ ande: 

Närnoden beslutar att inte lämna något yttrande. 

Kommentar: Ingen 

ÖVRIGA: 

E.ON meddelar i yttrande 2017-10-05 taljande: 

E.ON El nät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. E. ON 
noterar kommentaren från granskningsredogörelsen att "samråd kommer att ske med 
ledningsägaren enligt samrådsyttrandet och kontakt kommer att tas i ett tidigt skede." E. ON 
Elnät har inget ytterligare att erinra. 

Kommentar: Ingen 

Ekstrands meddelar i yttrande 2017-10-05 taljande: 

Granskningshandlingarna i arbetet med visionen om ett levande centrum 2030 tar upp mångas 
synpunkter. Somliga är bra och kloka, de som kommer från myndigheter är rena katastrofen. 
l denna sista granskningshandling inför visionen saknas elementära kommentarer och 
målsättningar gällande själva grundforutsättningen for att ett centrum ska kunna bli ett 
levande centrum. 
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Granskningsredogörelse 2 

Grunden fOr ett levande centrum är ett livskraftigt näringsliv. I synnerhet gäller detta butiker, 
restauranger, hotell, gym etc. Det är runt dessa näringar människor samlas. Med beaktande av 
de butiksnedläggningar som sker, samtidigt som inga nya tillkommer, så vore det fatatt att 
toppa detta med att göra centrum s vårare och otillgängligare för bi lismen så som 
ursprungsförslaget och även flera remissinstanser fflreslår. 

Osby är en annorlunda kommun i Skånc. Utan att kontrollera mina uppgifter i detalj så noterar 
jag att Os by är till ytan tredje största kommun i Skåne. Centralorten lär hysa lite me t· än 7 
tusen människor. Därmed kan vi konstatera att cirka hälften av befolkningen (och dänned 
kunderna till butikerna och restaurangerna) i kommunen bor på landsorten utan kollektivtrafik 
och med en spridning som gör kollektivtrafik helt orimlig. 

Hälften av Osbys befolkning nödgas alltså ta till bilen (bensin, diesel och i framtiden el) for 
att ta sig till centrum och göra inköp. Hälften av kundunderlaget till de butiker och 
restauranger som gör att det blir ett centrum är alltså beroende av bil för att kunna ta sig till 
detta "levande centrum". Utombys besökare från Broby, Hästveda och Hallaryd är även 
bilburna. Här nämnda orter är lika viktiga besökare till Osby centrum som kommuninvånarna 
i sig. 

Vår uppfattning är att vi inte kommer att ha ett "levande centrum" om vi planerar bort 
biltrafiken och parkeringsplatserna. Genom att göra det svårt ffir den halva av befolkningen i 
kommunen som bor utanför centrum att komma in i centrum så gynnas handelsplatserna i 
Älmhult, Hässleholm, Kristianstad och Markaryd istället. 

Att vårt svar fokuserar på denna fråga beror på att vi inte litar på att de som planerar och 
slutligen skriver visionen ffirstär detta resonemang. Region Skåne och Trafikverkets svar 
bekräftar att myndighetspersoner inte förstår hur intäkter uppstår. Intäkter som innebär att 
butiker, restauranger och hotell kan överleva i Osby. Utan dessa näringar så har vi inget 
Levande Centrum att planera för. 

Länsstyrelsen/Region Skåne och Trafikverkets remisser svar tyder på att de som svarar inte 
bor i Osby och inte ilirstår var näringslivet i Osby får sina intäkter ifrån. Dessa personer (för 
det är personer och inte myndigheter som har åsikter) verkar ha noll koll på hur 
kollektivtrafiken fungerar i förhållande till behoven i vår landsortskommun. De har inte heller 
personligt ansvar for sina åsikter och kan därför obekymrat sova vidare varenda natt trots att 
butikerna i Osby fortsätter lägga ner och butiksinnehavarna ligger vakna i bekymmer över 
intäkterna. 

Osby kan inte ililja det mönster som de större städerna och samhällena har följt de senaste 
åren där man gör gågator och centrum. Gör vi lika så dör centrum. Befolkningen och 
kundunderlaget är inte sort nog. Osby måste konkurrera med andra större orter genom en 
större tillgänglighet fOr bilburna kunder. 

Utmaningen är att göra Centrum ännu lättare tiltgängligt ilir bilburna besökare med gratis 
parkeringar samtidigt som vi inte får tillräckliga ytor för möten, cyklar och gångtrafik. Det 
borde inte vara något problem i Osby som inte är förtätat med bebyggelse som andra orter 
ibland kan vara. 

Det finns ingen anledning att minska hastigheten till under 40 kmh generellt. 30 kmh är 
motiverat där mycket korsande gångtrafik förekommer. 
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All hastighetsbegränsning måste kännas motiverad för att efterlevas. 

Gårdsgator innebär en hastighetsbegränsning till l O kmh. Det är svårt att framfåra en bil i så 
låg hastighet. Västra Järnvägsgatan från Hantverksgatan till Fabriksgatan finns det inte 
argument ror att ha som gårds gata. Vi ser ingen som kör i t O kmh på den gatan idag. Och vi är 
där dagligen. Man ska ha lagar som kan efterlevas. 

Region Skånes kommentarer tyder på att man inte bryr sig om Osby Centrums utveckling. 
Genom att minska fordonstrafiken genom centrum kommer automatiskt näringslivet i centrum 
att avvecklas. Vi tror inte att de som skrivit remiss svaret har tillräcklig erfarenhet och 
kunskap. Man skriver t. ex. att Osby Kommun har mycket god tillgänglighet till 
kollektivtrafik??? Vi l k en kollektivtrafik finns det i Vingenstorp, Kylen, J onstorp, o.s. v.? 

I Osby landskommun finns i princip ingen kollektivtrafik som kan järnforas med den 
kollektivtrafik som finns i Kristianstad, Malmö och andra städer från centrum och längt ut i 
bostadsområdena. Man kan därfor inte planera Osby Centrum som om det vore ett storstads 
centrum. 

Kommentar: Avsikten är inte au begränsa biltrafiken i den utsträckning somjOrstforeslogs i 
samrådsforslaget. Parkeringarna utökas snarare där det behövs (utifrån 
parkeringsinventeringen), exempelvis pendlarparkeringen nedanfor Jenvägen. Utöver det 
foreslås en omforde/ning av kort- och Jångtid.vparkering. Målsättningen lir att underlättafor 
invånarna i Os by tätort att gå och cykla mer. Inom orten är det relativt korta avstånd meJlan 
olika må/punkter, men avsikten är inte att begränsa tillgängligheten for de som är beroende 
av bilen. 

Det behövs åtgärder for att skapa centrumkaraklär och for att forbättra trafiksäkerheten samt 
få ner hastigheten på Västra Storgatan, dock inte till gånghastighet Dettafortydligas i planen 
och benämningen gårdsgata tas bort. Syftet är all ändra utformningen av gatan for att skapa 
en känsla av att komma in i centrum. Västra Storgatan ska inte upplevas som en 
genomjartsgata. 

Synpunkten gällande hastighetsbegränsningen på Västra Järnvägsgatan mellan 
Hantverksgatan och Fabriksgatan är noterad, och kommer att ses över. 

Osby Näringslivet meddelar i yttrande 2017-10-07lliljande: 

Yttrande över eeotrumvisionen 2030 
Osby Näringsliv vill med anledning av att centrumplanen lagts ut for granskning framfora 
ffl~ande synpunkter: 

Analyser som borde gjorts inom ramen for centrumvisionen. 
Vi anser att ärendet om Centrum är ett så pass viktigt ärende att det ska foregås av ordentliga 
analyser och baseras på fakta. Vi saknar fortfarande följande analyser: 

l. Det har under flera år varit oklart hur nära järnvägen man kan bygga bostäder. Denna 
oklarhet har inneburit att Osby tätort gått miste om välbehövda lägenheter. Samtidigt 
har det kommit nya regler för buller from l j u l i 20 17. Dessa innebär att det bl i r lättare 
att bygga m.h.t. buller. Vi anser därför att man i centrumplanen borde ha klarlagt 
förutsättningarna för byggande av bostäder nära järnvägen. 
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2. På sidan 14 redovisas inte alla GC-vägarna vilket gör att det är svärt att överblicka 

läget. Dessutom saknas det en analys av cykelvägar meJlan större bostadsområden och 
skoloma samt mellan bostadsområdena och industriområden. 

3. På sidan 14 finns också busslinjerna inritade, men tyvärr är inte alla med. Det hade 
också varit intressant att få ta del av var håHplatsema ligger. Viktig information om 
man vill ha förslag på hur man kan öka det kollektiva resandet. 

4. En målsättning är att öka trafiksäkerheten. Därffir borde det ingå både en trafikräkning 
och en studie trafikolyckor. 

5. J utredningen borde ingå en analys av tillgängligheten ilir funktionshindrade, äldre 
med rollatar och personer med barnvagn. 

6. Med hänsyn till att flera butiker lagts ned och många butikslokaler står tomma hade 
det varit önskvärt med en extern analys av läget, tOljt av förslag på åtgärder som 
fastighetsägare, affiirsidkare och kommunen kan göra for att vända utvecklingen. 

Förbättrin~förslag på de i planen utpekade oy(kelområdeu: 
- Torget: Om man avser att göra en så omfattande upprustning av torget så vore det synd att 
inte underlätta tillgängligheten genom att sänka nivån på torget till samma nivä som V. 
Storgatan. Merkostnaden fOr att göra detta är inte så stora. 

-V. Storgatan: Förslaget med gårdsgata innebär att hastigheten begränsas till ca. 7 
km/timmen på en av Osbys mest använda genomfartsled. Miljön i området motiverar inte 
detta och konsekvenserna är inte utredda. Vi delar trafikverkets uppfattning att riskerna att 
genomfartstrafiken istället flyttas in i bostadsområdena är uppenbar. Dessutom anser vi att 
förslaget med separat GC väg vara tillräcklig och ge en säker miljö fOr gång- och 
cykeltrafikanter. [ planen föreslås GC väg på en sida av gatan. I fOrslaget åskådliggörs dock 
GC väg båda sidorna. 

- stationsområdet: Pendlarna är en viktig grupp som sannolikt bidrar till att öka handeln i 
centrum. De bör därfOr ses som en tillgång. Vi tror inte de toreslagna åtgärderna är tillräckliga 
utan vill att torutsättningarna rur ett parkeringsdäck utreds. Dessutom vill vi att bussfickan 
längs Godsvägen utökas. 

- Centralparkeo: Vi tror att den föreslagna inramningen med häck bidrar till att minska 
tryggheten och öka attraktionen ror kriminella i parken. Vi tycker inte heller att man ska 
prioritera en lekplats i Parken m.h.t. att det ligger en bra lekplats på Prästangen. Vi ifrågasätter 
också om en ny scen är prioriterad med hänsyn till begränsad användning idag. Med hänsyn 
till centralparkens begränsande användning ser vi gärna att det uppförs lägenheter längs 
Esplanadgatan. 

Förslag som inte tagits med i planen: 
-Utred förutsättningarna får elektroniska anslagstavlor vid RV 15/23. I dagens 
mediebrus är det svärt att effektivt sprida infonnation om olika aktiviteter i centrum. Förr 
räckte det med en annons i NSK for att nå i princip alla kommuninvånare. Idag har många 
inte dagstidningar. Istället måste många kanaler utnyttjas for att nå motsvarande antal 
personer. Olika kanaler når olika grupperingar. Det är svårt och dyrt att marknadsföra ett 
arrangemang och veta au infonnationen når ut. För att marknadsföra olika arrangemang, t.ex. 
långlördagar,julskyltning, Osby outlet, OlK:s och IFK:s hemmamatch, Familjedagen, 
valborg, m.m. skulle man kunna sätta upp elektroniska anslagstavlor vid infarterna. 
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Sannolikt skulle man kunna få privata aktörer att lösa detta, men det krävs en kommuna) 
medverkan och anvisning av plats. Exempel på orter där detta finns är Ängelholm, 
Helsingborg, Nybro och Kalmar. 

- Varning för låg höjd vid underkörselen S. Port. Det händer allt för ofta att lastbilar högre 
än 3,3 meter kör in under järnvägsbron på S. Portgatan med stora och kostsamma skador som 
följd. En relativt billig åtgärd i fOrhållande till de skador som uppstår vore att sätta elektronisk 
varning innan underkörseln. Om ett fordon högre än 3,3 meter kör mot underkörseln tänd 
varningslamporna som sätter på järnvägsbron. Som ett billigare alternativ kan man 
naturligtvis hänga en enkel bom på 3,3, meter som hängs fore bron och som inte orsakar lika 
stor skada som bron om högre transporter kör på gatan. 

- Skapa en vanlig gata istället för gågata av V. Järnvägsgatan mellan Fabriksgatan och 
Klockargatan. Nuvarande trafiksituation och verksamhet motiverar inte gåfartsgata på denna 
sträcka. Dessutom respekteras inte de fartbegränsningar som råder idag, vilket också minskar 
respekten för trafikregler i allmänhet. 

-Badplats vi Prästängen 
På det ledningsutskottsmötet som vi var med på och som behandlade centrumlanen 
diskuterades möjligheterna att anlägga en kommunal badplats vid Prästängen. 
Vattenkvaliteten är vad jag förstår inte tilJräckligt bra idag for detta, men i en vision skulle 
den kunna finnas med. Kanske skulle MiJjöilirvaltningen kunna analysera vilka åtgärder som 
krävs för att om 5-1 O år fOrbättra vattenkvaJiteten så pass mycket att projektet skulle kunna 
genomfåras. Tror också det vore bra att utarbeta en separat plan for hur området ska användas 
framöver. Prästängen med sjön är en viktig del och fantastisk resurs som kan bli ännu bättre. 

- Bro vid näset. 
Vi har tagit del av forslaget till gång- och cykelbro vid näset. Kostnadsberäkningen slutade på 
t 7 MSEK, vilket naturligtvis är för mycket. Med denna ambitionsnivå kommer bron aldrig att 
bli byggd. Det bör dock vara fullt möjligt att göra en betydligt enklare och billigare bro. Bl.a. 
tycker jag att en höjd över vattnet på 5 meter är onödigt ambitiöst. Dessutom bör markarbeten 
och anslutningsvägar kunna göras betydligt enklare. En målsättning vore att ta fram ett forslag 
till bro inom en kostnadsram 5-7 miljoner. Ett ännu billigare alternativ vore en hängbro. 
Exempelvis har man enligt uppgift byggt en ca 70 meters hängbro över Mörrumsån till en 
kostnad om ca 500 000 kronor. 

- Skapa mötesringar för lokala livsmedelsproducenter. 
Sedan flera år finns 4 000 lokala producenter av livsmedel och 250 000 konsumenter i 
Finland anslutna till s.k. rekoringar. Producenterna har ett gemensamt utlämningsställe for 
sina produkter, ofta en parkeringsplats där varorna lämnas direkt från bilen. Kontaktema 
mellan konsument och producent sker genom en sluten facebookgrupp, alternativt annat 
administrativt verktyg, där producenterna lägger upp sina annonser enligt vissa regler. 
Intresserade konsumenter släpps in i gruppen och beställer en v i ss mängd till tOrutbestämda 
priser. Eftersom varorna är förbeställda krävs inget marknadstillstånd. t Sverige finns i 
dagsläget 32 aktiva ringar och flera är på gång. Exempelvis finns en rekoring i Skövde, där 
l 00 producenter är anslutna och de har ca 6 000 foljare. Det finns en hel del skrivet om detta, 
bl.a. i tidningen Land 14 juli 2017. Vi skulle kunna starta en rekoring i Osby och upplåta t. ex. 
torgets parkering for utlämning. 
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- Skötsel av befintliga anläggningar 
Befintlig skötsel av centrum behöver förbättras. Borttagning av klotter, tömning av 
papperskorgar och allmän städning kan generellt bli bättre. Dessutom behöver t.ex. Genvägen 
en uppfräschning. 

- Bebyggelse: 
Os by är i stort behov av bostäder. Fler bostäder och mer handel borde vara centrumvisionens 
viktigaste område. Dessa är dock för lite behandlade i planen. Osby Näringsliv har t.ex.. 
överlämnat forslag från Carl-Folke Jacobsson på platser där nybyggnation bör kunna 
genomforas. Vi tycker att kommunen ska arbeta mer aktivt för att få till bebyggelse i centrum. 

Kommentar: Syftet med planen är att inspirera och ta ut riktningfOr fortsatt planarbete. 
Centrumplanen ska vara vägledande i kommunens framtida arbete vid bland annat 
upprättandet av nya detaljplaner och utformning av offentliga platser. Under arbetet med 
Centrumplanen har flera unalyser genomfor/s, till exempel har trafikolyckor studerats. 
Planförslaget grundar sig på dessa analyser, men eftersom det ska vara ett lättöverskådligt 
visionsdokument redovisas inte alla analyser. Andra analyser, till exempel bullerutredningar, 
hanteras i arbetet med översiletsplanen eller i detaljplanskedet. 

Planforslaget kompletteras med alla cykelvägar och busslinjer på sidan 14. Kartan läcker 
dock inte hela Os by lätort och Osby station är den enda hållplats inom området, vilket är 
anledningen till att inga hållplatser är utmarkerade. 

Förtydligande görs av bullerriktlinjerna och det byggnadsfria avståndet. 

När det gäller en handelsanalys gjordes en sådan i anslutning till projeklet for verksamheter 
mitt emot Lars Dufwa rastplats. f den analysen gjordes en inventering av butikerna i centrum. 

Angående torgets höjd bedöms den vara mest trafiksäker i befintligt skick då Västra Storgalan 
är tungt trafikerad och fungerar till viss del som gefJ()mjårt. Dessutom har marknaden flyttat 
ner tilltorgytan vilket gor alt en trafiksäkrare miljö behövs. 

Osby Näringsliv är negativt inställda till att Västra Storgatan görs om till en gårdsgata. Syftet 
är att ändra utformningen av gatan for att skapa en känsla av att komma in i centrum. Västra 
Storgatan ska inte upplevas som en genomfartsgata. Det behövs därför åtgärder for att skapa 
centrumkaraktär och få ner hastigheten, dock inte till gånghastighet. D~::tJajörtydligas i 
planen och benämningen gardsgata tas bort. 

I planförslaget föreslås utö/ening av pendlarparkeringen, genom utgrävning av befintlig 
höjdskillnad eller ett parkeringsdäck. Alternativet med parkeringsdäck måste ses över med 
anledning av att polisen har negativa eifarenheter av parkeringsdäck. Det skapar till exempel 
dolda, otrygga platser och det är vanligt med skadegörelse på den här typen av platser. 
stationsområdet upplevs redan idag som otryggt och risken är att ett parkeringsdctck 
ytterligare bidrar till upplevelsen av otrygghet enligt polisen. 

Syftet med inramande häck i Centralparken är att skapa en rumslig känsla men den ska 
samtidigt inte vara för hög, siktlinjerna ska vara goda. Anledningen till förslaget är att 
slcärma av biltrafiken och minska risken med att barn kan springa rakt ut i gatan. 
Lekplatsen i Centralparken ändras till en plats for rörelse och upplevelser med skulpturer et 
cetera. Målet är att skapa en levande park med aÅ1iviteter for alla åldrar. 
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Granskningsredogörelse 2 
Med nuvarande detaljplanemöjligheter att bygga bostäder och verksamheter i centrala lägen 
bedöms inte Centralparken aktuell for be bygge l se. Dock kan detta förändras och därmed 
utredas i framtiden om behovet uppstår. 

Os by Näringsliv anser att förbättra vattenkvaliteten i Osbysjiin är en viktigfr!Lga for 
utvecklingen av Osby centrum. Kommunen insttJmmer och i planforslaget finns det omnämnt 
under den Ofr!{attande åtgärden "Nära Osbysjön ". 

Osby Näringsliv lyfter möjligheten att skapa mötesringar for lokala livsmedelsproducenter. 
Det är ett intressantforslag ochfors in i planen under enkla åtgärder. 

Synpunkten gällande hastighetsbegränsningen på Västra Järnvägsgatan mellan 
Hantverksgatan och Fabriksgatan är noterad, och kommer att ses IJver. 

Ett mål for centrum dr att antal bostdder ska öka. Planberedskapen är god och det finns 
många laga kraft vunna detaljplaner som medger bebyggelse av bostäder i centrala lägen. 
Dessa redovisas i kartan på sidan 12 i planen. Ut6ver det pekas tre områden ut som 
utbredningsområde, vilket innebär att områdena ska utredas vidare i markfrågan och 
detaljplaneskedet. Bostäder och/eller verksamheter kan vara liimpligt. 

Os by Näringsliv anser att forslaget till gång- och cykelbro vid Näset är for ambitiöst och 
dtirmedfor dyrt. Frihöjden är satt till ca fem meter. Förutstittningarna kommer att ses över 
med syfte att få ner lwstnaden och frihöj den. 

Angående elektroniska anslagstavlor vid RV 15/23 har frågan behandlats tidigare då 
Trafikverket överklagade bygglovet och fick rätt. Det ör viktigt att påpeka elektroniska skyltar 
är en kostnad som behtJver vägas mot andra åtgärder. Förslaget kan dock ses över igen då det 
skulle /cunna bidra till ett levande centrum men behandlas inte specifila i vislonsdolcumentet. 

Nya moderaterna meddelar i yttrande 2017-10-04 roljande: 

Generellt 
Den nya versionen är i flera avseenden väsentligt bättre utformad än tidigare version. 
Speciellt bra är att avsnittet åtgärdslista uppdelad i tillfälliga åtgärder, en/da åtgärder samt 
omfattande åtgarder, s. 29-32 tillkommit. Å ven avsnittet tid- och genomforandeplan sid 34 är 
helt nödvändig. Politiken bör här ta ställning till den definitiva utformningen. 

Sidan 4 
Vi anser att ett femte område bör tillfOras, Södra Portenområdet. Den av kommunen ägda 
Grossören-fastigheten, som idag är obebyggd inneblir en möjlig förädlingsyta, som det är 
mycket viktigt att ta in i Centrumplanen. Plangruppen (2010-2014) ägnade stor 
uppmärksamhet åt att lägga ett parkeringshus mellan Tryckerigatan ochjärnvägen b.la som en 
bullervall framfor kommande byggnation på kva1teret Grossören. Tilltalande gestaltningar 
med träbeklädnad togs fram. 

Lekoseum med cirka 50 000 årliga besökare kräver planeringsinsatser vad avser 
bussangöring samt P-platser inom rimligt kort avstånd. En fårädling av Brio-huset tiH bl.a. 
bostäder samt attraktiva utställningsytor i bottenplan finns framtaget och hannonierar med 
centrumplanens allmänna uttalande om ökad central bebyggelse när centrum och järnvägen. 
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Sidan 11 
Den av kommunfullmäktige antagna Grönplanen bör föras in i texten på sidan Il med 
redovisning av de grönytor som är skyddade i centrum. Grönp[anen innebär även att om nu 
reserverade grönytor tas i anspråk för annat än grönytor så ska motsvarande grönytor tillföras 
i rimlig närheL 

Sidan 13 
Vi moderater känner inte igen oss vad avser vad som framkornmit under processen med vision 
för centrum. Vår uppfattning är att Osbys kommuninvånare tydligt uttalat att det fortsatt ska 
vara god tillgänglighet att ta bi len till affliren i Os by centrum. N uvarande skrivning på sid t 3 
känns mer som en tjänstemannaskrivning av kommunala tjänstemän, som själva inte Jever och 
vistats dagligen i Osby centrum. Vi begär att sid 13 mer utfonnas i linje med vad som 
framkommit vid överläggningar med näringsidkare i Osby centrum. Skriv om sid 13 med 
utgångspunkt frän vad som faktiskt framkommit under processen dvs att Osbys egna 
befolkning även framgent vill kunna ta bilen till butiken. 

Sidan 17-18 
Detta är ett viktigt avsnitt och kan bidra till Osby centrums attraktivitet. 
Det finns goda exempel att studera och ta efter b.la i Eksjö respektive Köping. 

Kommentar: Moderaterna anser alt Södra Portenområdet bör t il/foras. Området är tillfOrt 
och utpekat som utredningsområde i planfor slaget. Områdetkommer utredas vidare i 
markfrågan och detaljplaneskedet med hänsyn ti/J plangruppens tidigare arbete. 

Brio Lelwseum är också utpekat, men som utvecklingsområde. Syftet är att utveckla 
verksamheten ytterligare och samtidigt se över fastigheten med entre och omkringliggande 
miljö. 

Planen lrompletteras med Grönplanen och dess syfte på sidan 11. 

Trafikavsnittet på sidan 13 utgörs till största delen av en beskrivning och analys av nuläget. 
Riktlinjer anges ocksåfor utvecklingen av Irqfikmiljön i centrum. Analysen och riktlinjerna 
grundar sig delvis på medborgardialogerna men även på nationella och regionala mdl 
kopplat till milj"ö och hållbarhet. På sidan 7 och 8 redovisas däremot det som framkommit 
under medhorgardialogerna, villcet dels visar på en önskan att lyftafram gång- och 
cykeltrafikanter dels fler parkeringsplatser. Målsättningen är att underlätta for invånare i 
Os by tätort att gå och cykla mer. Inom orten är det relativt korta avstånd mellan. olika 
må/punkter, men avsikten är inte att begränsa tillgtJnglighetenfor de som är heroende av 
bilen. Skrivningen angående gårdsgata på sidan 13 ändras. Västra Storgatan s/ca inte 
upplevas som en genomfartsgata. Det behövs dlirför åtgärder for att skapa centrumkaraktät• 
och få ner hastigheten, dock inte till gånghastighet. Dettaförtydligas i planen och 
benämningen gårdsgata tas bort. 

Hässleholms kom m UD meddelar i yttrande 2017 -l 0-06 roljande: 

Byggnadsnämnden ser genom sitt stadsbyggnadskontor positivt på denna utveckling men ser 
inte att detta påverkar Hässleholms kommun och avstår därmed att yttra sig. 
Byggnadsnämnden yttrade sig positivt i samrådsskedet 

Kommentar: ingen. 
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Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslås besluta att: 

Granskningsredogörelse 2 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
visionsdokumentet. 

Samhällsbyggnad i Osby, oktober 2017. 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

l<t~tis.e-~,-, 
Ketti l Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 

~~~w 
Ebba Blomstrand 
Samhällsplanerare 
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VÅR VISION FÖR 
OSBY CENTRUM 
ETT LEVANDE CENTRUM NATURLIGT NÄRA 

Vår vision är att Osby centrum ska 
vara en levande plats där livskvaliteten 
placeras främst. Centrum präglas av 
kreativitet som erbjuder ett levande 
centrumklimat med utrymme för 
spontanitet. God samverkan är 
nyckeln till ett lyckat centrumarbete 
och inbjuder medborgarna till 
inflytande och egna initiativ. Att skapa 
ett levande centrum är en pågående 
process och fortlöper med dig. 

Syftet är att göra Osby centrum till en mer 
attraktiv och trivsam plats i samverkan med 
dess invånare. Planen redovisar åtgärder for 
hur det går att skapa en mer sammanhållen 
och tätare centralort där vi tar vara på de 
kvaliteter som fiMs. Planen syftar till att 
inspirera och ange en långsiktig vision över 
hur Osby centrum bör lyftas fram, 
utvecklas och bevaras. 

Utmaningar· En ny tid med ny identitet 
Utvecklingen med ett stagnerande centrum 
hänger samman med en allt större 
arbetsmarknadsregion och människors 
förändrade livsmönster. Detta har gjort att 
centrum idag ser ganska folktomt och 
monotont ut. I Os by finns en historia med 
ett utvecklat foretagsklimat, men när Brios 
fabriksverksamhet har lagts ner behövs det 
en ny stark identitet att förhålla sig till. 

På spåret och naturligt nära 
Med utgångspunkt i Det öppna Skåne 2030 
ska Osby kommun stärka sin roll i det 
flerkärniga Skåne genom att bevara och 
utveckla det unika i kommunen utifrån 
visionen På spåret och naturligt nära. 
För Osby centrum ligger fokus på att ta 
tillvara på läget längs Södra Stambanan med 
närhet till nordöstra Skänes tillväxtrnotor, 
Hässleholm· Kristianstad men även 
Malmö·Lund, Älmhult och Köpenhamn. 
Naturligt nära iMebär att ta tillvara på den 
tillgängliga och vackra naturen som omger 
orten med Osbysjön i centrum. Det beskriver 
även en väl sammanbållen ort med närhet till 
det mesta då ingen pwlkt ligger längre än 2,5 
km från järnvägsstationen. 

"Os by centralort har förutsättningar att 
utveckla en unik identitet med ett läge 

naturligt nära Osbysjön" 

Utvecklingen av centrum ska ske inom 
befintlig struktur och ske genom effektiv och 
hållbar markanvändning. Syftet är att skapa 
attraktiva och trivsamma miljöer utifrån den 
mänskliga skalan och samtidigt stärka 
platsidentiteten genom att låta närheten 
mellan naturen och centrum genomsyra det 
fortsatta centrumarbetet och marknadsföring 
av orten. 
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Os by centrum har fantastiska förutsättningar 
att blomma upp och få ett mer levande 
centrum. Ledorden i utvecklingsarbetet är att 
ta vara på Osbysjön och vårt unika 
strategiska läge. 

varför behövs en vision för centrum? 
Osby kommuns tidigare centrumplan 
antogs 1988 och dess åtgärdsförslag är till 
stora delar genomffirda. Sedan dess har 
förutsättningar, behov och planeringsideal 
forändrats vilket aktualiserar behovet av en 
ny centrumplan. Detta dokument ersätter 
tidigare plan för Osby centrum. 
Centrumplanen avser en fdrdjupad plan över 
hur centrummiljön bör utvecklas och 
forbättras . Planen är inte juridiskt bindande 
utan ska fungera som ett vägledande 
dokument i kommunens framtida arbete vid 
bland annat upprättandet av nya detaljplaner, 
bygglovsgivning samt utfonnning av 
offentliga platser. Dokumentet syftar till att 
inspirera och ta ut riktning för fortsatt 
planarbete. l arbetet med planen har det lagts 
stor vikt vid medborgarinflytande. Avsikten 
är att göra Osby centralort till en mer livfull 
och grön plats för att möta medborgamas 
behov av ett levande centrum. Tillsammans 
med dig skapar vi ett levande centrum i 
Osby. Från vision till verklighet! 

MÄL FÖR CENTRUM· 

O Osby centrum ska vara en 

trivsam och levande plats där 

alla känner sig trygga. 

O Trafikmiljön ska vara säker 

och tillgänglighet för 

gående och cyklister. Andelen 

människor som åker 

kollektivt, går eller cyklar ska 

O Antalet bostäder i centrum 

O Det ska skapas fler 

attraktiva mötepl<ttser som 
ger förutsättningar till 

s ontana möten. 

O Invånarna ska uppmuntras till 

ett friskare liv genom motion 

och aktiviteter. 

O Det ska finnas ett blandat 

utbud av handel och servie 

O Kopplingen mellan centrum 

och Osbysjön ska förstärkas. 



1 TORGET 
l centrumplanen lyfts fyra nyckelplatser 
av särskild betydelse fram för Os bys 
framtida centrum planering. 
Torget är centrums mittpunkt och har 
stor potential att utvecklas till en viktig 
mötesplats. l dag finns det brist på 
lämplig möblering och aktivitet för att 
torget ska upplevas som levande. 

2.VÄSTRA STORGATAN 
Västra Storgatan är huvudgatan som 
löper genom västra delen av centrum. 
Här samsas idag tung trafik med 
cyklister och gående om gaturummet. 
Vägen behöver omstruktureras och 
göras mer trivsam och framförallt säker 
ur trafiksyn punkt. 

3.CENTRALPARKEN 
På östra sidan finns centrums gröna oas 
med gam la anor. Parken är vacker men 
besökare använder mest platsen som 
passage. Parken kan med fördel ramas 
in med lägre och tät växtlighet så att 
sikten in fortfarande bibehålls. Parken 
får fler aktiviteter för att bli mer 
funktionell som mötesplats. 

4.STATIONSOMRÅDET 
Intill järnvägen som löper genom orten 
ligger ett utbrett stationsområde. 
Platsen bör rustas upp med trivsam 
möblering och grönska för att 
uppmuntra till kollektivt åkande. 
Passagerna över och under järnvägen 
behöver göras mer tillgängliga och 
trygga för ett mer sammanhängande 
centrum. 



STRATEGIER FÖR ETT LEVANDE CENTRUM 
OCH ARBETSPROCESS 
DESSA GRUND LÄGGANDE STRATEG lER ÄR VÄGLEDAN DE l DET 
FORTLÖPANDE CENTRUMARBETE ENLIGT PROCESSMALLEN 

1 ETTA- -RAKTIVT CE~-RUM 
Genom ökad grönska, kompletterande belysning och ny 
möblering skapas ett trivsammare centrum. Det ska kännas 
tryggt och enkelt att ta sig runt till fots och med cykel. Fler 
mötesplatser och aktiviteter ska erbjudas i centrum för 
alla åldrar. låt föreningslivet och medborgarengagemanget 
ta plats i centrum! Öppna upp för spontanitet och positiv 
förändring. 

2 CENTRUM - NATURLIGT NÄRA 
låt centrum möta vattnet och naturen genom tydligare 
kopplingar. Osbysjön blir en viktig del i centrums nya 
platsidentitet och varumärke. Närheten till naturen bör 
framhållas i både gestaltning, skyltning och i marknadsföring. 
Det ska vara enkelt att ta sig runt till fots och med cykel 
runt sjön och det ska erbjudas rikligt med mötesplatser i 
anknytning. 

3 SAMVERKAN TILLSAMMANs 
Arbetet för ett levande och trivsamt centrum är en 
ständigt pågående process som innebär engagemang och 
samarbetsvilja från både medborgarna och kommunen. 
Tillsammans är det möjligt! 
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MÅLGRUPPER l ARBETET 
För att göra Osby centrum trivsamt för samtliga målgrupper gäller det att 
uppmärksamma och anpassa planeringen efter de olika behov som olika 
generationer har på den fysiska miljön. Diagrammet visar procentuell 
åldersuppdelning av de 13 031 personer som bor i kommunen, år 2016 
(SCB, 2016). 

VUXNA (25-64år} 
På de offentliga platserna ska alla vara välkomna och kunna 
trivas. Att kwma erbjuda ett varierat utbud av motion och 
fritidsaktiviteter är viktigt för människors välbefinnande och 
for stadens liv och rörelse. Generellt sett gäller det att skapa 
trivsamma platser genom god möblering med sittplatser, 
belysning och soptunnor samt rikligt med grönska och konst 
som smyckar platserna. Mötesplatserna i centrum bör ses över 
så att de är välkomnande och stimulerar möten året runt, 
sommar så väl som vintertid. Det är även viktigt att se till att 
de offentliga platserna inte upplevs som exkluderande fflr 
vissa grupper av människor. 

UNGDOMAR (16-24 år) 
Ungdomar och unga vuxna ställer särskilda krav på 
centrummiljön. Rikligt med grupperade sittplatser, aktiviteter 
och Wifi-uppkoppling kan förbättra den fysiska miljön. 
Alla ska känna sig delaktig i sin ort och att möjlighet finns att 
ta plats. Det är främst ungdomar som har behov av 
fritidsplatser då de har behov av att integreras i samhället 
utanfC>r hemmet. Det är viktigt att skapa en miljö som 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och användning av platsen. 
Bland de mest populära fritidsplatserna i centrum är 
biblioteket, fritidsgården och medborgarhuset Borgen. 
Centrumplanen ger utrynune till att utveckla fler 
flitidsaktiviteter och uppmuntra till fysisk aktivitet. Den 
nyetablerade skateparken vid Sjöängen är ett steg mot ett 
aktivare centrum med liv och rörelse. 
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ÄLDRE (65+) 
För att äldre människor ska känna sig trygga och bekväma 
krävs det tydliga sil'1linjer och gott om sittplatser inom 
synhåll. Vissa platser i centrum kan upplevas som 
svåråtkomliga genom hinder, så som höga kanter, trappor 
utan ramp och smala eller osäkra passager. Det är viktigt att 
tillgängligheten är god för samtliga medborgare med breda 
passager och lämpligt markunderlag. Därilir bör flera platser i 
centrum kompletteras med ramper och räcken. 
Alla offentliga platser och serviceutbud ska vara fullt 
tillgängliga Rsr alla medborgare. Aktiviteter som boule, 
schack och musik kan skapa furutsättningar for en ökad 
närvaro och därmed levandegöra centrum. 

BARN O 5 ar) 
Barns möjligbet tilllek och kreativitet ska integreras i 
ortens miljö. Centrum ska stimulera lek, rörelse och fantasi. 
Det ska erbjudas miljöer både fOr uppstyrda aktiviteter men 
även naturliga orörda miljöer behövs för att uppmuntra till 
friare aktiviteter. Vid planering av lämpliga miljöer ffir barn är 
det viktigt att ta hänsyn till en rad säkerhetsåtgärder från trafik 
och fallskador ilir att de ska känna sig trygga. 
Sammanhängande gång- och cykelstråk skapar goda 
möjligheter ftlr barn att på egen hand ta sig till skola, kompisar 
och fritidsaktiviteter. Det innebär inte bara säkerhet utan också 
trygghet som är en viktig faktor, både fur barnen själva men 
också fOr barnens fOräldrar. Att utgå från ett bamperspek1iv 
syftar till att tillgodose barnens behov och se till att barnens 
rättigheter tas tillvara. 



TILLSAMMANs MED 
OSBYS MEDBORGARE 
MEDBORGARDIALOG OCH ENGAGEMANG l 
SAMVERKAN FÖR ETT LEVANDE CENTRUM 

Osby centrum ska utvecklas till en 
plats för medborgarna genom 
samverkan. Detta ställer krav på god 
kommunikation med en fortlöpande 
dialog från kommunens sida. Alla 
generationer ska känna att de har 
möjlighet att ta plats och synas i Osby 
centrum. 

Osbys invånare i siffror 
I Osby bor det år 2016, 13 031 personer. 
Uppskattningsvis bor 7 500 personer av 
dessa i centralorten. Folkmängden har legat 
stabilt mellan 12 600 och 12 700 personer 
länge men har de senaste åren gjort en 
positiv ökning. Den största andelen av 
invånarna är i åldern 45 till 64 år. Os by 
centrum har idag en stark identitet kopplad 
till företagande, med en känd historia med 

tillverkning av Brio leksaker. Detta har gjort 
orten till ett välkänt namn. l dag är det 
vanligaste yrket ilir män säljare och inköpare 
med 13 & verksamma. För kvinnor är det vård 
och omsorgsyrket som dominerar med 579 
anställda (SCB, 2015). 

Medborgardialog 
För att få in önskemål och synpunk-ter 
angående centrum har medborgardialog varit 
ett fortlöpande verktyg. Dialogerna har 
genomförts med medborgare och 
näringslivet tillsammans med fiiltbesök. En 
medborgarenkät var tillgänglig på biblioteket 
och kommunens hemsida sommaren 2014 
och våren 2017. Dialog har genomförts med 
ungdomar, pensionärsråd, polis och 
funktionshindrade ilir att bredda 
delaktigheten. Dessa dialoger har legat till 
grund for arbetet och är av stor vikt fOr ett 

l r iK4!!jb! ' - f. ,_-.• . r~ - ... c• - a ~ l 
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välfungerande arbete. Liknande framtida 
satsningar är grundläggande för att uppnå 
bästa resultat. 

Var med och påverka 
Centrumutvecklingen för ett levande 
centrum ska förmedla :framtidstro till 
medborgarna med samhörighet, tillit och 
tolerans som ledord. Vi vill veta vad du som 
bor och verkar i Osby tycker och tänker 
kring centrums framtid och utveckling. På 
www.osby.se/samhallsbyggnad kan du läsa 
hela planprogrammet och hitta all aktuell 
in fonnation om hur du kan engagera dig 
eller tycka till om arbetet. 

Centrumutveckling behövs för att stärka 
invånarnas och företagamas bild av orten 
och centrum. Osby ska vara en plats att 
trivas på och känna stolthet över att bo i. 



TYCK TILL OM CENTRUM! 
Dina åsikter är viktiga för att centrumarbetet ska bli så bra som möjligt. 
Citaten nedan är ett urval från medborgarenkäten som utfördes 2014 och 2017. 

Medborgarenkät 2014 

Os by är en fln ort med fantastisk 
natur, strövomräden och kommunikationer. 
Lät centrum fullända detta och satsa på 
besöksnäringen där centrum blir extra bonus. 
Lyft fram Osby som det naturnära och kompakta 
centrum som sjuder av småhandlare. 
Försök inte likna någon annan~ 

Det är så krångligt med 
övergångar över järnvägen. 
Jag är uppfödd med lätt 
cykling på kors~ och tvärs 
genom det lilla 
centrum vi har. 

Mer sysselsättning tjiJ 

ungdornarna l Osby är en 
viktig ingrediens och mer 
blommor och grönska är 
aldrig fel. 

-
Tycker att centrum är 
allmänt otrivsamt och 
fördärvad av bilismen. 
Här finns stor potential till 
förbättringar! 

Centralparken är superfln och l ordning. 
Mer evenemang skulle man ha där! 
Udden nere vid vattnet är också fln. 
Natur så nära centrum är fantastiskt. En 
del platser är bara till för att njutas. 

Järnväg, bra affärsutbud och 
restauranger. Fina konstverk och 
parkanläggningar. stor blomsterprakt. 
Gott om parkeringar. 

Medborgarenkät 2017 Fler parkeringsplatser 
runt järnvägen. Gängstråk 
därifrän t il\ gatorna runt 

Mer växter som ger 
glädje istället för 

Bygg flerbostadshus 
ovanför Co\oramabutiken. 
F\er människor kommer 
då röra sig på gatan och 
rumskaraktären kommer att 

förbättras. 

Laddstation för e\bi\ar. 
\ VIP porkerin9 fliT miljöbil aT. 

En \iten Idos k av något slag. 
En bevakad vän thai\ och fortsatt 

tillgång till toalett. 

omkring. 

- -
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buskar som bara är 
vildvuxna. 

l=-

Aktiviteter som allsång och levande 
musik varannan helg under som
marhalvåret. Kanske någon form av 
byggnad där det kan serveras öl/ 
vin och någon enklare förtäring i 
samband med det. 

Vad invånarna i Osby 
fbrkni a r med sin ort 

1. Närheten t ill Osbysjön och n,1turen 
2. Briofabriken 
3. Järnvägen 
4. Ett uppdelat centrurn rn~d en l1vlig 

västra sida och lugnc:~re östra sida 
5. Sorgen 
6.5ten 
7. Rik handel 
8. Os b• pannan 

lOSb Mt'dbo, arenk;tt, 2014) 
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~ ANALYS OCH RIKTLINJER 
Följande uppslag presenterar fördjupade analyser för 
byggstenarna som ligger till grund för ett levande centrum; 
bebyggelse och grön struktur, trafikplanering, offentliga 
platser och gestaltning. Varje uppslag innehåller en analys 
över vad som kan förbättras och anger riktlinjer att förhålla 
sig till vid framtida planering i centrum. 



ÖVERSIKT 
SWOT-ANALYS 
En sammanfattande analys över nuvarande styrkor och svagheter 
inom tätorten samt framtida möjligheter och utmaningar. 

NUVARANDEsTYRKOR 

• Närheten till naturen. 
• En stark etablerad identitet inom företagsamhet. 
• stark tillhörighetskänsla bland invånarna. 
• Korta avstånd inom centrum. 
• Rikt utbud av kulturmiljöer och äldre bebyggelse. 
• Blandad bebyggelse. 
• Varierat utbud av handel och service. 
• Goda kommunikationer. 
• Flera laga kraft vunna detaljplaner för bostäder och 

verksam heter 

NUVARANDESVAGHETER 

• Utbrett centrum med stora barriärer. 
• Offentliga rum i behov av upprustning. 
• Bristfällig tillgänglighet för cykeltran k. 
• Bristfällig belysning. 
• Brist på mötesplatser i centrum. 
• Brist på grönytor i centrum. 
• Brist på lekytor i centrum. 
• Bristfällig skyltning för orientering. 

FRAMTIDA MÖJLIGHETER 

• Närheten till Osbysjön, stärk kopplingen. 
• Starkt engagemang från Osbyborna. 
• Ökad naturturism . 
• Ökad handel. 
• Exploateringsmöjligheter av lucktomter. 
• Fler invånare. 
• Skåneleden. 
• lnfrastruktursatsn inar t.ex. Regional superbuss. 
• Ökat bostadsbygggande i kommunen. 

POTENTIELLA UTMANINGAR 

• Svag besöksnäring. 
• Bostadsbrist. 
• Tung genomfartstrafik. 
• Biodiversiteten hotas vid brist på gröna stråk. 

Ökad transporter och leveranser samt ökad 
E-handel. 

• Externhandel och köpcentra i andra kommuner. 

lO 



BEBYGGELSE OCH 
GRÖNSTRUKTUR 
ETT CENTRUM MED PLATS FÖR NY BEBYGGELSE OCH 
GRÖNSTRUKTUR GENOM FÖRTÄTNING. 

Osby centrumstruktur är typisk för ett mindre 
samhälle i Sverige där järnvägen haft en 
avgörande betydelse för ortens framväxt. 
Bebyggelsestrukturen i centrum karakteriseras av 
blandad bebyggel.se i mindre skala av 
varierad karaktär då centralorten expanderat 
under lång tid enligt rådande ideal. På senare år 
har dock bostadsbyggandet avtagit och det finns 
utrymme för nya byggnader att ta plats i 
bebyggelsestrukturen. 

Förtätning ger nya bostäder 
Idag finns det efterfrägan på fler bostäder i centrumnära 
lägen vilket bör tillgodoses. Främst gäller bebovet 
bostäder fOr äldre och unga. I Os by finns det ca 650 
lägenheter. Översiktsplanen för Osby kommun anvisar 
områden for ca 725 nya bostäder i tätorten inräknat 
gällande planer och fOrtätningsmöjligheter. Vid 
byggnation vid j ärovägen gäller 30 meter byggnadsfritt 
avstånd från stambanan. Bullerriktvärdena anger 60 dB A 
ekvivalent nivå utanför husfasad och 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå llir lägenheter upp till 35 kvadratmeter. 

För att förbättra strukturen bör llirtätning av 
flerbostadshus ske i blandad storlek och upplåtelsefonn. 
Detta bör främst ske på fastigheter utan bebyggelse 
mellan befintliga byggnader, så kallad lucktomtcr. 
En fortätning skapar fler bostäder samtidigt som redan 
befintliga strukturer och investeringar i området utnyttjas. 
Det kan även forsköna stadsbilden och skapa en tydligare 
rumsbildning i centrum. Genom att llirtäta och forbättra 
kopplingar med säkra och gena gång- och cykelvägar 
uppmuntras invånarna att gå eller cykla mellan olika 
funktioner såsom bostad, skola och service. 

Miljöanpassat byggande 
Det är viktigt an redan vid planeringsstadiet för 
nybyggnation ha kunskap om miljöanpassat 
byggande. Var och hur ett hus placeras är viktigt ilir 
miljön. Faktorer att ta hänsyn till vid lokalisering av 
byggnader är exempelvis ljus, värme, vind, fukt, buller 
och iliroreningar. För att bygga ekologiskt och 
miljöanpassat gäller det att åstadkonuna kretslopp i 
sophantering, avlopp och att använda fornyetsebara 
energikällor och byggmaterial. Alla ny byggnationer i 
Os by centrum bör tillämpa miijöanpassat byggande. 

Förbättrad grönstruktur 
Gröna miljöer är viktiga llir rekreationsmöjligheter så 
som promenader, motion och spontan idrott. De har även 
ett mervärde i form av förbättrad hälsa och betydelse 
för trivsamheten med träd längs med gator, buskage och 
blomsterplanteringar. Mer grönska i stadsrummet bidrar 
till skugga, effektivare avrinning och ökad biodiversitet. 
Planteringar är även bra Rir vår miljö då koldioxid binds 
effek-tivt och buller dämpas. Grönplanen och dess syfte 
ska beaktas vid utveckling av ortens grönstruktur. 
Fler träd bör planteras längst med gator och vid större 
offentliga ytor llir en llirskönad centrummilj ö. Genom att 
rama in platser med lägre buskage bildas naturliga rum. 
Offentliga platser bör utsmyckas med fl.er 
blomsterarrangemang och planteringar som varierar 
med de olika säsongerna då det finns efterfrågan på fler 
vintergröna planteringar. Os by centralort omges även av 
mycket natur och Skåneleden passerar genom centrum. 
Detta är unika värden som behöver tas tillvara men 
också vidareutvecklas för ökad besöksnäring. 
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GRÖNA OASER 

l centrum finns det gott om 
gröna oaser så som 
Centralparken, Prästängen 
och Smittsbacke. Dessa kan 
med förde l bindas samman 
med gröna stråk som både 
är trevliga passager och 
viktiga för djur och växtliv. 

GAMLAANOR 

Osby centrum präglas av sin 
kulturhistoria med gamla 
anor från Osbyfabriken. 
Dessa värdefulla byggnader 
bör bevaras och lyftas fram i 
gaturummet. 

MER PLANTERING 

l centrum finns det gott 
om vacker plantering men 
gaturummet kan göras 
mer trivsamt genom fler 
planteringar. Även tak och 
väggar kan täckas in med 
kl ätterväxte r. 

FLER BOSTÄDER 

l centrum finns det en 
efterfrågan på fler bostäder. 
På de identifierade 
lucktomterna kan 
bebyggelsen förtätas med 
mindre lägenheter med 
verksamheter i bottenplan. 



RIKTLINJER FÖR 
BEBYGGELSE GR .. NSTR KT R 

Kopplingen mellan centrum och 
Osbysjön bör förstärkas genom 
belysning, markbeläggning samt 
gån - och c kelvä . 

Vid nybyggnation kan funktioner 
så som bostad, servicehem och 
gym uppföras med handel i 
bottenplan. Blandade funktioner 
ger liv och aktivitet fler timmar 
underdy net. 

Skapa möjligheter för ny 
bebyggelse i centrum som bidrar 
till sammanhållna och täta kvarter. 
Minska och utnyttja hårdgjorda 
lu k om r. 

Utifrån Grönplanen utveckla 
grönstrukturen och öka tillgängen 
till kvalitativa grönområden. Gröna 
korridorer binder ihop områden 
i centrum och bidrar till ökad 
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Stor yta med bättre potential. 

Några centrumnära 
detaljplaner som nyligen 
vunnit laga kraft. 

Plats med utvecklingspotentiaL 
Platserna kan användas mer. 

Grönområde. 

Tänkta områden för framtida 
bostäder med klar 
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TRAFIKVANOR OCH 
STRUKTURER 
UTGÅ FRÅN DEN MÄNSKLIGA SKALAN l GATURUMMET 

l Osby utgörs de centrala delarna av breda 
gaturum där bilister lätt kan ta sig fram. Detta 
medför att bilen är det dominerande 
trafikslaget. Målet med trafikplaneringen i Osby 
är att alla trafikslag ska kunna samsas i 
trafikmiljön med utgångspunkten från den 
mänskliga skalan. 

Järnvägen och bilismens prägel 
l centrum utgörs strukturen av tydliga, breda gatunun 
och bebyggelse i räta linjer. Järnvägen har en stor 
prägel på orten. strukturen medför ett uppdelat 
centrum och en glesare bebyggelse med två paradgator 
på båda sidor om järnvägen som fungerar som 
huvudstråk. Utmed spårområdet är det Trafikverket 
som ansvarar för åtgärder av plattfonnar och 
plattfonnsforbindelser samt staket och plank. Os bys 
trafikplanering härstammar från 60-talets ideal då 
bilismen var på frammarsch och en parkeringsplats 
inom 200 meter från varje verksamhet 
rekommenderades. Bilinnehavet i Osby kommun är 
större än i jämforelse med rikssnittet Merparten av 
trafiken i Osby är genomfartstrafik vilket är en 
konsekvens av att många jobbar eller bor på annan ort. 
Det finns även rikligt med parkeringsplatser som gör 
det bekvämt att ta bilen även korta sträckor. 

Den mänskliga skalan 
I medborgarenkäten 2014 var det en soor majoritet som 
oftast tog sig med bil till centrala Osby. Samtidigt 
uttJyckte invånarna en vilja av att cyklister och gående 
ska prioriteras mer i gaturummet. Genom att skapa 
bättre forutsättningar tor dessa transpottsätt skapas 
en säkrare och trevligare ortsmiljö. Främst är det den 
tunga genomfartstrafiken som är ett problem. 

Detta bidrar till en osäker trafikmiljö på bekostnad av 
de gåendes trivsel som bBr ha god tillgänglighet längs 
handelsstråken. Att separera trafiken med cykelbana 
och ny markbeläggning är forslag till en trevligare 
trafikmiljö med mer centrumkaraktär. Tanken är att få 
ner hastigheten och skapa ett bättre samspel mellan de 
olika trafikslagen. 

Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter 
En målsättning med utvecklingen av Osby centrum är 
att forbättra miljön för cyklister och gående i orten. 
Transportsätten är miljövänliga och bör ges mer tyngd. 
Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig mellan hem, 
jobb, skola och service inom orten. I Skåne orsakar 
vägtrafiken hälften av alla utsläpp av koldioxid, varav 
65 procent av dessa härstammar från 
personbilstransporterna (Region Skåne, 2014). 
Dagens biltrafik innebär bland annat bullerstörningar. 
För att reducera trafikens miljöpåverkan är det därför 
angeläget att uppmuntra till att gå och cykla särskilt for 
de korta resorna. En annan fördel är bättre hälsa genom 
daglig motion. Enligt kartanalysen till höger finns det i 
dagsläget endast några separerade cykelbanor i 
utkanten av centrumområdet, men det pågår ett arbete 
med att torbättra trafiksituationen for cyklister. 
Detta genom fler och säkra cykelbanor som binder 
samman vil..'tiga målpunkter i orten. Visionen är att 
knyta ihop arbetsplatser, bostäder och skolor for att 
uppmwttra användningen av cykeln i vardagen. 
Avsikten är att öka fårdmedelsfdrdelningen för 
kollektivtrafik, gång och cykel till och från centrum. 
För att medverka till omställningen till fossilfria 
drivmedel kommer laddstolpar för fyra elbilar 
installeras vid stationen under hösten/vintern 20 17. 
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RIKTLINJER FÖR 
TRAFIKPLANERING 

• Gör centrum tillgängligt Separera 
trafiken och förenkla för gäende 
och cyklister i de centrala delarna 
för att skapa en tillgänglig och 
säker trafikmiljö. Komplettera 
belysning och skyltning. 

Fortsätt uppmuntra och underlätta 
pendling kollektivt genom att 
stärka kopplingen mellan olika 
trafikslag och öka tryggheten runt 
stationen, till exempel genom 
trevliga mötesplatser. 

• Sänk hastigheten och minska 
genomfartstrafik och rundkörning 
i centrum med hänsyn till cyklister 
och gående. 

• Gör satsningar för att få fler 
invånare att gå eller cykla korta 
sträckor inom orten. Gör det lätt att 
göra miljövänliga och hälsasamma 
val. 

• Effektivisera och förbättra 
parkeringsmöjligheterna utifran 
parkeringsutrednin en. 

större parkeringsytor 

- Bilväg 

Cykelväg 

- Busslinje 

' l 

l 
l/ 

IJ 
Västra Storgatan ä r 

en barriär för gående 
med dess tunga biltrafik. • 

/ 
l 

stationsområdet bör 
uppmuntra till kollektivt 

åkande och vara en trygg och 
trivsam plats; • • 

, ' 

l 
' l 

• 

_ __, 

A 

.( stråken kan i samverkan med 
Skåneleden förstärkas ner mot) 

sjön för ökad identitet. 



OFFENTLIGA PLATSER 
SERVICE, HANDEL OCH FRITID 
ETT LEVANDE CENTRUM SKAPAS MED ETT RIKT 
UTBUD AV AKTIVITETER OCH SERVICEUTBUD 

l centrum finns det ett varierat utbud av handel 
och service där de flesta branscher finns 
representerade. Här finns apotek, 
systembolag och biograf. Blandningen av större 
kedjor och lokala handlare med familjeägda 
affärerna utgör en viktig del i Os bys 
centrumhandet Här finns parker, 
kulturinstitutioner och bibliotek som ger 
möjlighet till möten, lek och vila. Nöjesutbudet 
är dock begränsat och koncentrerat runt torget 
där det finns biograf och festvåning i Borgen. 

Utmaningar för detaljhandeln 
Osby har ett bra serviceutbud i fikhållande till ortens 
storlek men for centnun har konkurrensen hårdnat de 
senaste åren med E-handeln. Människor köper allt fler 
varor på nätet vilket blir en utmaning för handeln. 
Det kommersiella cent111m et är relativt utspritt och 
uppdelat genom att handeln är koncentrerad i två 
kluster på varsin sida järnvägen. Utvecklingen av 
handel styrs av rådande ekonomi och trender. 
Med rätt fysiska strukturer skapas förutsättningar för 
en positiv utveckling. Detta kan göras genom att 
etablera fler uteserveringar, erbjuda gratis 
Wifi-uppkoppling samt underlätta for gående längs 
handelsgatoma. Handelsstråken kan även göras mer 
trivsamma genom ny möblering i form av sittplatser, 
belysning, god skyltning och samtida konst. 

Företagsamma Osby 
Osby kommun är en av landets mest foretagstäta 
kommuner räknat per invånare. 

En stor del av kommunens befolkning är sysselsatt 
inom tillverkningsindustrin, handeln och vården. 
Os by cent111m ska erbjuda ett företagsvänligt klimat 
med en smidig kommunal förvaltning som ger god 
service med hög kvalitet. Det ska uppmuntras att 
starta, etablera, driva och utveckla företag i Osby 
centrum. Bland annat genom möten med företagare, 
rådgivning gällande lagstiftning och genom att 
använda platser som kan vara attraktivt för handel. 

Fritidssatsningar för en välmående befolkning 
Förutsättningar fOr mer fritidsplatser är goda och det 
finns utrymmen för fler arrangemang på centrums 
offentliga platser. Det är främst ungdomar som har 
behov av fritidsplatser då de har ett större behov av 
att integreras i samhället och stärka sin identitet 
utanför hemmet. De mest populära fritidsplatserna i 
centrum är biblioteket, fritidsgården Pulsen och 
Borgen. Enligt medborgarundersökningen var 
medborgarna minst nöjda med nöjesutbudet i centrum 
medan människor var mest nöjda med 
motionsmöjligheterna (se diagram). Visionen Ett 
levande Os by vill ge utrymme att utveckla fler 
fiitidsaktiviteterna och uppmuntra till fysisk aktivitet 
fOr alla generationer. I medborgarundersökningen 
framkom flera förslag till nya aktiviteter som kan 
integreras i orten. Utomhusgym, motionsslingor, 
multisport, fler lekplatser och klärtervägg var några 
fOrslag som medborgama önskat och som kan göra 
de offentliga platserna i cent111m mer livfulla och 
trivsamma. 
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RIKTLINJER FÖR 
OFFENTLIGA PLAT E 

• Förstärk handelssträken vid 
järnvägspassagerna genom 
och förläng ner mot vattnet för 
att skapa en tydligare koppling 
mellan centrum och Osbysjön. 

• Utveckla besöksnäringen, 
exempelvis genom Brio 

• Utveckla det sociala livet genom 
att skapa mötesplatser längs 
handelsstråken med aktiva kanter 
så som uteserverin ar. 

• Främja barn och ungdomar i 
centrummiljön genom att berika 
miljöer med lekskulpturer och 
kreativ utsmyckning. Erbjud 
fritisplatser för ungdomar så som 
skatepark och uteserverin ar. 

• Lucktomter inom centrum 
bör förtätas med lokaler för 
passande verksamheter, bostäder 
och handel. Uppmuntra till 
egenföreta ande. 

Verksamheter 

Handel 

Fritidsplatser 

- Handelsstråk 

WC Off.toalett 

(/ 

~Cafe 

• f, Information 

X Sevärdhet 

Där Västra Järnvägsgatan 
knäcker och löper i nordlig riktning 

fram till att gatan slutar, bör ses som ett 
föredöme i Osby. Folk i rörelse, goda 

offentliga platsbildningar och lugnare 
trafikmiljö. . ,, 

• 

Vid torget bör fler fritidsaktiviteter erbjudas.\ 
Exempelvis kan planteringsdagar hållas som l 
föreslås under "tillfälliga åtgärder~ sidan 30;. 

• • f • 
. i 

Fritidsgården är förhållandesvis -;l gammal och kan förbättras 
som mötesplats för ungdomar 

f"'ooo...nPnom renovering och fler 
aktiviteter. 1 
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Nyttja skåneiden och gynna 
naturturism genom uthyrning av 

kanoter och mountainbikes vid sjön. 
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GESTALTNINGSPROGRAM FÖR 
KONSTNÄRLIG UTFORMNING 
Följande program bör följas vid nybyggnation och gestaltning av Os bys centrummiljö. 
Möblering och utsmyckning bör väljas utifrån ett hållbart perspektiv där hänsyn tas till miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter. Syftet är att skapa ett enhetligt och fräscht intryck i centrum. 

MARKBELÄGGNING 
I centrala Osby är det dominerande stora hårdgjorda underlag i form 
av asfalterade parkeringsytor och vägar. Det forekommer även gatsten, 
främst på västra sidan av orten. Markbeläggningen kan visa riktningar i 
centrwn och rama in platser i gaturummet. Markbeläggningen kan även 
ha ett estetiskt värde. För att värna om den naturliga infiltreringen och 
avrinningen är det bra att blanda hårdgjorda ytor med grönytor. Det finns 
flera alternativ till asfalt som till exempel armerat gräs som med fordel 
kan användas tOr parkeringsytor. Flera offentliga platser behöver även 
kompletteras med ramper, ledränna i marken och räcken for att öka 
tillgängligheten for personer med exempelvis barnvagn eller rullstol. 

BELYSNING 
Belysningen i Osbys gatumiljö ska vara behaglig och bidra till trygghet, 
trivsel och ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning. 
Stråk, cykelvägar och parker är särskilt viktigt att belysa. 
Även effektbelysning bör användas som komplement och ril'1as mot 
betydande byggnader. Den kan också riktas mot konstnärliga inslag ror 
att torstärka identiteten i miljön och skapa spännande platser även under 
mörka timmar. Tunnlar och passager bör lysas upp tOr ökad trygghet. 
Ödsliga platser och motionsspår kan belysas med rörelsestyrd belysning 
tOr ökad trygghet. Belysningen kan även visa riktningar och vara 
vägledande i centrum genom att till exempel använda spotlights i 
marken. 

SKYI.TNING 
God skyltning underlättar för turister och besökare i centrum. 
En vägvisare kan effektivt visa ut riktning och avstånd till turistmål, 
parker och offentliga toaletter. För att framhäva Osbys historia med 
intressanta platser och byggnader kan mindre informationss:l')'ltar sättas 
ut på platser. 
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Förslag på vägvisare som kan peka ut natur, landmärken och service. 



SITTPLATSER 
En stor del av ot1ens identitet utgörs av dess möblering. 
Sittplatsema i Os by centrum ska vara bekväma och inbjudande. 
De ska hålla en enhetlig utformning och vara av sä god kvalitet att 
de kan behålla ett gott skick med sparsamt underhAlL Centrum bör 
kompletteras med fler strategiskt placerade sittplatser. Viktigt att det 
finns gott om sittplatser längs stråk och vid mötesplatser, både i och 
i utkanten av centrum. En välplacerad sittplats placeras i kanten av 
gaturummet med utsikt över platsen, längs gångstråk, intill entreer 
och vid mötesplatser. För äldre är det viktigt med sittplatser med 
ann· och ryggstöd inom synhåll Det ska vara lätt att sätta och resa 
sig. Detta ger ett bättre stöd fOr rörelsehindrade. För yngre är det 
viktigt med avskilda grupperade sittplatser. Dessa kan placeras i 
exempelvis trappor och intill fritidsplatser. 

PAPPERSKORGAR 
Papperskorgama bör vara diskreta men användarvänliga. De ska 
vara lätta att tömma och u1fonnade så att inte djur eller nederbörd 
kommer i kontakt med soporna. Papperskorgama bör placeras med 
täta mellanrum vid mötesplatser, i parker och längs gångstråk. 

KONST 
Os by har flera konstverk som smyckar centralorten. De flesta 
skulpturerna är gjorda i brons, sten och andra hårdgjorda material. 
Osbyprästen Fader GUlUlar står skulpterad vid Östra Järnvägsgatan 
och i Centralparken återfinns Axel Olssons skulptur Musikanterna. 
För att förstärka ortens karaktär ilireslås fler konstverk skapas i 
diabas och svart granit som är starkt forknippat med orten. Enligt 
medborgarenkäten efterlyser medborgarna ny konst i nytänkande 
material och i modemare stil. Ett rikare och varierat utbud av 
konstnärlig gestaltning av hög kvalitet skapar trivsel och stärker 
platsers identitet. Att bjuda in ungdomar och konstintresserade att 
delta i utsmyckningen stärker medborgarnas engagemang och 
omsorg av miljöerna i orten. Nya konstnärliga inslag kan 
exempelvis vara tillfiilliga installationer med ljud och ljus. 

CYKELGARAGE 
På strategiska platser placeras cykelgarage ut med tak, belysning 
och cykelpump. Cykelgaragen ska vara väl inramade som 
väderskydd .. 
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Förslag på konstnärlig och moderna sittplatser, cykelställ och 
papperskorg från Vestre. 
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RIKTLINJER FÖR 
GOD BEBYGGD MIL 

Trivsel 
• Rusta upp och förnya 

nedgångna miljöer. 
• Skapa välplacerade sittplatser som 

erbjuder möjlighet att vila med 
jämna mellanrum. 

• Begränsa störningar och buller 
genom plank och grönska vid 
exempelvis järnvägen. 

·Arbeta med att motverka barriärer 
i gatururnrnet. 

Trygghet 
·Belys platser och stråk som 
upplevs som otrygga. 

• Skapa goda siktlinjer för 
ökad orienterbarhet. 

·Använd rörelsekontrollerad 
belysning vid öds Ii a platser. 

Tillgänglighet 
• Säkerhetsställledstrak och räcken. 
• Markera ut nivåskillnader. 
·Ramper som kompletterar trappor. 
·Använd väl tilltagna breddmått 
·Automatiska dörröppnare eller 

ringklockor vid entreer. 
·Tillgång till handikappanpassade 

p-platser. 
• God markbeläggning och 

belysning för ökad tillgänglighet 



PLANFÖRSLAG 
FÖR FRAMTIDEN 
l följande kapitel fördjupas visionen för de fyra nyckelplatserna 
i centrum. Hur kan dessa platser utformas för att bidra till ett 
levande centrum? För varje plats presenteras en visionsbild, en 
illustrationsplan och en lista som uppmärksammar brister och 
möjligheter. Observera att illustrationerna endast är förslag och 
för att förverkliga denna vision krävs det ytterligare planering 
och utredning. 



o 
N 



OSB:YS;VAR:DAGS.RU M 
Förslaget visar hur torget kan utvecklas till eri mer 

tillgänglig och levande mötesplats mitt i centrum med 
en flexibel planering som möjliggör för torghandel. l 
gestaltningsförslaget föreslås en ny servicebyggnad 
med uteserverin9, infocenter och offentlig toalett 
samt ny plantenng, markbeläggning och möblering. 
Parl<eringsytan·karfäven användas vid eve1,1emang så som 
bacJduc:kefOppis eller skördemarknad. 

,...,-om.. 
Brist'På liv, rö~lse och tillgänglighet. 
Fungerar som parkering snarare än möt~Splits. 
Bristfällig och brokig möblering. 

Vildwxen cröl'l.Ska· 
Brist pill aktiviteter. 
Bristande koppling till omkringliggande verksamheter. 

Förböt.tringsförslog: 
Upprustning och komplettering av grönska. 
Ökad tillgänglighet till och från torget. 
Parkering som yta förolika evenemang. 
Små platsbildningar för möten och uppehåll. 
Permanent byggnad för gatukök, informationsbyrå 

~~ och offentlig toalett. 
Nya element så som vattenspel, effektbelysning 

~Y"' och lekskulptur. 

Ökad tillgänglighet för godsmottagning till torget. 
Fler cykelparkeringar. 
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VÄSTRA STORGATAN 

~~(~BITERING 

Förslaget visar bur fysiska åtgärder kan bidra till att förbättra 
ordningen t gatui'U1'nmet och s-kapa ett'rnB' trivsamt och 
säkert gaturum. För att koppla samman tor~et med flödet 
längs gatan föresiAs M annan markbeläggning som ir 
nlgot upphöjd. Inom området gäller sänkt hastighet där 
glende och cyklister ges bättre förutsättningar att 
samsas-med övriga trafikslag. Avsikten är att skapa ett 
vägornride där trafikanterna märker att mycket folk rör sig 
samt för att öka kopplingen mellan verl<samhetema. 

..... ..k -
~ 

"'t 

v 

Jt. 
~ 

Tung genomfartstrefik. 
Blandat körfält med tungtrafi~ och cyklister. 
Höga hastigheter ttth osåkra varuleveranser. 
Brist på grönska och trivsel. 
Brist på trygga övergångar: 

F• trbattringsför Jag 

Smalna av körbanan till 7 meter. 
Placera en träd/plantering:;zon på östra sidan. 
Separera gång- och cykelvägar. 
Skapa en gata med centrumkaraktär där gående 
och cyklister har bättre förutsättningar i 
gaturumrnet. 
Gatan kan utformas med en liknande lösning som 
korsningen vid Konsum. 
Se över varuleveransernas mottagning. 
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l VITET 
Centralparken är ortens finrum. Parken t1,ar ~r betydelse för 
ortens karaktär och ger ett~ viktigt första. viltcamnande till orten. 
Idag kan, parken upplevas som en passagu~ än-<en park 
• ~ma vtstas för lek och rekA!IIilor.L·Parbn nar en bra 
~ ~;~ 00. fria ytor me_nbehöver:aktiveras 
ocli ,.. upp fPI'.Jtt goras mer levande. Placeringen av parken 
är·mYcketgod näta Osbysj6n. För~ utgår från 
den ldass!Ska ~ s01n komplettefas mectaktMte!er 
~~gruppe@de~roch 

··W.i_9are ~mil~~-~ plantertng ~v en~ häck. Denna 
lkbetlöver~ra_"~lgt llg ter att inte'Skymma sikte"' in i 

sb~Som hlnderför.atttekande barn ihte 

// 

~ 

"' 
\ 
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Används främst som passa&e •. 
Brist pi aktiviteter. 
Saknar platskänsla och Inramning. 
Fontln l nedglnpt skick. 
Tungtnlfik i anknytning. 
Exkluderande klientel. 

Fler.~ ·Och motionsmöjlflheler t.bm boule och .... ~~· .. 
1Js lnra"'""-~ hide/staket och ~ng. 
Bevarande och skydd av lldre trid.. 
Nve1rupperade slttm6blerined:«:ut~~~ct. 
EffektbelysniAS.pl .kgnst och va~~-,_:_ ~~. 
Öltld koppling n11 skola och station · · . · ~ 
Marlcui'PIItme fflr tillfiliii rorsiiljnlnp~erbamhet 
hade 
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STATIONSOMRÅDET 
TRYGGT OCH TRIVSAMT 

För att uppmuntra till att åka kollektivt bör stationsområdet vara en 
inbjudande och trivsam plats att vistas på l väntan på buss eller tåg. 
l dag är området utspritt, nedgånget och upplevs som otryggt. Området 
är för många besökare ortens entre och ska ge ett positivt första intryck. 
Området måste öppnas upp genom att byta ut staket mot grönska 
och genomskinliga plank samtskapa fler siktlinjer och god skyltning. 
Mer grönytor med cykelväg kan etableras på västra sidan spåret. På 
östra sidan finns det utrymme för ett cafe och fler sittplatser. Det råd e 
ett byggnadsfdtt avstånd p! 30meter från järnvägen. Detta· område 
bör inte uppmuntras för långvarig vistelse. stationsomrAdet behö~ter 

tillgänglighetsanpassning fir funktionsned satta. Befintlig av· och 
DåStkiAiMsfickor för bli och buss avses Inte bli mindre. 

Pro, 

Järnvägen upplevs som en barrlllr. 
Jenvågen (övergången} och planken f»cs Iiiiid spAren lir 
i nedJAnget skick. 
Passa&;en i tunneln upplevs som otrygg. 
staket försvårar framkomst. 
Bullrig miljö. 
Brist på sittplatser och mötesplatser. 
Exkluderande klientel. 

Sl,, 

Ökad grönstruktur. 
Rer inbjudande sittplatser. 
Förstärk koppling n11 stationshuset med framtida 
verksamhetsmöjligheter. 
Ökad belysning, både funktionell och effektbelysnlng. 
Bittre pendlarparkering med elladdstolpar. 
Säkra och låsbara cykelparkerlngar. 
Utökad Wlfi-uppkoppling. 
Etablera ett cafe med uteservering. 
Upprustning och renovering av Jenvägen och stationstunneln. 
Se över att tidsbegränsa P"platser dagtid utanför Stora hoteftet. 
Byt ut befintligt plank längs spåret till riktig bullerplank av glas. 
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ÅTGÄRDSLISTA 
NÄSTA STEG 
Följande åtgärder är förslag till en fortsatt handlingsplan för att 
uppnå visionen Ett levande centrum. Åtgärdsförslagen är listade 
utifrån tre olika scenarier; Tillfälliga åtgärder, enkla åtgärder och 
omfattande åtgärder. De tillfälliga åtgärderna är mindre 
satsningar med syfte att liva upp centrum och kan genomföras 
omgående. De enkla åtgärderna kan genomföras inom ett par 
år och över hela centrum. De omfattande åtgärderna utgår 
däremot från olika platser, har ett längre tidsperspektiv och 
kräver vidare planering och utredning. 

Tanken är att denna lista ska inspirera och motivera kommun 
och medborgare till handling. Listan kan kompletteras med nya 
förslag på åtgärder och ideer för att göra centrum till en levande 
och nöjsam plats. Observera att åtgärderna är förslag och att det 
inom varje kategori inte finns någon prioriteringsordning. 

OMFATTANDE ÅTGÅRDER 



För att liva upp centrum krävs mindre satsningar/installationer under hela året. Syftet är att skapa 
nya möten, uppmuntra till kreativitet och förstärka centrum s karaktär. Åtgärderna ä r tillfälliga och 
pågår under en begränsad tid, men kan återkomma. satsningarna bör genomföras tillsammans med 
butikerna i centrum, föreningar och andra intressenter. Följande är exempel på satsningar. 

() '1P 
Denna åtgärd vill påminna och uppmuntra medborgarna till att 
välja cykeln för korta sträckor inom orten. En cykelkampanj kan 
bidra till att får upp ögonen för detta hälsosamma färdmedel 
genom exempelvis gratis sadelskydd, vattenflaskor och t-shirts. 
Varför inte anordna ett årligt cykellopp i Os by där hela familjen 
kan delta. 

PICKNICK l PAHI<EN 
Bjud in till gemensam picknick l Centralparken där folk tar med 
egen filt och samtidigt bjuds på underhållning med musik, quiz 
eller varför inte öppen scen för att visa u p p lokala tala n ger. 

MULTISPORl PÅ TORGFT 
Låt leklusten komma fram och utmana vänner och familj på ett 
parti boule eller schack i formatet större, mitt på torget. Sport 
och spelmöjlighet bör erbjudas under utvalda perioder. 

uTo· .. ·u ss 
Allt som behövs för en lyckad biokväll utomhus är en bioduk en 
vacker kväll och en riktigt bra film. Låt alla ta med sig egna stolar 
och filtar för en filmupplevelse mitt i centrum. Dock behöver 
detta utredas för att inte istället dra till sig gängbildningar. 

BARNLOPPIS A BAKLUCKELOPPIS 
Varför inte ha en gemensam dag på torget då alla tar sälja gamla 
kläder och leksaker. Miljövänligt, ekonomiskt och ett trevligt nöje 
för både vulCna och barn. 

SMYC .. -FTE SOI'i-
låt Osby centrum följa med i årets alla högtider och 
festligheter. Påskris på våren, glasskiosk på sommaren, 
prideflaggor på hösten och varför inte sätta upp en julgran och 
isbana på torget under julen. Att uppmärksamma årstiderna 
skänker glädje och skapar gemenskap i en trivsam centrum miljö. 

LAf'-;- r-..JGS'. DJE 
När våren kommer till Os by kan vi tillsammans använda våra 
gröna fingrar med gemensamma planteringsdagar för 
gammal som ung. Hjälp till i parkskötseln eller använd utsatta 
pallkragar och fröer på utvalda platser. Till hösten arrangeras en 
skördefest i orten som med fördel kan utökas med lokala råvaror. 

ONs-··· ·s.,..AL -·oNEF 
låt kreativiteten flöda och delta i centrums konstnärliga 
utsmyckning. Installationer med ljud och ljus eller 
konstutställningar i tunnlar och passager. En streetart-vägg lockar 
fram kreativitet hos alla åldrar. Är detta ett lyckat projekt skulle 
en permanent konstvägg kunna etableras. 

vuLTUF\' .. sTor 1-· GUlD.··· ·G 
En guidad runda i centrala Os by med stopp på värdefulla platser 
för Os bys kulturhistoriska arv, till exempel Briohuset och 
lekoseum, Centralparken, Apan och Kaninen . Rundan kan 
genomföras gåendes med guidning från hörlurar eller med ett 
briotåg som kör runt under sommaren. 
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De enkla åtgärderna kan med fördel genomföras snarast då de har en direkt positiv inverkan på 
centrums m iljö. Arbetet innebär en mindre kostnad men kan behöva utökade beslut gällande 
resurser, finansiering och aktörer. 

:. ·E~KLÅ ·Å~~~R0ER ---: ~::·~ -~ 
L 

. (- . - . ·~~· .) . ... ·= _ _:_J - . 

VÄGVISARE TILL NATUREN 
Låt centrum möta vattnet och naturen genom tydligare 
skyltning. En vägvisare pekar tydligt ut riktning och sträcka för 
att hitta några av Osbys smultronställen. En naturupplevelse är 
aldrig långt borta. 

NY MÖBLERING 
Centrum är i behov av upprustning med nya möbler såsom 
bänkar, papperskorgar och räcken. Möbleringen bör utgå från 
gestaltningsprogrammet för att skapa en enhetlig utformning. 

GRATIS WIFI-UPPKOPPLJNG 
På offentliga platser i Os by centrum bör gratis uppkoppling 
erbjudas. stationen, torget och centralparken bör erbjuda 
möjlighet att koppla upp sig på Wi-fi nätet för att göra 
platserna mer tillgängliga och attraktiva. 

VÄXTLIGHET 
Ortens invånare efterfrågar mer träd, blommor och annan 
vegetation i centrum. Grönskan i centrum bör underhållas, 
bevaras och utvecklas. Kontinuerlig översyn av vegetationen 
behövs för att inte skapa dolda och otrygga miljöer. 

BELYSNING 
För ökad trygghet och trivsel bör belysningen i centrum ses över 
och förnyas. Det gäller framförallt vid passager, tunnlar, öppna 
platser och stråk. Även effektbelysning bör användas som 
komplement för att skapa attraktiva offentliga miljöer. 

PARKERING 
Differentering av parkeringsplatser och se över om fler 
2 timmarsparkeringar kan skapas vid pendlarparkeringen. 
Yteffektivisera befintliga parkeringar och utökad pendlarparkering 

UTESERVERINGAR 
Gör fler gator i centrum levande genom att ge plats åt fler 
uteserveringar. Med en trevligare shoppingmiljö gynnas även 
handeln. Vid vattnet finns plats för sommarcafe och kiosk. 

MOTIONSMÖJ LIGH ETER 
För att hålla invånarna hälsosamma och friska bör fler 
motionsmöjligheter skapas utomhus. Ett utomhusgym, 
boulebana eller pingisbord kan användas i alla åldrar och blir en 
trevlig mötesplats. VId sjön kan uthyrning av kanoter och 
mountainbikes erbjudas. 

AKTIVITETSYTA MED OSBYTEMA 
Ny aktivitetsyta kan placeras i Centralparken med ett 
genomgående Os byte ma, exempelvis kan den klassiska 
Brio-hunden, clownen eller en diabasskulptur som kan 
användas för aktivitet. Ytan framhäver Os bys gamla anor och 
är samtidigt en vacker identit etsstärkande utsmyckning. 

HANDELSRING FÖR LIVSMEDELSPRODUCENTER 
Torgets parkerings kan upplåtas till varuutlämning enligt 
rekoringsprincipen. Detta innebär att lokala 
livsmedelsproducenter har ett gemensamt utlämningsställ'e 
för sina produkter, exempelvis en parkeringsyta. 
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De omfattande åtgärderna är större projekt som ska prioriteras i framtida planarbete och budget. 
Dessa åtgärder är av större skala och kräver därför en längre process med vidare utredning och ändrade 
detaljplaner. Planering av åtgärderna sker l dialog med berörda parter för att samspela och genomföra åtgärder i 
lämpliga skeden, exempelvis ledningsbyte vid ny markbeläggning. 

OMFATTANDE ÅTGÄRDER 

FÖRNYA TORGET 
l dagsläget är torget tomt och platt. Det behövs en ny 
struktur samt en permanent byggnad med plats för 
matservering, turistinformation och offentlig toalett. 
Torget ska fungera som ett flexibelt vardagsrum med bättre 
tillgänglighet och platser att mötas på. 

FLER BOSTÄDER MED FÖRTÄTNING 
Genom att förtäta de identifierade lucktomterna i centrum 
skapas möjligheter för fler bostäder i centrumnära läge. 
Bland ungdomar eller äldre är behovet av nya bostäder störst. 

NÄRA OSBYSJÖN 
Osbysjön är en fantastisk tillgång för Osbys medborgare som 
vi bör ta vara på bättre. Låt sjön ta plats och utvecklas till en 
trivsam mötesplats med strandpromenad, brygga, fler 
sittplatser, sportmöjligheter och grill platser. En scen för 
framträdanden skulle eventuellt kunna uppföras i området. 
låt närheten till naturen och sjön prägla centrums 
platsidentitet och marknadsföring. Vattenkvafiten behöver 
förbättras vid Sjöängen så att området går att bruka som 
badplats i framtiden. Detaljplan för en gång- och cykelväg 
tillsammas med en bro över Näset (precis söder om tätorten) 
är färdigställd och behöver förverkligas för bättre 
kommunikationer till centrum. 

TRYGGARE STATIONSOMRÅDE 
stationsområdet mitt i centrum upplevs av många 
medborgare som otryggt och slitet. Här finns stor brist på 
mötesplatser och säkra, trivsamma passager över och under 
spåren. Fler grupperade sittplatser, trevliga upplysta passager 
och ett trivsamt cafe där möjlighet finns att köpa ett kopp 
kaffe gör kollektivresandet trevligare. 

CENTRUMKARAKTÄR VID TORGET 
På Västra Storgatan trängs cyklister, gående och tunga fordon 
mitt i centrum. Hastigheten måste sänkas genom ett tydligare 
uppdelat gaturum där det känns tryggt att cykla eller 
promenera. Förslagsvis kan en separerad cykelbana 
etableras, ny markbeläggning, fler träd och växter längs med 
gatan för en trivsam och trygg gatumiljö. Syftet med 
utformningen är att skapa centrumkaraktär och minska 
känslan av att gatan fungerar som genomfart. 
Värmeslingor kan med fördelläggas i trottoarerna i 
centrum för trygga re gång- och cykelmöjligheter under 
vintern. 

ARRANGEMANG l CENTRALPARKE N 
Centralparken bör utvecklas till en park med fler aktiviteter 
som ger bättre möjligheter att driva tillställningar och 
uppträdanden. För att få fler människor att vistas och 
uppehålla sig i parken ges förslag på en ny scen och 
förutsättning för mindre försäljningsverksamhet 
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TID- OCH GENOMFÖRANDEPLAN 
För att uppnå visionen Ett /evade centrumföreslås mindre och större åtgärder runt 
om i centrum. Ett antal platser har identifieras som centrala i arbetet och där 
föreslås det att flera olika åtgärder genomförs. Förutom de fyra fokusområdena är det 
även områden utanför avgränsningen, men även de kan bidra till att uppnå 
visionen. Förslagen är listade utifrån tidsperspektiv. Observera att åtgärderna är 
förslag och att det inom varje tidsperspektiv inte finns någon prioritering. 

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bör korsningen 
Kristianstadsgatan ~ Östra Storgatan, ovanfOr Parlcskolan, byggas 
om till en cirkulationsplats. För att möjliggöra genomforandet av 
åtgärden krävs medfinansiering från Trafikverket 

FÄRGFÖRKLARING 
~~-2-=~· 
Åt~2 

Järnvägen utgör en stark barriär mellan de västra och östra delarna av centrum. För att öka 
kopplingen och minska barriäreffekten behövs stationsområdet utredas ytterligare. Det 
behövs en lösning som bidrar till att fOrbättra stationen som bytespunkt samt ökar 

5, fT -- , tillgängligheten med en trygg och attral-tiv passage över/under järnvägen. Syftet med 
utredningen är att se över möjligheterna till att skapa ett mer sammanhå1let centrum. 

Miljön runtomkring stationen upplevs idag som otrygg och är inte särskilt attraktiv. Det behövs 
därfor en upprustning av den offentliga miljön med bättre belysning, mer växtlighet, fler 
cykelparkeringar och sittplatser. Planken längs med järnviigen behöver även bytas ut eller rustas 
upp, vilket sker i dialog med Trafikverket Utöver det bör kommunen skapa förutsättningar för 
verksamhet i stationshuset som även kan användas som vänthall. 

AR .... 
Upprustning och översyn av pendlarparkeringen. Genom skyltning och markering är det möjligt 
att yteffektivisera parkeringen. Se över möjligheten att utöka pendlarparkeringen söder om 
Jenvägen på västra sidan, exempelvis genom utgrävning av befintlig böjdskillnad eller ett 
parkeringsdäck.. 

3 l ORCtT ETAPP 1 
U p prustning och furnyelse a.v torget för att skapa en levande och attraktiv mötesplats. 
Torget ska fungera som ett ftexibelt vardagsrum med en öppen flexibel yta för torghande·l eller 
andra tillställningar. r första etappen genomfors mindre åtgärder såsom ny plantering, 
cykelparkering. belysning och upprustning av sittplatser. 

J andra etappen för torget genomfors mer omfattande åtgärder fOr att skapa en attraktiv mötesplats 
mitt i centrum. För att skapa liv och rörelse föreslås en större servicebyggnad for fl er 
verksamheter. Tillgängligheten behöver även förbättras, vilket kräver översyn av nivåskill11ader 
och nägon foml av ramp. Ny markbeläggning, offentlig toaJett och vattenspel behövs också. 

för att skapa en säkrare trafikmiljö längs Västra Storgatan ska gatan byggas om med ny och 
upphöjd markbeläggning. Syftet är att få ner hastigheten och på så sätt öka säkerheten for 
oskyddade trafikanter. Längs med gatan ska det finnas en separerad gäng- och cykelväg samt fler 
cykel parkeringar. För ett trevligare intryck tOreslås även ny plantering längs med gatan. 

Utveckling av Centralparken till en aktivitetspark med skulprurer, pingisbord, boulebana 
samt ny scen med sittplatser framRk Ä ven möjlighet till mindre servering och en offentlig 
toalett bör eftersträvas samt fler och llimyade bänkar och inramande växtlighet. 
Med nuvarande detaJjplanemöjligheter att bygga bostäder och verksambeter i centrala lägen 
bedöms inte Centralparken aktuell for bebyggelse. Detta kan däremot behöva utredas i 
framtiden. 

9. VÄSTRA STORGATAN, ETAPP 2 
Om Västra Storgatan etapp l fungerar väl kan sträckan förlängas vid behov llir ökad 
trafiksäkerhet där trafikslagen får bättre ffirutsättningar att samsas. Liknande åtgärder som 
fOr etapp l ska eftersträvas. 

1 O. UTREONINGSOMRÅDE 
Centrala områden med god potential att höja centrummiljöns kvaliteer genom bättre 
funldion. Till exempel kan det handla om nya verksamheter och byggnader. Dessa områden 
behöver utredas vidare i markfrågan och detaljplaneskedet 

11. UTVECKLINGSOMRÅDE - BRIO LEKOSEUM 
Lekoseum llr en av Osbys större turistattraktion som lockar runt 50 000 besökare årligen. 
Det finns möjlighet att utveckla Lekoseums verksamhet ytterligare samtidigt som fastigheten 
med entre och omkringliggande miljö behöver rustas upp. 

12. UTVECKLINGSOMRADE - NÄRA OSBYSJÖN 
Osbysjön är en fantastisk tillgång, men det finns behov av utveckling. Låt sjön ta plats och 
utvecklas till en trivsam mötesplats med strandpromenad, brygga, fler sittplatser, grillplats 
och sportmöjligheter, exempelvis utomhusgym. Kopplingen mellan Osbysjön och centrum 
behöver fbrstärkas. Låt närheten till naturen och sjön prägla centroms plats identitet. 



Bilaga 1 

PARKERINGSI NVENTERI NG 
Följande sidor utgörs av en parkeringsinventering inom avgränsat 
område för arbetet med centrumplanen. lnventeringen redovisar 
beläggningsgraden på kommunala parkeringsplatser under olika 
tidpunkter. 

Parkering- en återkommande fråga 
Parkering har varit en återkommande fråga under arbetet 
med visionsdokumentet, inte minst i dialogerna med 
näringslivet och Osby shopping. Många efterfrågar fler 
centrala parl<eringsplatser. Med anledning av det 
genomfördes en parkeringsinventering vintern 2017. 
Enbart de kommunala parkeringsplatserna i centrum har 
studerats. 

Inventeringen redovisar beläggningsgraden på de 
kommunala parkeringsplatserna vid fyra olika 
tidpWlkter under dagen. Totalt är antal räknade 
parkeringsplatser 619, varav 33 1 inte är tidsbegränsade, 
275 är begränsade till två timmar och 13 är 
handikappsparkeringar. Utöver det finns det ungefår 150 
ytterligare parkeringsplatser på privat mark i centrun1. 
Grön färg innebär en beläggningsgrad på 50 procent 
eller mindre, gul innebär 50-&0 procent och röd 80 
procent eller mer. 

Gott om lediga parkeringsplatser 
Det är enbart parkeringsplatserna runt stationen som har 
en beläggningsgrad på 80 procent eller mer, vilket är ett 
resultat av alla pendlare. I övriga finns det gott om 
lediga parkeringsplatser alla tider under dagen. I 
samband med att kommunen flyttar tillbaka till 
kommunhuset kommer parkeringssituationen förändras 
runtomkring kommunhuset Troligtvis kommer till 
exempel parkeringsplatsen vid torget, som i 
parkeringsinventeringen är grön under hela dagen, 
nyttjas mer. Samtidigt som grusytan vid Brio·huset 
kommer frigöras. 

Förslag till åtgärder 
Parkeringsinventeringen visar att det finns gott om lediga 
parkeringsplatser i centrum, både på västra och östra 
sidan, förutom kring stationen. För att klara av fler 
pendlare på längre sikt finns det därför behov av fler 
parkeringinsplatser vid stationen. Utifrån 
parkeringsinventeringen föreslås ffiljande åtgärder för 
effektivare parkering samt utökad pendlarparkering. 

• Söder om lenvägen på västra sidan är det möjligt att 
utöka pendlarparkeringen. Idag är det en slänt och en 
öppen grusyta som knappt används. Det är möjligt att 
utöka pendlarparkeringen utan att värdefulla värden 
går forlorat. 
• Yteffektivisera parkeringsplatserna genom 
tydligare markering och skyltar, samt 
parkeringsplatser ilir mopeder/motorcyklar så att de 
inte tar upp en hel parkeringsplats. 
• Omfördelning av kort- och långtidsparkering. 
• Avvakta och se effekterna av flytten tiJI 
kommunhuset, se över parkeringssituationen igen vid 
behov. 
• Grusytan vid Briohuset används idag till 
parkeringsplats, men det är oklart vad ytan ska 
användas till framöver. Fram till det beslutas är ytan 
lämplig som parkeringsplats eftersom avståndet till 
stationen är kort. Dock kan ytan struktureras upp för 
mer effektiv användning samt hänvisa pendlare till att 
parkera där. 
• Höstenlvintem 2017 kommer laddstolpar för fyra 
elbilar installeras vid stationen. Följ upp 
användningen och utöka efterhand vid behov. 
• För att minska bilanvändningen i centrum bör 
insatser göras för att ta fler att cykla, särskilt när det 
gäller korta sträckor inom orten. Ytan söder om Jenvägen där det är möjligt att utöka pendlarparkerlngen. 

Cykelparkeringen flyttas och byts ut 
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*VOSBY lA KOMMUN 

KommunstyretHn 

§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
s.mm.ntradeadat 
2018-01-17 

ÖVarflyttning av verksamheten och organisationen för 
boandestöd från förvaltningen för utbildning och arbete till vård
och omsorgsförvaltningen 

KS/2017:771 750 

Beslut 

Kommunstyrelsen ffireslår kommuofuU.mlktige beslut. 

Boendestödet och myndighetsutövningen flyttas över från .ffirvaltningen :fOr 
utbildning och arbete till vård-och omsorgsfthvaltningen. Budget 
motsvarande 3,3 tjänst flyttas också över på motsvarande sätt. 

Beslutet gäller från och med den l januari 2018 under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkanner beslutet på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 februari 2018. 

Sammanfattning av irendet 
Inom utbildning och arbete finns i dag allt arbete inom socialtjansten fOr 
vuxna under en enhetschef. Enhetschefens ansvar omfattar tOrsörjningsstöd, 
missbrukshand1aggning, socialpsykiatri med placeringar, hoendestöd, 
l:räff-pWlktsverksamhet, myndighetsutövning fOr ensamkommande barn och 
bo--ende tor ensamkommandebarn (HVB-hem}. 

Förvaltningen fOr utbildning och arbete har konstaterat att det är en orimlig 
spridning av verksamhet tbr en chef och hade därilir beslutat att dela upp 
verksamheten under två chefer, en myndighetschef och en uttorarchef. För 
att effektivisera verksamheten och spara in en chefstjänst har utbildning och 
arbete tillsammans med förvaltningen fOr vård-och omsorg konstaterat att 
det går att spara in en chefstjänst om verksamheten flyttas över till vård-och 
omsorg. J överflyttningen ingår också att organisationen Jbr boendestöd 
minskas med motsvarande 0.5 tjänst. 

Verksamheten inom boendestödet har tidigare varit organiserat under hem
tjänsten och vi ser inga problem med att flytta tillbaks den dit. Vidare 
plane-rar fOrvaltningama ror utbildning och arbete och vård-och omsorg an 
infOr 201~ även flytta över ansvaret för psykiatriplaceringama. Ansvaret för 
dessa placeringar kommer under 2018 att finnas kvar inom utbildning och 
arbete. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-12-14, § 104. 

Kommunstyrelsens utskott ffirutbildning och arbete beslut 2017-12-13, § 
208. 

Sidl 
16(21) 



Kommunstyraisen 

SAMMANTRÄDESPROTOKO~L 
~ll.lm 

2018-01-17 

Tjänsteskrivelse "ÖVerflytt av boendestöd till VArd ocb omsorg''. daterad den 
6 december 2017. från förvaltningscheferna Roger Johansson och Helena 
Stähl. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Elcpediata:l 

l # 2tJ,~ t:JI- ~c_ 

$Cia 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samnlllnlr.!ldesdatum 

2017-12-14 

Vård· och om&orgsnämnd 

Juslenmdes algn 

§104 

Överflytt av boendestöd till vård och omsorg 
VON/2017:131 730 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar. 

- Tillstyrker att ansvaret f<Sr verkställandet av boendestöd och tillhö
rande myndighetsutövning flyttas till Vårdwoch omsorgsnämnden 
under forutsättning att budget motsvarande 3,3 årsarbetare samt 
budget för driftskostnader flyttas över till vård -och omsorgsförvalt
ningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom :llirvaltningen för utbildning och arbete(UoA) organiseras i dagsläget 
all socialtjänst fOr vuxna under en enhetschef. UoA har konstaterat att en
hetschefens ansvarsområde är orimligt spretigt och omfattar säväl verkstäl
lighet som myndighetsutövning. Bedömning har gjorts att med nuvarande 
ansvarsområden skulle det behövas ytterligare en enhetschef inom UoA för 
att skapa en rimlig arbetssituation och bättre ffirutsättningar för enhetsche
fen. Samtidigt har behovet av ett renodlat boendestöd till personer under 65 
år minskat och antalet ärende som verkställs reducerats. Förvaltningschefer
na for Vård och omsorg(VoO) och UoA arbete har där:llir diskuterat hur 
man gemensamt kan effektivisera verksamheten och samtidigt minska be
hovet av att utöka chefstjänstema. 

Förvaltningscheferna är överens om att genom att flytta över myndigb.etsutw 
övning och verkställighet av boendestöd och träffpunktsverksamhet till 
vård-och omsorgsfOrvattningen kan effektiviseringar uppnås motsvarande 
0,5 årsarbetare. Det öppnar också för kvalitets:llirbättringar genom att sam
ordna vård och omsorgsförvaltningen dagverksamhet för personer med psy
kisk ohälsa och socialpsykiatrins träffpunktsverksamhet Dessutom minime
ras behovet av att utöka på chefssidan. Totalt handlar det om 3 personer som 
arbetar inom boendestödet och en budget motsvarande 2,8 årsarbetare som 
föreslås överfOras till vård- och omsorgsforvaltningen. Verksamheten bör 
organiseras under den hemtjänstchef som ansvarar för hemstödsteamen i 
Osby. I torslaget ingår också att budget fbr oh-ersättning motsvarande 0,25 
årsarbetare och 0,25 årsarbetare för myndighetsutövning flyttas från UoA 
till VoO. 

EXpedierat Uldragsbestyrkl!lnde 

(#---1 et\ l l 

Slda 
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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammanträdasdatum 

2017-12-14 

VArd~ och omsorgsnämnd 

Förvaltningarna har även diskuterat ett övertagande av psykiatriplaceringar 
men konstaterat att dessa än så länge ska .finnas kvar inom UoA men att 
diskussion och planering för ett eventuellt övertagande ska fortsätta under 
2018. 

Baslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Överflytt av boendestöd till Vård och omsorg'' daterad 
den 6 december 2017 från fOrvaltningschef för Vård och omsorg Helena 
Ståhl och förvaltningscheff'dr Utbildning och arbete Roger Johansson. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningen for Utbildning och arbete 
Förvaltningschef Helena Ståhl 
Förvaltningschef Roger Johansson 
Ekonomiavdelningen 

Sfda 

25(26) 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Sammllllll'Mesdalum 

2017-12-13 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete 

§208 

Överflytt av boendestöd till vård- och 
omsorgsförvaltninge.n 

KS/2017:771 7.50 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut 

Förslag ti11 kommunstyrelsen 
Förslag tiJI kommunfullmäktige 

- Boendestödet och myndighetsutövningen flyttas över från rorvalt
Dingen mr utbildning och arbete till vård- och omsorgs:Rsrvaltningen. 
Budget motsvarande 3,3 tjänst flyttas också över på motsvarande 
sätt. 

- Beslutet gäller från och med den l januari 2018 under rorutsättning 
att kommunfullmäktige godkänner beslutet på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 februari 20 18. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom utbildning och arbete finns i dag allt arbete inom socialtjänsten fbr 
vuxna Wlder en enhetschef. Enhetschefens ansvar omfattar forsörjni.ngsstöd, 
missbrukshandJäggning, socialpsykiatri med placeringar, boendestöd, träff
punktsverksamhet, myndighetsutövning :tbr ensamkommande barn och bo
ende fOr ensamkommandebarn (HVB-hem). 

Förvaltningen för utbildning och arbete har konstaterat att det är en orimlig 
spridning av verksamhet ror en chef och hade därfi>r beslutat att deJa upp 
verksamheten under två chefer, en myndighetschef och en utfOrarchef. För 
att effektivisera verksamheten och spara in en chefsgänst bar utbildning och 
arbete tillsammans med forvaltDingen för vård- och omsorg konstaterat att 
det går att spara in en chefstjänst om verksamheten flyttas över till vård- och 
omsorg. I överflyttningen ingår också att organisationen fbr boendestöd 
minskas med motsvarande 0,5 tjänst. 

Verksamheten inom boendestödet har tidigare varit organiserat under hem
~änsten och vi ser inga problem med att flytta tillbaks den dit. Vidare plane
rar 'ffirvaltningarna fOr utbildning och arbete och vård- och omsorg att inför 
2019 även flytta över ansvaret ror psyk.iatriplaceringarna. Ansvaret för dessa 
placeringar kornmer under 20 I 8 att fumas kvar inom utbildning och &hete. 

Expadiel'llt 

l 

Sida 
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Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete 

Finansiering 

SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL 
Scmmmt~tum 

2017-12-13 

Budget motsvarande 3,3 tjänst, varav 0,25 ~änst är fOr myndighetsutövning 
flyttas från utbildning och arbetes budget till budgeten :ffir vård- och om
sorg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Överflytt av boendestöd till Vård och omsorg", daterad 
den 6 december 2017. från rorvaltningschefema Roger Johansson och He
lena Ståhl. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Tf. ekonomichef, Johanna Lindhe 
Förvaltningen för utbildning och arbete 
Vård- och omsorgsnämnden 
Förvaltningschef, Helena Ståbl 
Förvaltningschef. Roger Johansson 

l~'""_! 7fl 

Slda 
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MO.SBY 
~-~KOMMUN 
Utbildning och arbete 
Roger Johansson 
0479528234 
roger.johansson@osby.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Dacum 

2017-12-06 

Överflytt av boendestöd tiR Vård och omsorg 
Dnr KS/2017:771 750 

Slda 
1{2} 

Utbildning och arbete försfag till Kommunstyrelsens utskott för utbildning 
och arbete 

Kommunstyrelsens utskott for utbildning och arbete heslutar att tillstyrka att boendestödet 
och myndighetsutövningen flyttas över från f6rvaJtningen fOr utbildning och arbete till 
vård- och ornsorgsforvaltningen. Budget motsvarande 3,3 tjänst flyttas också över på 
motsvarande sätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom utbildning och arbete fOUls i dag allt arbete inom socialtjänsten farvuxna under en 
enhetschef. Enhetschefens ansvar omfattar försörjningsstöd, missbrukshand läggning, 
socialpsykiatri med placeringar, boendestöd, träffpunktsverksamhet, myndighetsutövning 
fOr ensamkommande barn och boende ffir ensamkommandebarn (HVB-hem). 

Förvaltningen ror utbildning och arbete bar konstaterat att det är en orimlig spridning av 
verksamhet ffir en chef och hade därfOr beslutat au dela upp verksamheten under två 
chefer, en myndighetschef och en utforarchef. För att effektivisera verksamheten och 
spara in en chefstjänst har utbildning och arbete tillsammans med förvaltningen ffir vård
och omsorg konstaterat att det går att spara in en chefstjänst om verksamheten flyttas över 
till vård- och omsorg. I överflyttningen ingår också au organisationen fbr boendestöd 
minskas med motsvarande 0,5 tjänst. 

Verksamheten inom boendestödet har tidigare varit organiserat under hemtjänsten och vi 
ser inga problem med att flytta tillbaks den dit. Vidare planerar forvaltDingarna for 
utbildning och arbete och vård- och omsorg att infOr 2019 även flytta över ansvaret ror 
psykiatriplaceringarna. Ansvaret for dessa placeringar kommer under 2018 att finnas kvar 
inom utbildning och arbete. 

Finansiering 

Budget motsvarande 3,3 tjänst, varav 0,25 tjänst är fi>r myndighetsutövning flyttas från 
utbildning och arbetes budget till budgeten fOr vård- och omsorg. 

Besöksadress Briogatan 1 
PostadJass utbidning och Nbele 
283800sby 

Telefon 0479-6'2 80 00 vx 
Fax 0479-ö2 82 97 
E-post kommtll'l@osby.se 

Hemsld• WMY.osby.se PlusGiro 11 16 61·5 
OrganiAtlonsnr 212001).()902 BanlqJiro 28HI809 



Helena Ståhl 

Förvaltningschef för vård- och omsorg 

Beslutet skickas till 
T f. eJwnomichef, Johanna Lindhe 
Vård- och omsorgsnämnden 

Ro 
Förvaltningschef för utbildning och arbete 

Kommunstyrelsens utskott for utbildning och arbete 
Förvaltningschef, Helena Ståhl, vård- och omsorg 
Förvaltningschef, Roger Johansson, utbildning och arbete 

Slda 

2(2} 





IV IOSBY 
·&KOMMUN 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02~07 

Kommunstyrelsen 

§20 

Avveckla äldreomsorgens valfrihetssystem, enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 

KS/2017:759 735 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

Äldreomsorgens valfrihetssystem (LOV), enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem, ska avvecklas. 

Reservation 
Vice ordfuranden Niklas Larsson (C), Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle
Pettersson (M), Mats Ernstsson (C) och Lars-Erik Svensson (M) reserverar 
sig skriftligen, -bilaga § 20, mot kommunstyrelsens beslut. 

Överläggning 
Tommy Augustsson (S), med instämmande av Agne Ingvardsson (-),yrkar 
att konununstyrelsen ska foreslå kommunfullmäktige besluta att äldreom
sorgens valfrihetssystem (LOV), enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, 
ska avvecklas. Dag Ivarsson, med instämmande av vice ordforanden Niklas 
Larsson (C), yrkar avslag på detta yrkande. 

Beslutsgång och omröstning 
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Tommy Augustssons (S) och Agne Ingvarelssons (-)yrkande. Omröstning 
begärs. 

Beslutsgång och omröstning forts. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst for bifall till 
Tommy Augustssons (S) och Agne Ingvardssons (-), yrkande, nej -röst for 
avslag på detsamma. 

Med roljande nio (9 ), Johnny Ahlqvist (S ), Agne Ingvardsson (-), Arne 
Gustavsson (S), Ingmar Bemthsson (S), Maria Reimer (S), Tommy 
Augustsson (S), Carl Bejvel (SD), Göran Bengtsson (V) och ordföranden 
Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och fOljande fem (s), Dag Ivarsson 
(M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Mats Emstsson (C), Lars-Erik Svensson 
(M) och vice ordförande Niklas Larsson (C), nej-röster och en (1) ledamot, 
Esbjöm Hansson (-), som avstår från att rösta har kommunstyreisen beslutat 
i enlighet med Tommy Augustssons (S) och Agne Ingvarelssons (-), yrkande. 

Expedierat Utdragsbe$tyrl<ande r l l 

Sicla 

11(35) 



1~JOSBY lö , KOMM UN 
SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammaotroide selatum 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

Sammanfattning av ärendet 

Vid vård och omsorgsnämndens sammanträde 26 augusti 2016 presen
terades en utvärdering av lagen om valfrihetssystem (LOV). Utifrån rap
porten fattade vård och omsorgsnämnden beslut om att LOV ska fortsätta att 
erbjudas i ytterligare ett år samt att antalet brukare som väljer externa utfo
rare ska uppgå till tio (lO) stycken. Därefter ska en ny diskussion om av
veckling av LOV tas i nämnden. 

I uppföljningen konstaterar vård och omsorgsförvaltningen att antalet vård
tagare som har valt externa utförare är just nu fyra ( 4) stycken. Utvecklingen 
av antalet vårdtagare, antalet utförda timmar samt kostnader fOr externa ut
förare under perioden l september 2016 -30 september 2017 redovisas i 
tabellen nedan. 

Månad Antalet brukare Antalet utförda Kostnader 
timmar 

September 3 116,76 52308,48 

Oktober 3 115,13 51578,00 

November 4 122,75 54992,00 

December 4 138,16 61895,68 

Januari 4 138,85 62204,80 

Februari 4 131,98 59127,00 

Mars 6 162,34 72728,00 

April 6 179,75 80528,00 

Maj 7 198,39 88879,00 

Juni 7 200,00 89000,00 

Juli 6 210,25 94192,00 

Augusti 4 165,06 73947,00 

September 4 181,00 81088,00 

Sedan förra årets utvärdering har fyra ( 4) vårdtagare valt externa utforare. 
Dessa fyra ( 4) vårdtagare har inte haft hemtjänst tidigare. Av dessa har en 
vårdtagare lämnat extern utforare och valt kommunens hemtjänst. En har 
flyttat till särskilt boende; övriga två (2) har fortfarande hjälp av externa 
utfOrare. En av vårdtagarna som var med i forra årets redovisning har av
lidit. 

r Expedierat 

l 
Utdragsbestyrl<an de 

! 
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I~IOSBY 'Ö) KOMMUN 
SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Ytterligare aspekter som vi vill uppmärksamma nämnden på är att vår egen 
hemtjänst är involverad i några av ärenden i och med att vårdtagare har 
hjälp nattetid, trygghetslarm ochfeller matdistribution. Dessa insatser ingår 
inte i valfrihetssystem. Incitament for att arbeta med ett rehabiliterande för
hållningssätt ökar sannolikt om insatserna verkställs av den egna hemtjänst
en vilket på sikt kan sänka kostnaderna. De administrativa insatser som bi
ståndsbandläggare och enhetschefer behöver utföra med anledning av valfri
hetssystemet har tidigare bedömts uppgå till ca 99 tkr/ år, se Utredning om 
valfrihetssystem, dnr VON/2016:76. Vid en avveckling av valfrihetssystem
et kan dessa arbetstimmar istället läggas på upproljning av hemtjänstbeslut 
och målinriktad biståndsbedömning som också kan fä kostnadseffektiva ef
fekter. Om valfrihetssystemet skulle avvecklas bedömer förvaltningen att 
samordningseffekter, rehabiliterande förhållningssätt och målinriktad bi
ståndshandläggning sammantaget skulle frigöra budgetmedel motsvarande 
250.000 kronor. 

Förutsättningar ror avveckling av valfrihetssystem regleras i Osby kommuns 
fOrfrågnings underlag, avsnitt 10.13. 

l 0.13 Avbrytandelupphörande av valfrihetssystem 
Aven om Os by kommun beslutat sig för att infora ett valfrihetssystem enligt 
LOV, kan kommunen besluta att ändra beslutet eller att avbrytalupphöra 
med val.frihetssystemet. Om kommunen ännu inte godkänt sökanden kommer 
sökanden att få information om att systemet avbrutits. Om parterna Jwr 
ingått avtal kommer kommunen att säga upp avtalet med befintliga utforare. 
Uppsägningstiden är då 180 dagar från att uppsägning av avtal skett. 

Beslut om avveckling av valfrihetssystem fattas av konununfulhnäktige 
efter beslutet i vård och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut den 26 oktober 20 17, § 
58. 

Tjänsteskrivelse "Unrärdering av Lagen om valfrihetssystem (WV), 
uppföljning" daterad den 9 oktober 2017 från förvaltningschef Helena Ståhl 
och områdeschef Mensur Numanspahic. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

\ 

r l 
Expedierat Utdragsbesty!Mnde 

l 
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RESERVATION 

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att slopa LOV:en i Osby kommun. 

LOV:en är en viktig principiell valfrihetsfråga för äldres rätt att få välja 

själva. 

Äldres rätt att få välja själva betonas allt mer vad gäller vård, omsorg 

och boende. Detta är positivt l Verksamheten är till för människorna

inte tvärtom. Men det ställer också högre krav på hur bemötande och 

service organiseras. 

För att valfrihet ska bli verklig krävs lättöverskådliga jämförelser mellan 

de olika typer av tjänster som kommunen eller andra aktörer tillhanda

håller. 

Osby kommun borde ta ett större ansvar för att ge äldre en samlad bild 

av vad som finns att välja mellan i kommunal eller annan regi. 

Mot bakgrund av detta YRKAR vi att LOV:en bibehålls i fil Osby kommun ! 

Osby den 7 februari 2018 

~ _s:z_______c~;;t~~ 
Dag Ivarsson {m) Sonja Sven/e- Pettersson (m} 

~~h .Lt-/\_ 
l..#-v(~- ~J~- , Jv{J11l'J4 !'-



OSBY KOMMUN Sldll Q S B Y Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOU 141{25) 

KOMMUN 2tJ17 ·U- z·% ;;~ 
V ... och amsora•nimULOIIId- ------=----

Diarienr. Ärendetyp 

l<.SjzaJr: t-S"1 ?Js-

§81 

Utvärdering av Jagen om vaHrfhet (LOV) 

VON/.2017:102 735 

Bealut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslir kommunstyrdsen törsil kammunfull· 
mä.ktige besluta. 

- Avveckla ildreomsorgeals valfrihel:ss)l3tem {LOV), e:oligt lagen 
(2008:962) om vaUiibetssystem. 

Sammanfattning av äntndet 

Vid vird och omsorgsnämndens sammanträde 26 augusti 2016 presentera. 
des en utvärdering av Lagen om valfrihetssystem (LOV). Utifr!n rapportal 
fattade vård och omsorgsnimndtll beslut om att Lagen om valfiihet (LOV) 
ska fortsätta att erbjudas i ytterligare ett Ar samt att antalet brukare som vä1-
jer externa utförare ska uppgl till l O st Därefttt ska en ny diskussion om 
avveckling av LOV tas i nimnden. 

I uppföljningen konstatear vlrd odl omsorgsförvaltningen att antalet vArd
tagare som har valt externa utförare är just nu fyra stycken. Utvecklingen av 
antalet v6rdtaBare, antalet 'Ut.mrda timmar samt kostnader för enema utfö
rare under perioden l sepiember 2016 -30 aeptembe:r 2017 redovi888 i tabel
len nedan. 

MAnad Antalet brukare Antalet litffiida timmar Kostnader 

September 3 116,76 52308,48 

Oktobec 3 115,13 51578~00 
-

Novembec 4 122,75 54992,00 

Decembu 4 138,16 61 895,68 

Jmuarl 4 138,85 62204,80 

Februari 4 131,98 59127,00 

Mars 6 162,34 72728,00 

April 6 179,75 80528,00 

Maj 7 198,39 88879,00 

Juni 7 200,00 89000,00 

Juli 6 210,25 94192,00 

~ 

l 
~ 

l 



v•rd~ och omsorganämnd 

Augusti 4 

September 4 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
~IUm 

2017-11-09 

16St06 73947,00 

181,00 81088,00 

Sedan förra Arets utvirdtuing har fyra v!rdtagare valt ext«na utförare. 
Dessa fyra vårdtagare bar inte haft hemtjilost tidigtlre. A v dessa har en vArd
tagare lämnat extern utförare och valt kommunens hemtjänst. En har flyttat 
till sirskilt boende; övriga två har fortfarande hjälp av externa utf'orare. En 
av vArdtagama som var med i f5rra Arets redovisning har avlidit. 

Ytterligare aspekter som vi vill uppmärksamma nämnden pA är aU vAr egen 
hcmljänst är involverad i nAgra av iraldeo i och med att virdtagare har 
hjälp nattetid, trygghetslarm och/eller matdirtribution. Dessa insatser ingh 
inte i valfiihetssystem. Incitament för att arbeta med ett rehabiliterande för
hållningssätt ökar sannolikt om insatserna verlcställs av den egna bemtjän~ 
ten vilket p4 sikt kan sänka kostnaderna. De administrativa insatser som 
bist&tdshandläggare odl enhetschefer behöver utföra med anledning av val
frihetssystemet har tidigare bedömtB uppgå till ca 99 tkrl år (Utredning om 
valfrihetssystem, dnr VON/2016:76). Vid en avveckling av valftihetssyste
met kan dessa arbetstimmar istället låggas på uppföljning av hemtjänstbeslut 
oc.b mAlinriktad biståndsbedömning som också ka.n fi kostnadseffddiva 
effekter. Om valfrihetssystemet skulle avvecldas bedömer tarvaltningen att 
samordningseffektet, rehabiliterande rorb411ningssätt och målinriktad bi
stAndshand.Jäggning sammantaget skulle frigöra budgetmedel motsvuande 
2SOtkr. 

Förutsättningar för avveckling av valfrihetssystem regleras i Osby kOIIIJ11lll18 
filrftlgnings underlag. avmitt l 0.13: 

l 0.13 Avbrytandelupphörande av wzlfrihetuystem 

Även om Osby kommun beslutat sig för aJt injOra ett valfn'helssystem enligt 
W V, k4n kommunen besluta att ändra beslutet eller alt avbrytalupphöra 
med valfrihetssystemet. Om kommunen ännu inte godkänt sökande~~ kommer 
sölconden att få information om att 8)1Stemet a.,brutits. Om parterna /tar in
gdlt avtal "Mmmer kommunen alt3äga upp avtalet med befintliga utjörare. 
Uppsägningstiden är då 180 dagar från att uppsägning av avtal ske/t. 

Beslut om avveckling av valfrihetssystem fattas av kommunfullmäktige 
efter beslutet i vArd och om90lg8Jlämnden. 

Beslutsundertag 

VArd- och omsorgsnämndens arbebmtsko1ts beslut den 26 nktober 2017, 
§58. 

Tjänsteskrivelse "Utvärdering av Lagen om valfrihetssystem (LOV), upp
fOJjnini" daterad den 9 oktober 2017 från rurvaltnin~hef Helena Ståh.l och 
onddeschef Mensur Numanspahic. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsf:Orvaltningen 
Kommunstyrelsen 

St!Sa 
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Vå'id och omsorg 
Mensur Numanspahic 
0479-528228 
mensur.numanspahic@osby.se 

TJÄNSTESKRNELSE 
Delum 

2017-10-09 
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Utvärdering av Lagen om valfrihetssystem (LOV) J uppföljning 
DnrVON/2017:102 735 

Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott tOreslår vård och omsorgsnämnden att 
godkänna uppföljningen av utvärderingen av Lagen om valfii.het 

Sammanfattning av ärendet 

Vid vård och omsorgsnämndens sammanträde 26 augusti 2016 presenterades en 
utvärdering av Lagen om valfrihetssystem (LOV) {VON 2016:76). Utifrån rapporten 
fattade vlud och omsorgsnämnden beslut om att Lagen om valfrihet (LOV) ska fortsärta 
att erbjudas i ytterligare ett år samt att anta) et brukare som väljer externa utförare ska 
uppgA till l O sl Därefter ska en ny diskussion om avveckling av LOV tas i nämnden. 

1 upproljningen konstaterar vård och omsorgsfOrvattningen att antalet vårdtagare som har 
valt externa utfOrare är just nu fyra styCken. Utvecklingen av antalet vårdtagare, antaJet 
utiorda timmar samt kosinarler för externa utförare under perioden J september 2016 -30 
september 2017 redovisas j tabellen nedan. 

M mad 

September 

Oktober 

NQvember 

December 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

BeskökAdrea Brioga18n 1 
Pclstadn~a Vård och omsorg 
283800sby 

Antalet brukare Antalet utförda KQstnader 
timmar 

3 tl6,76 

3 115,13 

4 122,75 

4 138,16 

4 138,85 

4 131.98 

6 162,34 

6 179.75 

7 198,39 

7 200,00 

6 210,25 

4 )65~06 

4 t s t too 

Telefon 0479-52 80 00 v x 
Fax 0479-62 8297 
E-pott kommutl@osby.se 

52308,48 

51578,00 

54992~00 

6l 895,68 

62204,80 

59127,00 

72728.00 

80528..00 

88879,00 

89000, 00 

94192.00 

73947,00 

81088.00 

Hemsldawww.oaby.se PlaGito 1116 61-5 
Orpntutionsrlr 212000-0902 Bankglto 281-6809 
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Sedan tOrra årets utvärdering har fyra vårdtagare valt externa utförare. Dessa fyra 
vårdtagare har inte haft hemuänst tidigare. Av dessa har en vårdtagare lämnat extern 
utforare och valt kommunens hemtjänst. En har flyttat tm särskilt boende; övriga två har 
fortfarande hjälp av externa utförare. En av vårdtagarna som var med i förra årets 
redovisning har avlidit. 

Ytterligare aspekter som vi vill uppmärksamma nämnden på är att vår egen hemtjänst är 
involverad i några av ärenden i och med att vårdtagare har hjälp nattetid, ttygghetslatm 
och/eller matdistribution. Dessa insatser ingår inte i valfrihetssystem. Incitament för att 
arbeta med ett rehabiliterande ffirhåiJningssätt ökar sannolikt om insatserna verkställs av 
den egna hemtjänsten viJket på sikt kan sänka kostnaderna. De administrativa insatser 
som biståndshandiäggare och enhetschefer behöver utföra med anledning av 
valfrihetssystemet har tidigare bedömts uppgå tiJI ca 99 der/ år (Utredning om 
valfrihetssystem, VON/20 16:76). Vid en avveckling av valfiihetssysternet kan dessa 
arbetstimmar istället läggas på uppföljning av hem~änstbeslut och målinriktad 
biståndsbedömning som också kan få kostnadseffektiva effekter. Om valfrihetssystemet 
skulle avvecklas bedömer fOrvattningen att samordningseffekter. rehabiliterande 
förhåUningssätt och målinriktad biståndshandläggning sammantaget skulle frigöra 
budgetmedel motsvarande 250 tkr. 

Förutsättningar för avveckling av valfrihetssystern regleras i Osby kommuns forfrågnings 
underlag, avsnict l 0.13: 

10.13 Avbrytandelupphörande av valfrihetssystem 

Å·ven om Os by kommun beslutat sigfor att införa ett valfrihetssystem enligt LOV. kan 
kommunen besluta att lindra beslutet eller att avbrytalupphöra med va(frihetssystemet. 
Om kommunen ännu inte godkänt sökanden kommer sökanden alt få informatimr om att 
systemet avbmtits. Om parterna har ingått avtal kommer kommunen att säga upp avtalet 
med befintliga u iföra re. Uppsägningstiden är då 180 dagar från att upp.vägning av avtal 
skett. 

Beslut om avveckling av valfrihetssystem fattas av kommunfullmäktige efter beslutet i 
vård och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10·09 

HeJena Ståhl 

Förvaltningschef 

Beslutet skicka.'> till 

Mensur Nwnanspahic 

Områdeschef 





JW! OSBY Aj KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

"-_..., 2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§24 

Översyn av den politiska organisationen 

KS/2017:800 001 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommuofuUmäktige besluta 

l. Den politiska organisationen inom Os by kommun ska från och med den 
l januari 2019 organiseras i enlighet med bilagda organisationsskiss, da
terad den 7 februari 2018. 

2. Ansvars- och verksamhetsområde for respektive nämnd, utskott och de

legation bestäms genom reglemente som fastställs av kommunfullmäk
tige under 2018. 

3. Uppdrag for samordningsgruppen, mellan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, respektive samordningsgruppen for planärenden, mel
lan kommunstyrelsen och sam-hällsbyggnads- och servicenämnden, be
stäms av presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen respek
tive kommunstyrelsen och samhällsbyggnads- och servicenärnnden. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Till rorslaget på politisk organisation från och med den l januari 2019 ska 
läggas dels att det ska utses sex ( 6) rortroendevalda revisorer, dels att det till 
kommunfullmäktiges valberedning ska utses en (l) ledamot och en (l) ersät
tare från varje i kommunfullmäktige representerat politiskt parti. 

Sammanfattning av ärendet 
Under mandatperioden 20 15 - 20 18 har den politiska organisationen inom 
Osby kommun, förutom valnämnd, revisorer och överfOrmyndare, bestått av 
fyra (4) nämnder, barn- och skolnämnd, tillsyns- och tillståndsnämnd, vård
och omsorgsnämnd samt kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har haft tre (3) 
utskott, ledningsutskott, samhällsbyggnadsutskott och utskott för utbildning 
och arbete, vars uppgifter bestämts av kommunfullmäktige i kornmWlstyrel
sens reglemente. Den aktuella politiska organisationen var ny från och med 

den l januari 2015. 

Kommunchefen fick under år 2016 ett uppdrag från kommunstyrelsen att 

inför mandat-perioden som börjar den l januari 2019 initiera en översyn av 
den politiska organisationen inom Osby kommun. I anledning härav upp
handlades en konsult med uppdrag att utvärdera den politiska organisationen 
ror att se om for-ändringar ochfeller torbättringar behöver göras. Syftet med 
denna utvärdering var att föreslå en organisation som kan möta framtiden på 
ett framgångsrikt sätt och verka ur ett helhetsperspektiv. 

Expedierat Uldragsbestyrllaode 
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10SBY t 
.. l x KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradasdatum 

'----' 2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Den 13 december 20 l 7 lämnade den upphandlade konsulten, Krister Jöns
son, Ledning & Logistik AB, en rapport ''Utredning politikerorganisation
analys av kontext och forutsättningar samt slutsatser ocb förslag", avsedd att 
bilda en bas fOr en mer fördjupad och komprimerad politisk ledning av både 
operativ styrning och strategisk sam-hällsutveckling. Rapporten ska ses som 
ett underlag till de förtroendevalda inom Osby kommun för en fordjupad 
diskussion inför be-slut om eventuellt förnyad politisk organisation under 
nästkommande mandatperiod. Utredarens förhoppning var att rapporten ska 
utgöra ett stöd och en utmaning for de förtroendevalda i syfte att stärka den 
politiska beslutsprocessens legitimitet och den lokala demokratiska utveckl
ingen inom Osby konunun. 

På en s.k. workshop avseende översyn av den politiska organisationen inom 
Osby kom-mun, den 7 december 2017, vid vilken kommunstyrelsens leda
möter och ersättare samt övriga nämnders presidier deltog framkom bland 
annat följande synpunkter 

./ Med erfarenhetema från innevarande mandatpeliod är det ett klart uttalat 
önskemål att återgå till en mer ''renodlad" nämndorganisation med fårre 
nämnder än idag . 

./ Vid fördelningen av vilka ansvarsområde som ska ligga inom respektive 
nämnd bör effektiviseringar eftersträvas . 

./ Det bör särskilt beaktas vad man vill uppnå med den nya organisationen 
for att inte falla tillbaka på det som inte fungerade i nuvarande organisat
wn . 

./ Input från tJänstemännenl-kvinnorna om hur de ser på rorvattningsorga
nisationen bör beaktas . 

./ Det är viktigt att göra en riskanalys, på sanuna sätt som när man ändrar i 
förvaltningsorganisationen, med åtgärdsf6rslag . 

./ Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna bör diskuteras. 

Efter denna workshop har undertecknade gemensamt arbetat fram bilagt 
forslag till politisk organisation inom Osby kommun från och med den l 
januari 2019. Samtliga undertecknade har varit med och lämnat synpunkter 
på förslaget och står tillsammans bakom detsamma. 

Beslutsunderlag 

Förslag politisk organisation Osby kommun, 2019, KS 2018-02-07, § 24. 

Minnesanteckningar från workshop den 7 december 2017. 

Expedierat Utdregsbestyfkande 
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"(_~ KOMMUN 

SKRIVELSE 
Datum 

2018-01-29 

Översyn av den politiska organisationen 
Dnr KS/2017:800 00 l 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Sida 

1(2) 

l. Den politiska organisationen inom Osby kommun ska från och med den l januari 2019 
organiseras i enlighet med bilagda organisationsskiss, daterad den 29 januari 2018. 

2. Ansvars- och verksamhetsområde för respektive nämnd, utskott och delegation be
stäms genom reglemente som fastställs av kommunfullmäktige under 2018. 

3. Uppdrag för samordningsgruppen, mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 
respektive samordningsgruppen för planärenden, mellan kommunstyrelsen och sam
hällsbyggnads- och servicenämnden, bestäms av presidierna i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsen och samhällsbyggnads- och service
nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Under mandatperioden 2015-2018 har den politiska organisationen inom Osby kommtm, 
förutom valnämnd, revisorer och överfönnyndare, bestått av fyra (4) nämnder, barn- och 
skolnämnd, tillsyns- och tillståndsnämnd, vård- och omsorgsnämnd samt kommunstyrel
se. Kommunstyrelsen har haft tre (3) utskott, ledningsutskott, samhällsbyggnadsutskott 
och utskott for utbildning och arbete, vars uppgifter bestämts av kommunfullmäktige i 
kommunstyrelsens reglemente. Den aktuella politiska organisationen var ny från och med 
den l januari 2015. 

Kommunchefen fick under år 2016 ett uppdrag från kommunstyrelsen att inilir mandat
petioden som börjar den l januari 2019 initiera en översyn av den politiska organisationen 
inom Osby kommun. I anledning härav upphandlades en konsult med uppdrag att utvärde
ra den politiska organisationen för att se om for-ändringar och/eller rorbättringar behöver 
göras. Syftet med denna utvärdering var att föreslå en organisation som kan möta framtid
en på ett framgångsrikt sätt och verka ur ett helhetsperspektiv. Den 13 december 2017 
lämnade den uppbandlade konsulten, Krister Jönsson, Ledning & Logistik AB, en rapport 
''Utredni11g politikerorganisation-analys av kontext och förutsättningar samt slutsatser och 
fflrslag,, avsedd att bilda en bas ror en mer fördjupad och komprimerad politisk ledning 
av både operativ styrning och strategisk samhällsutveckling. Rapporten ska ses som ett 
underlag till de förtroendevalda inom Osby korrunun för en fördjupad diskussion inför be
slut om eventuellt romyad politisk organisation under nästkommande mandatperiod. Utre
darens förhoppning var att rapporten ska utgöra ett stöd och en utmaning för de förtroen
devalda i syfte att stärka den politiska beslutsprocessens legitimitet och den lokala demo
kratiska utvecklingen inom Osby kommun. 

Besöksadress Briogatan 1 
Postadress Kommunstyrelsen 
283 SOOsby 

Telefon 0479-52 BO 00 vx 
Fax 04 79-52 82 97 
E-post kommun@osby.se 

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



Sida 

2(2} 

På en s.k. workshop avseende översyn av den politiska organisationen inom Os by kom
mun, den 7 december 2017, vid vilken kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt 
övriga nämnders presidier deltog framkorn bland annattoljande synpunkter 

./ Med erfarenheterna från innevarande mandatperiod är det ett klart uttalat önskemål att 
återgå till en mer "renodlad" nämndorganisation med färre nämnder än idag . 

./ Vid fördelningen av vilka ansvarsområde som ska ligga inom respektive nämnd bör 
effektiviseringar eftersträvas . 

./ Det bör särskilt beaktas vad man vill uppnå med den nya organisationen för att inte 
faJia tillbaka på det som inte fungerade i nuvarande organisation . 

./ Input från ~änstepersoner om hur de ser på förvaltningsorganisationen bör beaktas . 

./ Det är viktigt att göra en riskanalys, på samma sätt som när man ändrar i f6rvaltnings
organisationen, med åtgärdsilirslag . 

./ Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna bör diskuteras. 

Efter denna workshop har undertecknade gemensamt arbetat fram bilagt fOrslag till 
po1itisk organisation inom Osby kommun från och med den l januari 2019. Samtliga 
undertecknade har varit med och lämnat synpunkter på förslaget och står tillsammans 
bakom detsamma. 

Beslutsunderlag 

Förslag till politisk organisation, med ansvarsområden, från och med den l januari 2019. 

Sammanfattning av workshop 2017-12-07. 

Marika Bjerstedt Hansen (S) 

Sonja Svenle Pettersson (M) 

Maria Högberg Owiredu (K.D) 

Marie Winther (V) 

Margaret Engdahl (MP) 

Jörgen Nilsson (SD) 

Niklas Larsson (C) 

Lars-Erik Svensson (M) 

Andreas Andersson (K.D) 

Göran Bengtsson (V) 

Staffan Lutterdahl (L) 

Carl Bejvel (SD) 



Sammanfattning av workshop 2017-12-07 

Deltagare: Samtliga i KS samt övriga nämnders presidier, Petra Gummeson, Susanne Rönnefeldt Berg samt Krister Jönsson, Ledning & Logistik AB 

Vilka positiva effekter skulle en renodlad organisatlon kunna leda till, vad skulle kunna göra att en utskottsorganisation hade fungerat? 
Utskottsorganisation Nämndsorganisation 
Kortare beslutsvägar Tydligare styrning 
Enklare att styra Ansvarsområde vad man måste göra 
Helhetssyn Ökad demokrati 
Snabbare beslut Fler politiker 
Effektiv organisation Delaktighet 
Politiken blir effektiv Större spridning på politiska uppdrag 
Billigare, minskade kostnader Större möjlighet att komma in i politiken 
Ökad kunskap bland politiker inom olika områden (bredd) Tydligare roller och ansvarsgränser 
Tydlighet KS blir en nämnd bland flera nämnder 
Förståelse för andra Politisk självständighet 

Specialintresse kan t~Hggcloses 

Vilka faror ser vi med en renodlad organisation? 
Utskottsorganisation Nämndsarga n isatlon 
Få politiker stuprör 
Politikerelit Minskad helhetssyn 
Mänga uppdrag på få personer Revirtänk 
Maktkoncentration Sämre helhetssyn l 

Större ansvar på varje politiker Längre beslutsvägar, mindre beredning ' 

Otydliga roller mellan KS och utskott Lägre engagemang i 

Svårt att få med nya politiker Kostsamt med en större organisation 
Höga trösklar in i politiken . 

Elitistiska politiker 



Vilka fakta behöver vi för att skapa en renodlad organisation? 
Utskottsorganisation Nämndsorganisation 
Kunskap, kompetens och engagemang hos politiker storleken på nämnderna 

l 
l 

Veta vad vi vill UJ)pnå Vilka områden man väljer att ha 
Långsiktighet Svarte Petter i kommunens ekonomi 
KS där alla är delaktiga Nämnderna beredande för KS? 
Rollfördelning KS och utskott Delegation och förhållande 

Bred kunskap Vad behöver ordförandegruppen för att samarbeta på ett bra sätt? 

------···-
Politiker som ser ansvar i hela organisationen b~b_()vs 

Vilka effekter/möjligheter skulle en organisation kunna leda till? 
Utskottsor&anisation Nämndsorganisation 
Proffsiga politiker Bredare demokrati 

Samverkan och samarbete Effektivitet 

Övergripande överblick Tydligare styrning 

Snabba effektiva beslut Fler politiker 

Bredare kunskap, professionsbredd större engagemang 

Maktkoncentration lättare att rekrytera politiker 
Mer sakkunskap Bred insyn 

• 

Möjlighet till fördjupning i 

Enkelt att införa, enkelt att förstå 
--

Vilka känslor väcker en renodlad organisation hos dig? 
Utskottsorpnisatlon Nämndsorganisation 
Oro Trygghet 
skepsis Tydlighet 
Rädsla Kunskap och kompetens 
Kärlkramp Överstatlighet viss rädsla 
Odemokratiskt Fler kommer till tals 

- ---·-··--·--- ·--·----·····- ---



Optimism 
lättförståeligt 
stabilitet 

Lätt att hantera mindre områden 
Kunskap och kompetens 
Ordning, reda och struktur 
Bra stöd till förvaltningschefen 

Fria diskussioner i anslutning till workshopen: 

Nya Moderaterna anser att det är svårt att fördela uppdragen med så få ledamöter. Man vill återgå till nämndsorganisation. De som är utskott idag blir 

nämnder för att göra en så liten förändring som möjligt. 

Även Socialdemokraterna tycker att det enklaste är att gå tillbaka till en nämndsorganisation. 

Vill gå tillbaka till nämnd men även titta över vilka områden som ska ingå. Var ska skola, försörjningsstöd, m.m. ligga? l dagens organisation har vi tre 

socialchefer. Skulle kunna effektivisera och göra en nämnd mindre. 

Viktigt med enighet i hur organisationen ska se ut för stabilitetens skull. Fundera på vad man ville uppnå med den nya organisationen för att inte falla 

tillbaka på det som inte fungerade i tidigare organisation. 

lyssna på input från tjänstemännen och hur de ser på förvaltningsorganisationen. 

Viktigt att göra en riskanalys p~ samma sätt som när man ändrar i förvaltningsorganisationen, och även ta med åtgärder. 

Diskutera storleken på nämnderna. Hur stora respektive små nämnder ska vi ha? Vad behövs för att det ska vara demokratiskt? 

Nästa steg: 

Tiden medger inte att en fullmäktigeberedning ser över den politiska organisationen, men Dag lvarssons förslag är att man tillsätter en styrgrupp som 

arbetar vidare med det för att snabba på processen. Bör vara klart till fullmäktige i februari. 



z 
1»: 
3 
:J 

i" ., 
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IWOSBY \ö KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnaorädesdawm 
2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

, .............. ..., 

§28 

Policy för likabehandling 

K.S/2018:36 026 

Beslut 

Kommunstyrelsen f'öreslår kommunfullmäktige besluta 

Likabehandling Policy antas gälla från och med den l mars 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Nu gällande policy antogs 2015 och behövde revideras får att anpassas till 
den nya disk.rimineringslagen. Ny policy får likabehandling har beretts i 
samverkan med fackliga organisationer i den centrala samverkan. 

Likabehandlingsarbetet ska fårebygga diskriminering och skapa en inklude
rande hållbar arbetsmiljö. Vatje medarbetare ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbets l i vet. 

En policy får likabehandling visar vilket förhållningssätt Osby konunun 
rorväntar sig av sina medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Personaldelegationen beslut 2018-01-24, § 5. 

Tjänsteskrivelse "Likabehandlingspolicy'~, daterad den 15 januari 2018, 
från kommWlchefPetra Gununeson och tf. HR-chef Anna Olsson. 

Likabehandlingsarbete Policy 

Beslutet slåekas till 
Kommunfullmäktige 

( l 
Expedierat Utdragsbestyrkande 

l 
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Kommunstyrelsens personaldelegation 

§5 

Policy för likabehandling 

KS/2018:36 026 

Beslut 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
~ 
201&.01-24 

Kommunstyrelsens personaldelegation tOreslår kommunstyrelsen flirslå 
kommunfullmäktige besluta. 

- Revidenrt torslag ~'Policy flSr likabebandling" antas att galla från och 
med den l mars 2018. 

Sammanfattning av Arendet 

Nu gällande policy antogs 2015 och behövde revideras fOr att anpassas tiU 
den nya diskrimineringslagen. Ny policy mr likabehandling har beretts i 
samverkan med fackliga o.rganisationer i den centrala samverkan. 

Likabehandlingsarbetet ska torebygga diskriminering och skapa en inklude
rande hällbar arbetsmiljö. Varje medarbetare ska ha samma möjligheter, 
rittigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet. 

En policy fbr likabehandling visar vilket fOrb.Mlningssät Osby kommun 
R}rvantar sig av sina meda.rbetare. 

Beslutsundertag 

Tjansteskrivelse "Likabehandlingspolicy'tl' daterad den 15 januari 2018 från 
kommunchefPetra Gummeson och t.f. HR-chef Anna Olsson. 

Förslag tiJI "Likabehandlingspolicy" fdm HR-enheten, t. f .. HR-chef Anna 
Olsson. 

Beslutet skic/cas till 
Kommunstyrelsen 
T.f. HR-chef Anna Olsson 
Personalsekreterare Lisa Gannby 

~ 

l 
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~~§~X 
Kommunledningskontoret 
Anna Olsson 

0479-52 81 73 
anna.olsson@osby.se 

Likabehand tingspolicy 
Dnr KS/2018:36 026 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2018-01-15 

Förslag till Kommunfullmäktiges beslut/ 

Sida 

1{1) 

Reviderat förslag ••policy för likabehandling" antas gälla från och med 2018-03-0 l. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande policy antogs 2015 och behövde revideras för att anpassas till den nya 
diskrimineringslagen. Ny policy för likabehandling har beretts i samverkan med fackliga 
organisationer i den centrala samverkan. 

Likabehandlingsarbetet ska förebygga diskriminering och skapa en inkluderande hållbar 
arbetsmiljö. Varje medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom alla väsentliga områden i arbetslivet. 

En policy fOr likabehandling visar vilket förhållningssätt Osby kommun förväntar sig av 
sina medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Förslag till likabehandlingspolicy 

Petra Gurumeson 

Kommunchef 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Hr-chef 

Anna Olsson 

Tf HR-chef 

Samtliga forvallningschefer 

Besöksadress Briogatan 1 
Postadress 
Kommunledningskontoret 
28380 Osby 

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

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

Likabehandling 2018- KS/2018:36 026 

1 Inledning 
Os by kommun ska arbeta aktivt för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tilJhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuellläggning eller 
ålder. V arken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras i Osby kommuns 
verksamheter. 

Likabehandlingsarbetet ska :ilirebygga diskriminering och skapa en 
inkluderande hållbar arbetsmiljö. Varje medarbetare ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i 
arbetslivet. Även kWiskaper, erfarenheter och värderingar ska tas tillvara på. 

Genom att se på olikheter som en tillgång ökar organisationens lärande och 
utveckling. Det skapar också en förutsättning för att Os by kommun ska 
kunna möta kollegor, kunder och medborgare på ett respektfullt sätt. 

2 Mål 
Os by kommuns mål är att främja ett aktivt likabehandlingsarbete. Detta 
innebär dock inte enbart att förebygga diskriminering utan också att 
tillhandahålla en bra arbetsmiljö där samtliga individer tar förutsättningar för 
ett hållbart arbets1iv och god hälsa. Likabehandlingsarbetet i Os by kommun 
ska leda till att alla medarbetare kan arbeta på lika villkor. 

3 Ansvar 
I Osby kommun har alla ett ansvar för att främja likabehandling. Genom att 
arbeta utifrån kommunens riktlinjer för li.kabehandJingsarbete kan 
diskriminering förebyggas. Varje enskild medarbetare och arbetsgivare har 
skyldighet och ansvar att följa de restriktioner som finns i kommunens 
riktlinjer för likabehandlingsarbete. Även kornmunens upprättade 
förebyggande och åtgärdande rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier ska efterföljas i det dagliga arbetet i varje verksamhet. 

J vatje verksamhet ansvarar chefen för att arbetet med aktiva åtgärder mot 
diskriminering genomförs samt att detta dokumenteras. Det är även chefens 
ansvar att policyn fik likabehandling är känd for medarbetarna. Skulle det 
förekomma beteenden som inte är förenliga med policyn är chefen ansvarig 
att agera utan dröjsmål. 

4 Uppföljning 
Uppföljning ska ske enligt kommunens riktlinjer f()r likabehandlingsarbete. 

Sida 
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if4VIOSBY ÖJ KOMMUN 
SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
SammantrAdesdatum 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

J ull18ra ndes sign 

§29 

Hälsopolicy 

KS/2018:35 026 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Hälsopolicy Policy antas att gälla från och med den l mars 2018. 

2. Hälso- och friskvårdspolicy antagen av kommunstyrelsen den 17 decem
ber 2008, §211, upphör att gälla den l mars 20 18. 

3. Policy för rökfri arbetstid antagen av korrummfullmäktige den 15 febru-
ari 2010, §9, upphör att gälla den l mars 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
För att Osby kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så är det 
viktigt att våra medarbetare mår bra. Genom att arbeta med hälsofrämjande 
insatser så kan vi förbättra våra medarbetares hälsa och arbetstillfredsstäl
lelse. 

Hälsopolicyn beskriver den inriktning som Osby konunun har gällande häl
sofrämjande åtgärder. 

Idag har vi två (2) olika policyer som innefattar hälsa. För att underlätta ror 
både chefer och medarbetare har dessa arbetats om till en policy. 

Förslag om antagande av ny hälsopolicy har tillstyrkts i central samverkan, 
2017-12-19. 

Beslutsunderlag 
Personaldelegationen beslut 2018-01-24, § 6. 

Tjänsteskrivelse ''llälsopolicy", daterad den 15 januari 2018, från konunun
chefPetra Gummeson och tf. HR-chef Anna Olsson. 

Hälsopolicy Policy 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

l 
j 

EKpedierat Utdragsbestyrkande 

l l 
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Kommunatynta.en. penonaldalegatlon 

§6 

Hälsopolicy 

KS/2018:35 026 

Beslut 

SAMMANTRlDESPROTOKOLl 
S.IIVT*•IIdleciiUn 
2018--01-24 

Kommunstyrelsens personaldelegation tbreslAr kommunstyrelsen ~rslå 
Kommunfull.mAktige besluta. 

- Förslag till "Hålsopolicy" antas att gAlla från och med 1 mars 2018. 

- Hälso- och friskvårdspolicy antagen av kommunstyrelsen den 17 de
cember 2008, § 211 upphör att gälla från och med 2018-02-28. 

- Policy flir rökfri arbetstid antagen av kommunfullmäktige den 15 
februari 2010. § 9 upphör att gälla från och med 2018..02~28. 

Sammanfatb"'Jng av ärendet 

För att Osby kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så är det 
viktigt att våra medarbetare mår bra. Genom att arbeta med hälsoftlmjande 
insatser sA kan vi tarbättra våra medarbetares hiisa och a:rbetstillfredsstil
lelse. 

lWsopolicyn beskriver den inriktning som Osby kommun bar gillande häl
sofrämjande åtgärder. 

Idag har vi två olika policyer som innefattar b!lsa. För att underlätta fOr 
både chefer och medarbetare har dessa arbetats om till en policy. 

Förslag om antagande av ny hälsopolicy har tillstyrkts i centraJ samverkan, 
den 19 december20l7. 

Bealutsundertag 

Tjänsteskrivelse "Hllsopolict' daterad den 15 januari 2018 från kommun
chefPetra Oummeson och t.f. HR-chef Anna Olsson. 

S.krive)se "Hälsopolicy~ från HR-enheten. 

Beslutet skiclros till 
Kommunstyrelsen 
T.f. HR-chef Anna Olsson 

\ ___ _ 
IT 1-
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~2§~X 
Kommunledningskontoret 
Anna Olsson 

0479-52 81 73 

anna.olsson@osby.se 

Hälsopolicy 
Dnr KS/2018:35 026 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Dab.Jm 

2018-01-15 

Förslag till Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till Hälsopolicy 

Sida 
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Hälso- och frsivårdspolicy antagen av Kommunstyrelsen §211/2008 upphör att 
gälla fr o m 2018-02-28 

Policy fOr rökfri arbetstid antagen av Kommunfullmäktige §9/20 l O upphör att 
gälla fr o m 2018-02-28 

Sammanfattning av ärendet 

För att Osby kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så är det viktigt att våra 
medarbetare mår bra. Genom att arbeta med hälsofrämjande insatser så kan vi förbättra 
våra medarbetares hälsa och arbetstillfredsställelse. 

Hälsopolicyn beskriver den inriktning som Osby kommun har gällande hälsofrämjande 
åtgärder. 

Idag har vi två olika policyer som innefattar hälsa. För att underlätta for både chefer och 
medarbetare har dessa arbetats om till en policy. 

Förslag om antagande av ny hälsopolicy har tillstyrkts i central samverkan, 2017-12-19. 

Beslutsunderlag 

Förslag till hälsopolicy 

Petra Gummeson 

Kommunchefchef 

BesOksadress Briogatan 1 
Postadress 
Kommunledningskontoret 
283 80 Osby 

AnnaOlsson 

Tf HR-chef 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
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Hälsopolicy 
Datum Referens 
2018- KS/2018:35 026 

1 Inledning 
För att Osby kommwt ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så är det 
viktigt att våra medarbetare mår bra. Genom att arbeta med hälsofrämjande 
insatser så kan vi förbättra våra medarbetares hälsa och 
arbetstillfredsställelse. 

2 Syfte 
Arbetsgivaren ska uppmuntra medarbetarna till ett ökat hälsomedvetande 
samt skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta ett aktivt ansvar 
för sin egen hälsa. 

3 Mål 
Målet är att Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
hälsofrämjande arbetsinsatser ska genomsyra verksamhetema. Målet är en 
trivsam arbetsplats som främjar de anställdas hälsa> livskvalitet och 
arbetstillfredsställe l se. 

4 Ansvar 
Hr-enheten ansvarar för förvaltningsövergripande hälso- och 
friskvårdssatsningar. Hälsofrämjande arbete och friskvård ska bedrivas som 
en integrerad del i förvaltningens verksamheter. 

Chefer och arbetsledare ansvarar för att: 

• Skapa stödjande och hälsofrämjande miljöer genom att agera 
förebilder för medarbetarna. 

• Uppmuntra till förbättringsförslag 

• Tillvarata och främja initiativ av nyckelpersoner och eldsjälar 

• Att medarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten och har 
möjlighet att påverka 

• Informera medarbetarna om förvaltningsövergripande projekt 

• Att medarbetarna känner gemenskap på arbetsplatsen 

Medarbetarens ansvar: 

• Göra hälsomedvetna val som har effekter på hälsan både långsiktigt 
och kortsiktig 

• Föra samtal med sin chef om arbetssituationen riskerar att bidra 
negativt till hälsan eller arbetsförmågan 

• Använda den skyddsutrustning som arbetsplatsen tillhandahåller 

3 
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Hälsopolicy 
Datum Referens 

2018- KS/2018:35 026 

5 Friskvårdsförmåner 
Friskvård syftar till aktiviteter och åtgärder som ska stimulera individer och 
grupper till att göra aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Målet med 
friskvården är att skapa ett fysiskt och psykiskt välbefinnande inom Os by 
kommun. 

5.1 Subventionerad friskvård 
Anställda i Osby kommun med en anställning på sex månader eller längre 
har möjlighet att nyttja subventionerad friskvård som kan användas till en 
mängd olika aktiviteter vilket medarbetaren själv väljer. 

5.2 Företagshälsovård 
Osby kommun har avtal om roretagshälsovård som erbjuder tjänster och 
insatser inom forebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 
Tillsammans med fåretagshälsovården arbetar vi aktivt for att minska 
sjukskrivningar. 

5.3 Rökfri arbetstid 
Sveriges kommuner och landsting utfårdade under 2007 en rekommendation 
till sina medlemmar om att infora rökfri arbetstid. Med bakgrund av det 
beslutet har Os by kommun som arbetsgivare beslutat att rökfri arbetstid ska 
gälla på alla kommunens arbetsplatser som en del i det tobaksforebyggande 
arbetet. Rökning är den enskilda livsstilsfaktorn som har stört inverkan på 
vår hälsa och måste därfor prioriteras i det hälsofrämjande arbetet. Vi vill 
värna om varwnärket~ Os by kommun. Kommunanställda och invånare ska 
uppfatta Osby kommun som en frisk och hälsofrämjande kommun och därfor 
är det viktigt att vi aktivt arbetar for en rökfri arbetsplats. 

Vad innebär rökfri arbetstid för medarbetarna i Osby kommun? 

• Att rökning inte är tillåter under arbetstid, det vill säga den tid du 
tjänstgör. Däremot är lunchrasten undantagen. 

• Det är inte tillåtet att forskjuta arbetstiden eller flexa ut for att röka. 

• Rökning är inte tillåtet i direkt anslutning till arbetsplatsen, vid 
ingångar eller uteplatser. 

• Rökfri arbetstid är en ordningsföreskrift. Förbudet kan likställas med 
misskötsel på arbetsplatsen. 

För dig som vill sluta röka anordnar företagshälsovården sluta röka grupper. 
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Kommunstyrelsen 

§30 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Killeberg 

KS/2017:440 341 

Beslut 

Kommunstyrelsen töreslår kommunfullmäktige besluta 

Samhällsbyggnadsforvaltningen far i uppdrag att hos Länsstyrelsen Skåne 
ansöka om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddstoreskrifter for 
Killebergs vattentäkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenrorsärjningen av Killebergs samhälle med omnejd sker genom uttag 
av grundvatten vid Killebergs vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt 
fOr att så lång som möjligt skydda konsumenterna och säkerställa att täkten 
kan användas i framtiden. Nuvarande vattenskyddsområde fastställdes 1974 
och foreskriftema är föråldrade. Med anledning av detta har forslag till nytt 
vattenskyddsområde och nya tOreskrifter tagits fram. 

Besluisunderlag 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut 2018-01-23, § 6. 

Tjänsteskrivelse "VaUeaskyddsområde och skyddsföreskrifter for Killebergs 
vattentäkt", daterad den l2januari 2018, från forvaltn.ingschefMathias 
Karlsson. 

Skrivelse "KiUebcrg vattentäkt - Förslag till vattenskyddsområde samt före
skrifter". 

skrivelse "Riskinventering och riskanalys, Killebergs vattenverk''. 

Karta över vattenskyddsområde K.illeberg. 

Analysrappo1ter for 2015 och 2016. 

Tillsyns och tillståndsnämndens beslut den 28 september 2017, § 80. 

Remiss "Förslag till fastställelse av vattenskyddsområden och sk')'ddsföre
skrifter", daterad den 3 juli 2017. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes sign ~ 

l \ l 
EKpedierat Utdragsbestytkande 
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SA!MMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samman~tum 

2018-01-23 

Kommunstyrelsens a•mhlllabyggnadautskott 

§6 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Killebergs vattentäkt 

KS/2017:440 341 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 

Förslag till kommunst}'l'elsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Fastställelse av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna for 
Kil1ebergs vattentäkt ansöks hos Länsstyreisen i Skåne län. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenförsörjningen av Killebergs samhälle med omnejd sker genom uttag 
av grundvatten vid Killebergs vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt 
fOr att så lång som möjligt skydda konsumenterna och säkerställa att täkten 
kan användas i .framtiden. Nuvarande vattenskyddsområde fastställdes 1974 

och :llireskri:fterna är föråldrade. Med anledning av detta har rorslag till nytt 
vattenskyddsområde och nya föreskrifter tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Vattenskyddsområde -och skydds.ilireskrifter for Killebergs 
vattentäkt',, daterad den 12 januari 2018, från förvaltningschef Mathias 
Karlsson. 

Skrivelse ''Ki1leberg vattentäkt - FörsJag till vattenskyddsområde samt !bre
skrifter'. 

Skrivelse "Riskinventering och riskanalys, Killebergs vattenverk,'. 

Karta över vattenskyddsområde Killeberg. 

Analysrapporter för 2015 och 20 16. 

Tillsyns och tillståndsnämndens beslut den 28 september 2017, § 80. 

Remiss nFörslag till fastställelse av vattenskyddsområden och skyddsföre
skrifter", daterad den 3 juli 2017. 

Beslutsgång 

Lotte Melin (C) deltar ej i beslutsfattandet i detta ärende. Ingen tjänstgö
rande ersättare väljs i beslutsfattandet istället for Lotte Melin (C). 

Expe<lerat 
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1 Inledning 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tilJförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att f6rvalta naturen väl. 

2 Teknisk beskrivning 

2.1 Allmän orientering 

Vattenförsötjningen av Killeberg samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten vid 
Killebergs vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt ilir att så långt som möjligt skydda 
konswnentema och att säkerställa att täkten kan användas i framtiden. V artentäkten är speciellt 
skyddsvärd då tillgång till reservvattentäkt helt saknas. 

Vattenskyddsområde för vattentäkten faststälJdes 1974. Föreskrifterna från 1970-talet är 
foråldrade med dagens mått samt dåligt anpassade vilket resulterade i sämre skydd för 
vattentäkten. 

Detta är ett förslag till skyddsområde samt tOreskrifter. Principerna för vattenskyddet följer 
anvisningarna i Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003: 16) samt 
Handbok om vattenskyddsområde (Naturvårdsverkets Handbok 2010:5). Ansökan om 
fastställelse av skyddsområdet kommer att lämnas in till Länsstyrelsen. 

2.2 Gällande tillstånd 

Vattendom saknas 

2.3 Planbestämmelser 

• Översiktsplan för Osby kommun antagen av kommunfullmäktige 20 l 0-11-29 
• Detaljplan för Killebergs station, Killebergs samhälle- antagen av kommunfullmäktige 

2011-09-12 
• Fördjupning av översiktsplanen för Killeberg och Loshult i Osby kommun, antagen 

2015-12-22 

Vid revidering av översiktsplan och eller detaljplaner skall hänsyn tas till skyddsområden och 
skyddsföreskrifter. 

2.4 Beskrivning anläggning 

2.4.1 Grundvattentäkt 

Marken kring vattentäkten består av sand och grus som gör den mycket genomsläpplig. 
Vattentäkten består av fyra stycken bergborrade brunnar belägna strax väster om samhället 
Killeberg. Två av brunnarna anlades troligen under 1960-talet och är 117 respektive 120 meter 
djupa. När de anlades låg grundvattennivån på 15m, men idag har nivån sjunkit till ca 55 m. 
Orsaken till detta är inte helt klarlagd, men ändrad markanvändning i närområdet kan ha 
påverkat. 

Två nya bergborrade brunnar anlades 2008 och 2012, 135 respektive 120meter djupa, söder 
om vattenverket. Troligen är de nya brunnarna placerad i en annan akvifår än de båda äldre 
brunnarna, då en moränrygg finns mellan dem. 



2.4.2 Vattenförbrukning 

Killeberg vattenverk forsörjer ca 250 personer i Killeberg. Uttagsvolymen under år 2016 
uppgick till ca 53 600m3 (ca 147m3/d). 

Troligen kommer vattenbehovet att öka i framtiden då det finns planer på nybyggnation i 
närområdet. 

2.4.3 Reservvatten 

Kommunens plan för reservvattenförsörjning består av att brunn l och 2 skall utgöra 
reservvattentäkt om brunn 3 och 4 blir obrukbar, och vice versa. Uttagsbrunnarna ligger 
troligen i olika grundvattenmagasin vilket ger en något högre säkerhet om grundvattnet skulle 
förorenas i det ena grundvattenmagasinet, men det fmns risk att kapaciteten inte räcker. Vid 
behov kan dricksvatten transporteras med tankbiL 

2.4.4 Vattentäktens värde 

Grundvattnet har ett värde både som vattentäkt och som grundvattenmagasin. För 
vattenfOrsö:rjningsändamål är utvinningsvärdet av störst intresse. Utvinningsvärdet motsvaras 
ofta av kostnaden för att ersätta vattentäkten med en ny i händelse av att den skulle bli obrukbar 
genom fårorening eller på annat sätt. 

Enligt Naturvårdsverkets handbok bedöms Killeberg vattentäkt ha ett högt skyddsvärde. Det 
saknas bl.a. reservvatten. 

2.4.5 Vattenkvalitet 

Undersökningar av vattentäktens rå vatten från 20 l 0-2016 visar att vattnet håller en god kvalitet 
(Bilaga 1), forutom något höga halter av järn och mangan. 

3 Inventering av potentiella föroreningskällor 

3.1 Potentiella föroreningskällor 
Inom det tänkta skyddsområdet har defmierats fåroreningskällor med påverkan eller med risk 
for påverkan av vattenkvaliteten i grundvattentäkten. I Bilaga 2 finns riskinventering och 
riskanalys får verksamheter inom det blivande skyddsområdet redovisade. 

Resultatet av riskanalysen visar att de risker som rangordnas högst är: 

• Upplag av timmer utan täckning nära vattentäkten 
• Läckage och utsläpp från enskilda avlopp nära vattentäkten 

4 Förslag till skyddsområdesgränser 

4.1 Indelning i zoner 
Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktszon (brunnsområde) samt primär respektive 
sekundär skyddszon (tidigare inre och yttre skyddszon). Omfattningen av det planerade 
vattenskyddsområdet samt avgränsningarna ror skyddszonerna framgår av upprättad 
skyddsområdeskarta (Bilaga 3). 

För beräkning av skyddsområdets utbredning fOrutsätts uttaget 150m3/dygn. 
Grundvattenbildningen anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år. 

4.1.1 Vattentäktszon 
Vattentäktszonen utgörs av en yta motsvarande en radie av l O m ut från respektive brunn. 



4.1.2 Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen skall avgränsas så att riskerna for akut förorening genom 
olyckshändelse minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 
fOroreningen når vattentäktszonen. Primär skyddszon bör omfatta ett sådant område att vattnets 
uppehållstid i marken uppgår till 100 dygn. Avståndet till gräns för primär skyddszon kan 
beräknas med följande formel och antaganden: 
V=:n;*R2*b*JJe 

R = radiellt avstånd från uttagsbrunn till gräns för skyddszon 
b = det grundvattenilirande lagrets mäktighet, antas till 62, 65 resp. 75 m 
n= effektiv porositet, antas till O, l O 
V= uttagsvolym under 100 dygn 

Avståndet till gräns for primär skyddszon beräknas enligt ovan till ca 25 meter for samtliga 
brunnar. Enligt Naturvårdsverkets rekommendationer bör gräns mellan primär- och 
sekundär skyddszon inte förläggas på ett avstånd mindre än l 00 meter från uttagsbrunnen. 
Utsträckningen av inre skyddsområde f6reslås därfor som en cirkel med radien l 00 m ut från 
uttags brunnarna. 

4.1.3 sekundär skyddszon 

Syftet med en sekundär skyddszon är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra 
kvaliteten. För avgränsning av sekundär skyddszon gäller att ett års uttagen vattenmängd skall 
balanseras av grundvattenbildningen. För beräkning av skyddsområdets utbredning forutsätts 
uttaget 150m3/d. Nettonederbörden anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år. 
A=Q*365 l GVB*O,OOl 

A = area för skyddszon 
Q= uttag (m3/dygn), 150 m3/dygn 
GVB = grundvattenbildning, 375 mm/år 

Vattenbalansberäkning enligt ovan indikerar att det krävs en nybildningsarea på ca 0,12 km2 

vilket med antagande om radieUt tillflöde motsvarar en radie på ca 200 meter. 
Grundvattenströmningen i området är även från nordväst varfOr utsträckningen av befintligt 
skyddsområde är tillräckligt stort. Den sekundära zonen felreslås omfatta samma område som 
befintligt skyddsområde. 



5 Förslag till föreskrifter 
Med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande tOreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för 
grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas för vattentäkt. 

Då dessa föreskrifter viMer laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna (beslut av 
Länsstyrelsen daterat 197 4-09-16) för den kommunala vattentäkten i Killeberg upphöra att 
gälla. 

5.1 Allmänt 
Skyddsområdet är indelat i fyra vattentäktszoner, en primär skyddszon och en sekundär 
skyddszon enligt upprättad skyddsområdeskarta. Nedan angivna föreskrifter gäller inom 
primär och sekundär skyddszon. 

Förutom krav på tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav på tillstånd enligt 
annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma. 

5.2 Föreskrifter 
Vattentil/Uszon 
lnom vattentäktszonen (brunnsornrådet) tär endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området 
skall vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som skall hållas låst. Vattentäktszonen 
f'ar endast disponeras av vattentäktens huvudman. 

§l Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Primiir wn 
Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 
är förbjudet. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar 
samt transporter genom skyddszonen. Från förbudet undantas hantering för att fårsörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det i stället krävs tillstånd. 
Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på 
sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Sekundlil' zon 
Hantering och lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 
250 liter, för annat ändamål än oljeförsörjning av befmtliga bostads- och jordbruksfastigheter, 
kräver tillstånd. Tillståndsplikten gäller ej drivmedel i arbetsmaskiner och fordon samt 
transporter genom skyddszon. 

Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc. med en sammanlagd 
lagrad volym större än 250 liter skall vara utrustade eller placerade på sådant sätt att spill och 
läckage kan insamlas och omhändertas. 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på sådant sätt att spill 
och läckage kan insamlas och omhändertas. 

§2 Arbdsfordon 

Primär zon 
Parkerade eller uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller 
placerade så att läckage till mark förhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska 
saneringsberedskap upprätthållas. 



Tvätt av motorfordon, maskiner och forbränningsmotorer med vatten, högtryck eller 
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet. 

sekundär zon 
Parkering eller uppställning av fordon får ske under maximalt 24 timmar och skall ske så att 
risk for fororening av grund- eller ytvatten inte uppkommer. 

Tvätt av motorfordon, maskiner och forbränningsmotorer med vatten, högtryck eller 
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet. 

§3 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

Primlirzon 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag görs for tillfällig 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet for människors hälsa samt for 
svampbekämpning i byggnader. 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och 
avloppsslam) är förbjuden. 

Ensilage f'ar endast hanteras i den omfattning som normalt erfordras fOr jordbrukets behov och 
på ett sådant sätt som inte fororenar yt· och grundvatt.en. Växtnäringsämnen (t.ex. gödsel) och 
kasserade ensilagebalar är förbjudet att lägga upp direkt på mark. Upplag och hanteringsytor 
skall vara hårdgjorda samt forsedda med uppsamlingsanordningar för spil1 och förorenat 
dagvatten. 

Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar skall vara täta och underhållas samt 
inspekteras regelbundet. För ny- och ombyggnader av gödselvårdsanläggningar krävs 
tillstånd. För befintliga anläggningar får tillsynsmyndighet fdreskriva särskilda regler. 

Sekundär zon 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedelt biologiska bekämpningsmedel och 
växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd. 

Lagring av växtnäringsämnen, kasserade ensilagebalar etc. ska ske så att växtnäringsämnen 
forhindras att tränga ner i marken. 

§4 Skogsbruk 

Primärzon 
Föryngring av skog med kemiskt behandlat plantmaterial är förbjudet. 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. Tillfälliga sådana 
upplag kräver tillstånd. Med tillfållig menas högst sex månader. 

Bevattning av timmerupplag är fdrbjudet. 

Lagring av virke för uppvännning for husbehov är undantaget forbud respektive tillståndsplikt. 

sekundär zon 
Föryngring och plantering av skog med kemiskt behandlat plantmaterial kräver tillstånd. 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. 

Lagring av virke för uppvärmning for husbehov är undantaget förbudet. 



§5 Infiltration och avledning av avloppsvatte11 

Primärzon 
Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive toalettvatten och 
BOT-vatten) e1ler annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 
skyddsåtgärder för avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) 
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar får hushållspillvatten 
(2006:7). Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd. 

Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar skall vara täta samt underhållas 
så att funktionen ej försämras. 

sekundärzon 
Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive BOT -vatten) eller 
annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde lcräver tillstånd. Skyddsåtgärder f'or 
avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både häJsa och miljö) enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar fOr hushållspillvatten (2006:7). 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsroreskrifter, men skall 
upp fy Ila miljöbalkens krav. 

Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd. 

§6 Avfallshantering och deponering 

Primär och sekundiir zon 
Det är forbjudet att lägga ut, deponera eller gräva ned avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med 
hushållsavfall jämforligt avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin kräver tillstånd. 

Det är fårbjudet att lägga ut fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att 
dräneringsvattnet från dem kan fOrorena yt- eller grundvatten (t.ex. rivningsmaterial, 
asfaltrester, bark). 

Det är iörbjudet att lägga upp snö från områden utanför vattenskyddsområdet inom 
vattenskyddsområdet. 

§7 Miljöfarlig verksamhet 

Primärum 
All hantering av för grundvatten skadliga ämnen som på kort eller lång sikt kan motverka syftet 
med vattenskyddet, som inte är reglerat på annat sätt i dessa föreskrifter eller i miljöbalken är 
fdrbjudet. Undantag gäller for normalt hushållsbehov då hantering ska ske på ett sådant sätt 
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Sekundär Wlf 

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd kräver tillstånd i skyddsområdet. 

§8 Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring 

Primärzon 
Materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är fdrbjuden. Även husbehovstäkter är 
förbjudna. 

Schaktning (t.ex. i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten), muddring, 
pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd. 



Schaktning och anläggningsarbeten for underhåll av V A-, el- och teleledningar tär utfåras efter 
samråd med huvudmannen. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får utf<5ras utan 
tillstånd. 

sekundär zon 

Nyetablering av materialtäl'1 (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjudet. Förbudet gäller 
även husbehovstäkter. 

Schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande och muddring kräver 
tillstånd. 

schaktning och anläggningsarbeten for underhåll av VA-, el- och teleledningar får utfåras efter 
samråd med huvudmannen. 

§9 Energianläggningar och enskilda vatte~tanläggningar 

Primär zon 
Anläggningar får lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av 
vatten från berg och jord, samt andra typer av bonningar som kan påverka vattentillgång eller 
vattenkvalitet är förbjudna. 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall 
uppfylla miljöbalkens krav. 

Sekundilr zon 
Etablering av anläggning fOr lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, mark och 
vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka 
vattentillgång eller vattenkvalitet kräver tillstånd. 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall 
uppfylla miljöbalkens krav. 

§JO Transport av farligt gods 

Primär och sekundär zon 
Transport av farligt gods får endast ske på rekommenderade vägar. Undantaget är transporter 
till fastigheter inom skyddsområdet. 

§11 Väghållnittg 

Primär zon 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt är forbjudet. Spridning av 
dammbindningsmedel, vägsalt etc. kräver tillstånd. saltinblandad sand (max 2 % salt) 
undantas från kravet på tillstånd. 

Sekundär zon 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt laäver tillstånd. 



5.3 Ikraftträdande 

Skyddsföreskriftema gäller från det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa 
skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § 118 ska skyddsforeskriftema 
gälla från denna tidpunkt även om de överklagas. 

5.4 Övergångsbestämmelser 

Förbud eller tillståndsplikt eller anmälningsplikt får befintliga verksamheter börjar gälla två år 
efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsfOreskriftema. 
Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att 
beslutsmyndigheten fastställt skyddsforeskrifterna. 

5.5 Allmänna upplysningar 

5.5.1 Påföljd 

Den som med uppsåt e!Ier av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan 
olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 § 
MB. 
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter for 
förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB. 

5.5.2 Hänsynsregler 

I 2 kap (SFS 1998:808) MB finns allmänna hänsynsregler som bl. a. innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap 
som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning for att skydda 
hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs får att förebygga. 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Detta illllebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas 
eller kan antas komma att utnyttjas for vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet 
eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att 
skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av 
verksamheten och iaktta de torsiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras for att förebygga 
eller avhjälpa skadan. 

5.5.3 Beredskap 

En beredskapsplan for sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens 
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. 

5.5.4 Uppsättning av skyltar 

Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän 
väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för 
grundvattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar for 
utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43§ väglagen (SFS 
1971 :948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, 
krävs enligt 46 §väglagen (SFS 1971 :948) länsstyrelsens tillstånd. 

5.5.5 Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medfora risk fOr grund
vattenfOrorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 
tillbudet enligt 2 kap l§ lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till 
kommunens räddnings~änst (tel. 112), kommunens miljöförvaltning, tillsynsmyndigheten 
samt vattentäktens huvudman som är Osby kommun. Fastighetsägare har skyldighet att 
informera hyresgäster och an·endatorer om skyddsföreskrifterna. 



5.5.6 Ersättning 

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut 
som gäller föreskrifter enligt bl. a. 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som rör 
vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte 
för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan 
infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § MB, om överenskommelse inte träffas 
om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva 
inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller 
inlösa fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket 
grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning e Ber inlösen går annars ilirlorad. Om berörd 
fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas 
av miljödomstolen som första instans. 

5.5. 7 Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge 
dispens från dessa enligt 7 kap 22 § MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda 
kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande 
:llireskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga for att undvika 
vattenfororening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast 
om det är förenligt med föreskrifternas syfte. 

5.5.8 Tillstånd, anmälningar och tillsyn 

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den 
kommunala nämnd som hanterar miljöfrågor/kommunala miljönämnden. I de fall en 
verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd får miljöfrågor ska anmälan 
göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 
veckor. 
Tillstånd kan forenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening. 
Beslut i anmälningsärenden kan fårenas med föreläggande om försiktighetsmått. 
Tillståndsansölmingar, anmälningar och beslut enligt dessa toreskrifter eller annan lagstiftning 
som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas fOr kännedom till huvudmannen for vattentäkten. 
Huvudmannen ska beredas tillfålle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan 
innebära risk får påverkan av vattentäkten. 

5.5.9 Ny fagstiftning 

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som 
utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade 
fåreskrifter. 

5.5.10 Övrig Jagstiftning 

Tillständ eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 
prövning enligt annan lagstiftning. 
Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet 
som kan medföra risk f6r grundvattenfOrorening bör omedelbart anmäla detta till : 

Räddningstjänsten, telefon 0479-52 80 00 eller 112 

Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon 0479-52 80 00 

SBVT N a-beredskap, telefon O l 0-211 97 00 (kontorstid), O l 0-211 97 90 (efter kontorstid) 



6 Referenser 
Naturvårdsverket. Handbok om vattenskyddsområde. Handbok 2010:5. 

Naturvårdsverkets författningssamling. NFS 2003:16. Naturvårdsverkets allmänna råd om 
vattenskyddsområden (til17 kap. 21, 22 och 25 §§ Miljöbalken). 

Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J., Pers, C. 2004. Grundvattenbildning i svenska typjordar 
- översiktlig beräkning med en vattenbalansmodelL Uppsala universitet. Institutionen för 
geovetenskaper. Luft~ och vattenlära. Report Series A. No. 66. 

Bilaga l. Analysresultat råvatten 
Bilaga 2. Riskinventering och riskanalys 
Bilaga 3. Karta över föreslaget skyddsområde 



Bilaga 2 

Riskinventering och riskanalys, Killeberg vattenverk 

Identifiering av risker 
Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) utfördes i en projektgrupp med personal 

på Osby kommun. Analysen omfattar råvattentäkten och dess tillritmingsområde. 

Potentiella föroreningskällor 

Vägar/transport på väg 

Det nuvarande skyddsområdet avgränsas i norr av Hallarydsvägen. Två av uttagsbrunnarna 
ligger ca 200 meter söder om vägen. Skyddsdukar saknas i diken längs vägen. J vattentäktens 

närområde :llirekommer även mindre lok.algator. 

I Killeberg och i anslutning till samhället finns ett fåtal verksamheter som är beroende av 

transporter. Det kan förekomma transport av petroleumprodukter till oljecisterner i 
bostadshus. Det kan dock ilirekomma transporter med ämnen som kan vara skadliga för 

grundvattentäkten, varför påverkan inte kan uteslutas vid en olycka. 

Hallarydsvägen saltas även vintertid och viss risk för inträngning av vägsalt i 

grundvattenmagasinet finns. 

Konsekvensen av vägar/transporter är att om utsläpp av skadliga ämnen från dessa riskkällor 
når grundvattentäkten kan dessa på relativt kort tid transporteras till grundvatterunagasinet 

och därigenom försämra vattenkvaliteten. Sannolikheten ilir att dessa ämnen ska nå 
rävartentäkten är dock liten då endast en liten sträcka av vägen går i ytterkanten av den 

föreslagna sekundära zonen. 

Dagvatten 

Killeberg samhälle är beläget i direkt anslutning till nuvarande skyddsområde, ca 200 m öster 

om vattenverket. Dagvatten från samhället leds til1 Dl'ivån som inte har någon f6rbinde1se 

med grundvattenmagasinet Eventuella utsläpp i dagvatten bör ej påverka 

grundvattenkvaliteten. 

Bensinstationer 

hlom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns det idag inga bensinstationer. En olycka 
med en tankbil (bensin, diesel m.m.) i närheten av en vattentäkt kan ge mycket stor påverkan 

på vattentäkten om petroleumprodukter läcker ut. 

Industrianläggningar 

T Killeberg finns en anmälningspliktig verksamhet. 

Förorenad mark 

I närheten av nuvarande skyddsområde finns ett objekt som klassats som förorenad mark av 
länsstyrelsen. Sågverket i Killeboda, riskklass 4. Länsstyrelsen anger i MlFO-blanketten bl.a. 



att objektet var ett litet sågverk utan doppning. Spridningsförutsättningarna bedöms som 

måttliga i mark och grundvatten. Mer omfattande undersökningar har inte genomförts på 
objektet. 

Täktverksamhet 

Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet bedrivs idag ingen täktverksamhet Eventuellt 
kan husbehovstäkter förekomma. 

Avloppsanläggningar 

Avloppsreningsverk finns i Killeberg. Utsläpp från verket sker till Drivån som inte har någon 
förbindelse med grundvattenmagasinet varfOr sannolikheten att avloppsvatten från 

reningsverket ska nå grundvattentäkten är mycket liten. 

Avfallsanläggningar 

Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns inga avfallsanläggningar eller deponier. 

Cisterner 

Cisterner ska inspekteras regelbundet, och tidigare fanns krav på att besiktningsprotokollet 

skulle skickas till tillsynsmyndigheten, men det kravet är numera borttaget. Exakt antalet 
cisterner inom det tänkta skyddsområdet är därfOr inte känt. men det kan finnas cisterner för 

förvaring av eldningsolja, diesel, spillolja och bensin i Killeberg. Risk ror utsläpp finns främst 
i samband med påfyllning och olyckor vid transport. 

Jordbruk 

Kontinuerliga diffusa utsläpp kan ske från jordbruket i fonn av näringsämnen, pesticider, 

gödsel m.m. Dessa utsläpp bedöms som en måttlig risk men bör regleras så att 

vattenkvaliteten inte påverkas på sikt. I vattentäktens närområde fums ett fåtal gårdar med 
jordbruk, men inga inom det tänkta skyddsområdet. 

skogsbruk 

Skogsbruk bedrivs i området runt vattentäkten. De riskkällor som kan identifieras i samband 
med skogsbruk är främst hantering av bekämpningsmedel, upplag av timmer samt spill och 

läckage av petroleumprodukter. 

Vid kalhuggning ökar risken för kväveläckage till grundvattnet. Vid avverkning och annat 

arbete i skogen föreligger risk för spill från mobila lagringstankar för petroleumprodukter 

samt läckage från skogsmaskiner. Upplag av timmer och dylikt i samband med skogsbruk kan 

medföra en risk för grundvattnet genom läckage av fenoler. 

Bostadshus/fritidshus 

Enligt uppgift från Miljökontoret finns fastigheter med enskilda avlopp i Killeberg inom 
vattentäktens tillrinningsområde. Bräddning eller andra utsläpp av ej tillräckligt renat 

avloppsvatten från dessa anläggningar kan eventuellt nå grundvattentäkten vid ogynnsamma 
förhållanden. Inventering av enskilda avlopp i Osby kommun genomförs kontinuerligt. 

Fastighetsägare kan föreläggas att åtgärda otillräckliga avloppsanläggningar. 



I bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel ror trädgårdsodling och 

användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. Konsekvensen av olyckor 

och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadli~a ämnen kan nå vattentäkten. Det kan fOrsärnra 

vatten kvaliteten. 

Energibrunnar ilirekommer i Killeberg, men inte inom vattentäktens tillrinningsområde enligt 
uppgift från Miljökontoret I energibrunnar löper kollektorer fyllda med köldbärarvätska. 

Köldhärarvätskan består av vatten, fryspunktsnedsättande kemikalier och rostskyddsmedel. 

Vanligen används olika typer av alkoholer som frostskyddsmedel, t.ex. etylenglykol och 

propylenglykol. Det finns en risk art köldhärarvätskor läcker till grundvattnet. 

Risk för översvämningar 

Det har inte gjorts någon kartering av översvämningskänsliga områden i Killeberg med 

omnejd. Det har inte heller gjorts någon bedömning av hur stora riskerna är att sjöar eller 

vattendragen i dess omgivningar svämmar över. Riskerna kan därför bara beskrivas i 
generella termer. På låglänta delar av åkrar och fålt är det en högre risk för översvämningar. 

Vid översvämningar kan föroreningar, exempelvis gödsel utlagd på åkermark eller dagvatten, 
sköljas ned i vattendrag och sjöar och med ökad ytinfiltration i grundvattnet nå 

grundvattenmagasinet vid Killeberg vattenverk. Topografin runt Killeberg medfår dock att 

risken för översvämningar är liten. 

Bedömning och värdering av risker 
De oönskade händelserna på den specifika listan bedömdes utifrån dels hur stor sannolikhet 

det är att händelsen kommer att inträffa och dels vad konsekvensen blir om händelsen 
inträffar. Sannolikhet har bedömts enligt Tabell l och konsekvensen har bedömts enligt 

Tabell 2. Den bedömda händelsen placerades in i riskmatrisen (Tabell 3), och den bedömda 

risken klassades enligt Tabell 4. 

Tabell 1. Nivåer för sannolikhet 

Sannolikhet/frekvens för påverkan på råvattenkvalitet 

5 Ofta Mer an 1 gång/år 
4 Vanlig 1 gång/år 
3 Förekommande 1 gång/1-10 år 
2 Ovanlig 1 gång/10-100 år 
1 Mycket ovanlig 1 gång/1 00-1 000 år 

Tabell2. Nivåer för konsekvens 

Konsekvens för vattentäkten och konsumenterna 

5 
4 
3 
2 
1 

Katastrofala 
Kritiska 
Kännbara 
Marginella 
Försumbara 

Omfattande person/materiella skador/flera allvarligt sjuka 
Vissa person/materiella skador/någon allvarligt sjuk 
Många konsumenter påverkas 
Mindre antal konsumenter påverkas 
Konsumenter påverkas ej 



Tabell 3. Riskmatris (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens) 

S*K Preliminär risk 

0-5 1 
6-10 2 
11-15 3 
16-20 4 
21-25 5 

Tabell4. Riskklass 

Riskklass 

1 

Riskanalys 

Preliminär risk 

Får ej förekomma, kräver omedelbar ärd 
Bör åtgärdas 

Bör utredas 
Ingen risk i nuläget, men bör observeras 

Ingen risk föreligger 

I Tabell 5 har de identifierade riskerna kring grundvattentäkten vid Killeberg vattenverk 
sammanställts och bedömts. 

Tabells. Riskinventering grundvattentäkt, Killeberg vattenverk 

Händelse Utsläpp Sannolikhet Konsekvens Risk Riskklass 

Vägar/transporter Vägsaltning Natriumklorid 2 4 8 2 

Olyckor på vag Petroleumprodukter 2 4 8 2 

Dagvatten Petroleumprodukter 2 4 8 2 

Bensinstationer Olyckor Petroleumprodukter 

l ndustrianlaggningar Olyckor Kemikaller 

Täktverksamhet Drift Sprangämnen 

Olyckor Petroleumprodukter 

Avloppsanläggningar Bräddning Näringsämnen 1 5 5 1 

Mikroorganismer 5 5 1 

Avfallsanläggningar Läckage 

Cisterner Petroleumprodukter 2 3 6 2 

Jordbruk Bekämpningsmedel 

Vaxtnaringsäm nen 

Mikroorganismer 

Skogsbruk Upplag av timmer Fenoler 5 4 20 4 

Mobila tankar Petroleum produkter 3 3 9 2 

Bekämpningsmedel 3 3 9 2 

Bostadshus Enskilda avlopp vaxtnaringsamnen 3 3 9 2 



Mikroorganismer 3 4 12 3 

Hemkemikalier Bekämpningsmedel 2 5 10 2 

Energibrunnar Köldmedia 2 4 8 2 

Oversväm ningar Va.xtnaringsämnen 2 4 8 2 

Mikroorganismer 2 4 8 2 
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Eurofins Envfronment TIStlng Sweeten AB 
Box 737 

~~ eurofins UlS 
I~OOEC1'1U2l 

531 17 Lidköping 

nt. +46 10 490 a11o 
Fax: +46 10 490 8051 

Osby Kommun 
Samhallsutveckling, Mark och plan 

283800sby 

AR-16-SL-149285-01 

EUSELI2·00362296 
Kundnummer: SL7626200 

Analysrapport 
Provnummer. 177-2016.()83010i9 Analys påbOijad 2016-06-30 22:32 
Provbeskrivning: Ankomsttemp •c 5,0 

Matris: Rävalten 
Desinfektion Nej 
Provtagare Patnk Nilsson 

Provet ankom: 2016-08-30 Provtagningsdatum 2016-08-30 09:45 
Utskriftsdatum: 2016-09-12 

Provmilrkning: KVRV ink v.34 
Provtagningsplats: Killebarg, Rävalten 

Analys R6$ultat Enhet Mäto. Metodlref 

Odlingsbara mikroorganismer 22'C <1 ctu/ml 1506222 

Ulngsamvaxande bakterier <1 c:tu/ml ISO 6222 mod 

Koliforma bakterier 35'C <1 cfu/100 mi ss 028167-2 

Escheriehia coli <1 cfu/100 mi SS 028167-2 mod, SS-EN 
150 9308-1/AC:2008 

Prasumtiva Cloatridium perfringens <1 cfu/100 mi ISOICD 6461-2 

l ntestinala enterol<ocker <1 cfu/100 mi SS-EN 150 7899-2:2000 

Jästsvamp <1 ctu/100 mi ss 028192-1 

Mögelsvamp <1 cful100ml ss 028192-1 

Mikrosvamp <1 /100 mi 

Aklinomycetar <1 ctu/100 mi ss 028212-1 

Benso(b,k)ftuoranten < o.oso ~g/1 25% LidMiljO.OA.01.35 

Benso(g,h,Operylan < 0.025 IJgll 25% LidMifiö.OA.01.35 

lndeno(1,2,3-cd)pyren <0.0.25 j.lg/1 25% LidMifjö.OA.01.35 

Summa ovanslående PAH:er <0.10 ~g/l LidMII]ö.OA.01.35 

Benso(a}pyren < Q.010 IIQII 25% LidMiljö.OA.01. 35 

Triklormetan < 1.0 ~gli 25% LidMIUö.OA.01.1S 

Bromdiklormetan < 1.0 IJQ/i 25% lidMIIjö.OA.01.16 

Dibromklormetan < 1.0 ~gli 20% LidMiijö.OA.01 .16 

Tribrommetan <1.0 ~gli 30% LidMifjö.OA.01.16 

SummaTHM <4.0 ~gli lidMiljö.OA.01.16 

1,1,2-Trikloreten < 1.0 ~gli 20% lidMII]ö.OA.01.16 

Tetrakloreten < 1.0 jJgll 20% lidMiijO.OA.01.16 

Summa Tri och Tetrakloraten i vatten <2.0 IJQ/1 LidMiljö.OA.01.16 

Bensen <0.20 ~g n 25% LidMiijö.OA.01.16 

1, 2-0ikloretan <1.0 ~Q/1 25% lldMiljö.OA.01.16 

E&k!adngar 

Lsbora!XIrietilabofetofi911l8 Ar ackrediteracle av rasp&klive IIW!a ackred'otemgsorgsn. Ej ackrediteracle enalyser ar mar1<erade med • 

Matosllkemeten. om inget annat anges, redovisss som utvidgad målosäkertist med IA'*<nlngsfaktor 2. Undantag relaterat 1111 anslyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare uppiY81'1ngar samt matosakelhat och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser tamnas på oogaren. 
Oenno rapport får endast återges i sin helhet, om inta utfOrande laboratorium i torvåg skriftligen ij(ldkänt annat. Resunaten relaterar endast till det 
insftnda provet. 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

d} 

d) 

d) 

d) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 
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E USELI2-00362296 

Vattentemperalur ~id provlagning u •c er 
Lukt, styf1<a, ~id 2o•c ingen fd SLV 1990-01-01, metod b) 

1. mod 

Lukt, art, vld 20 ·c Ingen fd SLV 1990-01-01, metod b) 
1,_mod 

Turticlitet :u FNU 20% SS.EN 1$0 7027:2000 b) 

Farg (410 nm) 19 mg Pill 20% SS-EN rso 7887:2012 del b) 
c 

pH 7.4 0.2 SS-EN ISO 10523:2012 b) 

Temperatur vid pH-matning 21.6 •c SS-EN ISO 10523:2012 b) 

Alkalinitet 87 mg HC03/I 10% SS EN ISO 9963-2: 1 996 b) 

KonduktivHet 22 m Sim 10% SS-EN 27888:1994 b) 

Klorid 12 mg/l 10% SS-EN ISO 10304-1 :2009 b) 

Sulfat 16 mg/l 15% stMeth 4500-S04,E,1998/ b) 
Kone 

Fluorid 1.00 mg/l 10% St Meltl 4500-F .E 1998 b) 
modiKons 

Cyanid, total < 1.0 ~)gli 20% SS-EN ISO 14403:2012 b) 

Bromat <0.0010 mg/l 20% EN 150 5867-3:20041 b) 
HPLC-ICP-MS ... ____ 

COD-Mn 1.1 mg02/l 20% fd ss 028118:1981 1 mod b) 

Ammonium 0.21 mg n 15% SS-EN 11732:2005/ Kona b) 

Ammonium-nitrogen (NH4-N) 0.16 mg/l 15% SS.EN 11732:2005/ Kone b) 

Nitrat (N03) <0.44 mg/l 20% ss 028133:1991 mod 1 b) 
Kon e ------

Nitrat-kväve (N03-N) <0.10 mg/l 20% ss 028133:1991 mod l b) 
Kone 

Nilfii (N02) < 0.0070 mg/l 15% SS EN 26777:1993 mod t b) 
Kon e 

Nitrit-nitrogen (N02-N) < 0.0020 mg/l 15% SS EN 26777:1993 mod l b) 
Kone 

N03150+N0210,5 <1.0 mg/l SS 028133:1991 mod l b) 
Kon e 

Totalhårdhet ("dH) 4.6 •et H Berlikning (Ca+Mg} b) 

Natrium Na (end surgjort) 12 mg/l 15% SS-EN ISO 11885 utg 2 b) 
mod -- ---

Kalium K (end surgjort) 2.0 mg/l 10% SS-EN 150 11885 utg 2 b) 

mod 

Kalcium Ca (and surgjort) 211 mgR 10% SS-EN ISO 11885 utg 2 b) 
mod 

Järn Fe (end surgjort) 1.3 mg/l 10% SS.EN ISO 11885 utg 2 b) 
mod 

Magnesium Mg (end surgjort) 3A mg/l 15% SS-EN 1$0 11885 utg 2 b) 
mod 

Mangan Mn (end surgJort) 0 .18 mg/l 15% SS-EN 1$0 11885 ulg 2 b) 

mod 

Aluminium Al (end surgjort) < 0.010 mg/l 20% SS-EN ISO 11885 utg 2 b) 
mod .. -~ ·· · ·· -

Antimon Sb {end surgjort) < 0.0010 mg/l 20% SS-EN 1$0 17294-2 utg 1 b) 

mod -------·---------
Arsenik As (end surgjort) < 0.00020 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod 

Bly P b (end surgjort) <0.000060 mg/l 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod 

Edrlslarjngar 

Lebor&toriAltllaboratoriema ar ad<reditellide "" respektive lands ackrediteringsorgan. Ej acl<rediterad9 analyser ar malMrede m ed • 

MatosskBthetel\ om inget 8J'Imlt anges, redaVisas aom utvidgad matosäkerhet med täekningmktor 2. Undantag relaterat titt an.alyser ulforoa utanför 
S-ige kan förekomma. Yttel1igare upptysnngar &81T11 matosAkerliet oc:h detekliooanivier f<if mikrobiologisl<a analyser lanvl!l$ på begjran. 

Oenna raCli)O(I (år endaSt återgeS i sin he:hee, om fnle utterande labolalorium i filtvåg sktift.li9flfl godlcint annat Resullalen relal<nr ande&t till det 
insAncla provet. 

b) 

b) 
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Bor B (end surgjort) 0.012 mg/J 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Kadmium Cd (end surgjort) < 0.000020 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 ulg 1 b) 
mod 

Koppar C u (end surgjort) < 0.020 mg/l 10% SS-EN 1$0 11885utg2 b) 
mod 

Krom Cr (end surgjort) < 0.00020 mg/l 15% SS-EN 150 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Kvicksliver Hg (uppslutet) <0.00010 mg/l 20% SS-EN ISO 17852:2008 b) 
mod 

Nickel Ni (end surgjort:) < 0.00020 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Selen se (end surgjort) < 0.00050 mg/l 30% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Uran U (and surgjort) 0.000032 mg/l 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Atrezine <0.010 IJQff 45% Enviromental Science & a) 
Techno1o9._~ vol. 31, no 2 

Atrazine-aesethyl <0.010 1-11111 45% Enviromental Science & a) 

TechnOI09J~.· no 2 

Atrazln~esisopropy1 <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 

-~------!~"~ vol. 31, no 2 
Bentazone <0.010 IJgll 45% Enviromental Scienoe & a) 

_ .. .,,,._ ...... ----· !.~~ology vol. 31_. no 2 
Cyanezine <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 

~~gy vol. 31, no 2 

2,&-Dil<lorbenzamid <0.010 IJg/1 45% Enviromental Sdence & a) 

-~·-~--
Techn~~ •• no 2 

D-2,4 <0.010 IJQII 45% Envlromental Science & a) 

Tech'!~.~.W. vol. 31_, no 2 

Dietorprop <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 
____ '!:e!!"~O!~gy ~no_2 ___ ~ 

Di methoate <0.010 1.1911 45% Enviromental Sdence & a) 
Teålno~~ vol. 31, no 2 

Ethofumeaate <0.010 tJO/l 45% Enviromental Science & a) 
Technolo~ vol. 31, no2 

FenQXaprop <0.010 1.1911 45% Enviromentar Science & a) 
TectmoJo~~ vol. 31_: no 2 

Fluroxypyr <0.010 IJg/l 45% Enviromentar Science & a) 
...... ...., ____ .. ___ ....... Technotogy vol. 31, no 2 

lmazapyr <0.010 tJg/1 45% Enviromental Science & a) 
Technol~,9~ vol. 31, no 2 

Isoproturan <0.010 1.1911 45% Envlromental Science & a) 
Tecnno109,.r vol. 31, no 2 

Klopyralid <0.010 111111 45% Enviromental Science & a) 
Technol~ vol. 31, no 2 

Klorsurr u ron <0.010 1.1911 45% Enviromental Sdence & a) 

---···~'?o.Y. vol. 31, no 2 

Kvinmerao <0.010 IJQ/1 45% Enviromental SCience & a) 
______ !~no'?W. vol. 31, no 2 

MCPA <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 
Tectmolog)l vol. 31, no 2 

Mekoprop <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & a) 
Techno)(),9~ vol. 3 1, no 2 

Metamitron <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 
________ Te~~OI09.~. ~~~.!~ --

Metazal<lor <0.010 I.IQJI 45% Enviromentar Science & a) 

~--.... - .. - Tech'2_~~~o 2 

FOtkJaöooar AR- 00JvJ9 

1.$b0r81aielllaboratoriema Ar acl<rec§terade av JeSpelåive lends ackr8åden1gsorgan. Ej ad<reåilerade analyser ar mal1<erade med • 

MAtosakemeten, om inget annal anges, redovisas som utvidgad mätosäkemEJt med tåckningsfaktoi 2. Undanlag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ylteriigare upplysningar samt mtl09åkerhel och deteklionSJ11våerfor mikrobiologiska analys« lämnas på begAran. 

Denna repport får endast åte<ges i sin helhet, om in!e utfat-and& labomtorium i förvåg skriftligen godkänt annat Resuftatenrelsterar enelast mr det 
insände provet. Sida 3 av4 
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Metribuzln 

Metsulfuron·metyl 

Simazine 

Terbuthylazine 

~- - - - ~ - -.---- -

utföra n de laboratgrj u m/u nderleverant§r; 

a) Eurofins Food & Feed Testlog Sweden (Lidköping), SWEDEN 
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN 
c) U ppgifl från provtagare 
d} Eurofins Food & Feed Testing SWeden (Jönköping), SWEDEN 

~ 
Sanna Råberg {sanna.raberg@osby.se) 
ARV Osby (kjell.mtzson@sbvt.se) 
Mikael Malm (mlkael .malm@sbvt.se) 
Patrik Nitason (pa1rik.nilsson@sbvt.ae) 
Lars Svensson (lars.svensson@sbvt.se) 

Petra Schultz, Rapportansvarig 

Denna rapport ar elektroniskt signerad. 

FOrklarmar 

EUSELI2-00362296 

<0.010 IJ9/I 45% Enviromental Science & 

__ ·-------~n~logy vol. 31, no2 

<0.010 tJgll 45% Enviromental Scienca & 

Tedl~y vol. 31,_ no 2 

<0.010 jJg/J 45% Enviromental Science & 

Techno!~l!Y vol. 31, no 2 

<0.010 pg/1 45% Enviromental Science & 

Technol~~ - 31_~!'~ 2 

laboratorietllaboratoriema år acl<rediterade av respektive lands ackred~er1ngsorgan. Ej ackrediterade enalyser är mai1<arade med • 

MA!tosäkemeten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mtiOSäkerilet med tlclalinostsl<.tor 2 . Undantag relaterat 1itl analyser ~utanför 
Sverige kan !Orekomma. Ytterligare upplysningar samt mätcsakeltl&t oCh detektionsnivåer för mikrobiologlaka analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhel. om inte utförande laboratorium i förvag skriftligen godkänt annat. R1111ultaten relaterar endast till dal 
insända provet. 

a) 

a) 

a) 

a) 

- -
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.:; eurofins 

Osby Kommun 
Samhällsbyggnad 

Parkgatan 1 
28331 Osby 

Analysrapport 
Provnummer: 177-2016.08251018 

ProvbeskrivninQ: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskriftsdatum: 

Provmärkning: 

Råvatten 

2015-08-25 

2015-09-08 

Provtagningsplats: Killeberg. Rävalten 

Analys 

Odlingsbara mikroorganismer 22•c 

Långsamväxande bakterier 

Koliforma bakterier ss•c 
Escherichia coli 

Presumtiva Clasiridium partringens 

lntestinala antarokaeker 

Jästsvamp 

Mögelsvamp 

Mikrosvamp 

Aktinomyceter 

Ben so(b, k)fl uoranten 

Benso(ghi)perylen 

lndeno(t,2,3-cd)pyren 

Summa ovanståenda PAH:er 

Benso(a)pyren 

Triklormetan 

Bromdiklormetan 

Dlbromdorrnetan 

Trilmlmmetan 

Summa THM 

1,1,2-Trikloreten 

---

1-------------· ·- - -. 
Tetrakloreten 

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten 

Bensen 

1,2-Dikloretan 

Analys påbötjad 
Ankomsttamp •c 
Desinfeldion 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

<1 cfu/ml 

4 cfulml 

<1 ctu/100 mi 

<1 cfu/100 mi 

Mäto. 

- ~~. --~---

< 1 cfu.l100 mi 

<1 cfu/100 mi 
-

<1 cfu/100 mi 

< 1 cfu/1 DO mi 

< 1 /100 mi 

< 1 cfu/100 mi 

< 0.050 j.Jg/1 

< 0.025 j.!g/1 

< 0.026 J.lg/1 

<0.10 J.lg/1 

< 0.010 ~g/J 

< 1.0 j.JQ/1 

< 1.0 j.Jg/1 

< 1.0 J.lg/1 

< 1.0 IJg/1 

<4.0 J.IQ/1 

< 1.0 j.Jg/1 

< 1.0 J.lg/1 

< 2.0 IJg/1 

<0.20 IJg/1 

< 1.0 ~o~g/1 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

20% 

30o/~ 

20% 

20% 

26% 

26% 

Euroftns Environmant SWaden A.B 
(l.idköping) 
Box887 
SJöhagsg. 3 
SE-53119 lidköping 

Tlf: +46 10 490 8170 
Fax: +46 1 o 490 8390 

AR-15-SL·136857-01 

EUSELI2-00272577 
Kundnummer: SL7626200 

2015-08-25 22:17 
13 
Nej 
Patric Nilsson 
2015-06-25 11:01 

Metodlref 

ISO 6222 

ISO 6222 mod 

ss 026167-2 

SS 028167-2 mod, SS-EN 
ISO 9308-1/AC:2008 

ISO/CO 6461-2 

S5-EN ISO 7699-2:2000 

SS028192-t 

ss 028192-1 

ss 028212-1 

LidMiljö.OA 01 .35 
~.- ~ -. ---

LidMiljö.OA01.35 

UdMiljö.OA.01.35 

LidMiljö.OA.01.35 

LidMiljö.DA.01.35 

LidMIIjö.OA.01 .18 

LidMiljö.OA.01.16 

LidMiljö.OA.01 .16 

LidMiljö.OA.01.16 

Lid Miljö. OA. 01.16 

LidMiljö.OA.01.16 

UdMiljö.OA.01 .16 

LidMiljö.OA.01.16 
~ ... . 

LidMiijö.OA.01.16 

LidMiljö.OA.01.1 6 

---

d) 

d) 

d) 

d) 

d} 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

FMs!aringar AR-003v37 

laborataie!llaboralorieme lr a<:kredlterade av respektllle lands acl<reditelirlgsorgan. El acktedilerade analyser är mall<srade med • 

Målosäkelhe!en, om inget annet B11giJS, redovisas som utvidgad mAtos!II<Eithet med lacAA!ng&lakiO< 2. Undantag ro.lal- til anatys~ utförda ulanfOr 
Sverige kan fOrekomma. YUer1lgere upplysningar samt malo!illkethel och delaktionsnivåer f6< mikrObiologiska analyser lämnas på begaran. 
Denna rapport får endast återges i o in helhet. om inta Ul((lrande labDratorium i f61V11g skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insAocla provet. Sida 1 av 4 
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Vattentemperatur vid pro\llagning 9 ·c et 
Lukt, styrka, vid 2o•c ingen fd SLV 1990-{)1-01, metod b) 

~~---·--
Lukt, art, vid 20 ·c Ingen fd SLV 1990-01-01, metod b) 

1, mod ------·---............... _. 
Turoiditet 3.4 FNU 20% SS..EN ISO 7027:2000 b) 

Färg (410 nm) 22 mgPt/1 20o/o SS-EN ISO 7887:2012 del b) 
c 

pH 7.3 0.2 ss..EN rso 10s23:2o12 b) --Temperatur vid pH-matning 22.3 ·c $$-EN 1$0 10523:2012 b) 

Alkalinitet 88 mgHC03fl 10% SS EN ISO 9963-2:1996 b) 

Konduktivitet 21 mSfm 10% $$-EN 27666:1994 b) 

Klorid 12 mgll 10% SS..EN ISO 10304·1:2009 b) 

Sulfat 16 mg/l 15% S!Meth 4500-S04,E, 1998/ b) 
Kon e 

Fluorid 1.0 mg/l 10% St Meth 4500-F.E 1998 b) 
mod/Kone 

Cyanid, totat < 1.0 jlgfl 20% $$-EN ISO 14403:2012 b) 

Bromat <0.0010 mg/l 20% EN 1so sss7-3:20041 b) 
HPLC-ICP-M$ 

··-··. -. ----
COD·Mn 1.2 mg02/l 20% fd ss 028118:1981 l mod b) 

Ammonium 0.19 mg/l 15% SS..EN 11732:2005/ Kone b) 

Ammonium-nitrogen (NH4-N) 0.1$ mg/l 15% SS..EN 11732:2005/ Kone b) 

Nitrat (N03) <0.44 mg/l 20% ss 028133:1991 mod 1 b) 
Kon e 

Nitrat-kvave (NOS.N) <0.10 m9fl 20% SS028133:1991 mod/ b) 
Kona 

Nltrit(N02) <0.0070 mg/l 15% SS EN .26777:1993 mod l b) 
Kon e 

Nitrit-nitrogen (N02-N) < 0.0020 m gli 15% ss EN 26777:1993 mod 1 b) 
Kon e 

N03150+N02/0,5 <1.0 mg/l SS 028133:1991 mod 1 b) 
Kon e 

Totalhårdhat edH) 4.7 •d H Beräkning (Ca+ Mg) b) 

Natrium Na (end surgjort) 12 mg/l 15% SS-EN ISO 11885 utg2 b) 
mod 

Kalium K (end surgjort) u mg/l 10% SS..EN ISO 11885 utg 2 b) 
mod 

Kalcium Ca (end surgjort) 28 mg/l 10% SS..EN ISO 11685 utg 2 b) 
mod 

Jllrn Fe (end surgjort) 2.6 mg/J 10% SS-EN ISO 11885 utg 2 b) 
mod 

Magnesium Mg (end surgjort) 3.3 mg/l 15% SS-EN ISO 11865 ulg 2 b) 
mod 

Mangan Mn (end surgjort) 0.14 mg/l 15% S$-EN 1$0 11665 utg 2 b) 
mod 

Aluminium Al (end surgjort) < 0.010 mg/l 20% SS-EN ISO 11685 utg 2 b) 
mod 

Antimon Sb (end surgjort) <0.0010 mg/l 20% SS-EN 1$017294-2 ulg 1 b) 
mod 

Arsenik As {i!nd surgjort) < 0.00020 mgll 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Bly Pb (end surgjort) <0.000050 mg/l 20% SS-EN ISO 17294·2 utg 1 b) 
mod 

Fllll<lariooar AR-003•;37 

laboratorieUiaborstoriema är ackl&diterade av respaktive lands ackrediteri~sorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosakameten. om inget annat anges, redovisas oom utvid!Ja,d mätosäkemet med täckni~sfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytt91'ligare upplysningar samt matosllkemel octl detektionsnivåer fOr mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport lår endast återges i sin helhet, om inte utföranda laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. ResuHaten rel!l«<rar endast till det 
insända provet. Sida2~4 
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Bor B (end surgjort} 0.014 mg/f 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Kadmium Cd (end surgjort) < 0.000020 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Koppar Cu {end surgjort) < 0.020 mg/l 10% SS-EN ISO 11885 utg 2 b} 
mod 

----~ · ·------
Krom er (end surgjort) <0.00020 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 

mod -------·--- _.., ....... ,. -- .. -~ 

Kvicksilvar Hg (uppslutet) < 0.00010 mg/l 20% SS-EN 1$0 17852:2008 b) 
mod 

Niekal Ni (end surgjort} < 0.00020 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b} 
mod .. ---

Seren se {end surgjort} <0.00050 mg/l 30% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Uran U (end surgjort} 0.000024 mg/l 20% SS-EN ISO 17294-2 u1g 1 b) 
mod - -- .......---- -· --·· 

Atrazine <0.010 1-1911 45% Enviromental Science & a) 

--- ·· - • --~!!.~~--31~ no2 
A1Tazlne-<1esethyt <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a} 

Tedmologr._ vol. 31, no 2 

Atrazln&-desisopropyl <0.010 IJ!)/1 45% Enviromental Science & a) 

Technoi~Y, vol. 31: no 2 

Bantazona <0.010 1-1911 45% Enviromental Science & a) 

~~2Y. vol. 31, no2 

Cyanazine <0.010 IJgll 45% Enviromental Science & a) 

~ ----·~· .!~~~~~~ ~0~~-~ 
2, &-Diklorbenzamid <0.010 1-1911 45% Enviromental Science & a) 

!echnolojly vol. 31, no 2 

0-2,4 <0.010 IJgll 45% Enviromental Science & a) 

------ Techno~ vol. 31,_no2 

Oiclorprop <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 
Technology~ no 2 

Olmethoate <0.010 IJg/l 45% E nviromenta l Science & a} 

-- -- ~kl:Gr._ vol ~!~o1 
Ethofumesate <0.010 fJQ/1 45% Enviromental Science & a) 

-~--T~~~C:~~ vol. 31, no 2 

Fenoxaprop <0.010 jJg/1 45% Enviromental Science & a) 

~~~r vol. 31~~ 
Fluroxypyr c0.010 jJg/1 45% Enviromental Science & a) 

Techno~y~~ --·- ··--·· -· .... 
lmazapyr <0.010 jJg/1 45% Enviromental Science & a) 

Tedmology vol. 31 , no 2 . -
l soproturen <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 

Technologt., ~- 3~ , !'0 L _ 
Klopyralid <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 

..... -"-· ··~*·~·~---~.~.~-~~~.Y. vol. 31, no 2 
Klorsulfuran <0.010 jJg/1 45% Enviromental Science & a) 

T~nol~~~ vol. 31, no 2 

Kvlnmerac <0.010 IJ9/f 45% Enviromental Science & a) 
Techn-2!_o.9X vol. 31, no 2 

MCPA <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & a) 
Te~~~~ vol. 31, no 2 

Mekoprop <0.010 JJQ/1 45% Enviromantal Science & a) 
Technolo~ vol. 31, no 2 

Metamitron <0.010 1-1gn 45% Enviromental Science & a) 
Technology vol. 31,_ no 2 

Metazaklor <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 

Tec~~!!Y.. vol. 31 •. no 2 

FDdslarfngar AR-003v37 

Laboratoriet/laboratorierna ar aekreditarade av respektlve lands ad<fediterinijsorgan. El a~rediterade analyser är mar1<erade med • 

MI!Coaakerheten, om inget annat ange$, redovisas som utvidgad rM!o~kemet med tllcl<ningsfektor 2. Undantag relaterat bli analyser ulfOrda utanför 
Sverige kan f6nlkomma. Yl!et1igare upplysningar samt mlltos3kemet och detektionsnMier fO< mJcrobiologiika analyser lårMas på bagGflin 
DeMa "'WWff tär emast åtlefges i m helhel, om inte utfUande labofatorium i förväg $1<n111igen QO<I<ånl ennet. Resulalen relalerat enelastiii d&! 
ir\sllnda provet. Slda Sav 4 
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<0 .. 010 IJg/1 45% Enviromental SQence & 

Teeh~I<?P.Y vol. 31, no 2 

<0.010 IJQ/l 45% Enviromental Sclence & Metsu!furon-metyl a) 

-~ -·--·- ·-- Tecllnology vol. 31!,~~-

<0.010 J.lg/1 45% Enviromental Science & 

Technolo~Y.~: no 2 

<0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & Terouthylazine a) 

-~- -
-- -

Utföra n de labo!'ltgrfumlu nderleveraptör; 

a) Eurollns Food & Feed Testing Sweeten (Lidköping), SWEDEN 
b) Furofins Envlronment Sweden AB (Lidköplng), SWEDEN 
c) Uppgltt från provtagare 
d) Euroflns Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN 

~ 
SannaRåberg (aannaraberg@osby.se) 
ARV Osby (kjell.fritzson@sbvt.se) 
Mikael Malm (mikaeJ.malm@sbvt.se) 
Patrik Nilsson (patrik.nilsson@sblll.se) 
Lars Svansson (lars.svensson@sbvt.se) 

Maria Edström Sahlgren, Rapportansvarig 

Denna rappo.rt If elektroniskt signerad. 

FOridaringar 

Tecllnol~y vol. 31~ no 2 

Laboratoriet/laboratorierna lr acl<re<literacle av ll!Sp8k1lve lands ackrediterinqsorgan. Ej acl<re<literade analyser ar maJkerade med • 

Mälosllkerheten om inget annat anges, 1$dovisas """ utvidgad matosakethe! med ladeningsfaktor 2. Undanlag relaleral till anslyser utfö«<a utanfOr 
Sverige kan IOrekammL Yt1811igare upplysnflgar s sml matosa!<emet och de!eldionsnivåar för mikrobiologiska analyser ltmn8$ på begäran. 
Denna rapport får enda!>t 6terges i sin l'lelhel. om inte utförande laboratt>rium i fOrvag skriftligen godkillt annat. Resultaten relaterar andest t~l det 
insända provet. 
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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 23(42) 
Sammantrl!deedai!Jm 
2017·09-28 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 
OSBY KOMMUN 

Kommunstyre Isen 
Samhällsbyggnad 

2Df7 ·fO~ a 6 

§ 80 Dlarienr. 

Yttrande gällande förslag till fastställelse av 
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter 
Dnr IT-2017-925 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
Tillsyns- och tillståndsnämnden har inget erinra på förslaget om 
fastställande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsforeskrifter för 
grundvattentäkterna i Killeberg respektive Ilökön. · 

Lotte Melin (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Os by Kommun, Samhällsbyggnad remitterade ett förslag på p.ya 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkterna i Killeberg respektive Hökön. 

Tillsyns- och tillståndsnämndens remissvar skulle enligt mark och 
exploatering vara de tillhanda senast 20 17-09-15, men efter 
överenskommelse med dem kunde tiden förlängas till efter tillsyns- och 
tillståndsnämndens sammanträde 2017-09-28. 

Beslutsunderlag 
Remisskrivelse från Os by Konunun, Samhållsbyggnad 

Killebergs vattentl!kt - Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter 

Killebergs vattentäkt - Riskinventering och riskanalys 

Killebergs vattentäkt- Karta på nya vattenskyddsområde 

Killebergs vattentäkt - Analysresultat 

Hökön vattentäkt -Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter 

Hökful vattentäkt - Riskinventering och riskanalys 

Hökön vattentäkt- Karta på nya vattenskyddsonuäde 

Hökön vattentäkt - Analysresultat 

Beslut skickas till: 
Osby Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

ElCped!erat Ulllragsbestyrllalde 

l l 

Ärendetyp 



fVOSBY 
\A · KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2017-07-03 

Mottagare: 
Tillsyns- och 
tillståndsnämnden, Osby 
kommun 

Diarienummer: 
KS/2017:440 

Förslag till fastställelse av vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter 

Sammanfattning 
Det fmns idag vattenskyddsområde med tillliörande skyddsbestämmelser för 
respektive grundvattentäkt i Hökön och Killeberg. Områdena och 
bestämmelserna fastställdes 1974. Sedan vattenskyddsområdena fastställdes 
har lagstiftning och råd om hur vattenskyddsområden utarbetas och vad som 
ska ingå i skyddsföreskrifter utvecklats. 

De två befintliga vattenskyddsområden i Hökön och Killeberg har reviderats 
fOr att grundvattentäkterna ska få ett fullgott skydd enligt gällande 
lagstiftning. I revideringen ingår omarbetade skyddsområdesgränser och 
skyddsföreskrifter, de två befintliga vattenskyddsområdena i Hökön och 
Killeberg föreslås därmed ersättas. 

Tillsyns- och tillståndsnämnden i Osby kommun erbjuds härmed inkomma 
med remissyttrande till Samhällsbyggnad avseende aktuella förslag till 
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter senast 2017-09-15. 

Samhällsbyggnad 

Bida 

1(1) 

Besöksadress Vastra Storgatan 35 
Postadreas Kommunledningskontoret 

283800sby 

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

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





IV lOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammentriidesdatum 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

§31 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hökön 

KS/2017:440 341 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Samhällsbyggnadsfotvaltningen får i uppdrag att hos Länsstyrelsen Skåne 
ansöka om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsroreslo.ifter för 
Hököns vattentäkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenforsöijningen av Hököns samhälle med omnejd sker genom uttag av 
grundvatten vid Hököns vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt for att 
så lång som möjligt skydda konsumenterna och säkerställa att täkten kan 
användas i framtiden. Nuvarande vattenskyddsområde fastställdes 1973 och 
föreskrifterna är föråldrade. Med anledning av detta har forslag till nytt vat
tenskyddsområde och nya föreskrifter tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut 2018-01-23, § 7. 

Tjänsteskrivelse "Vattenskyddsonaråde ocb skyddsforeskrifter för Hököns 
vattentäkt", daterad den 12januari 2018, från förvaltningschefMathias 
Karlsson. 

Skrivelse "Hö köns vattentäkt - Förslag till vattenskyddsområde samt före
skrifter". 

Skrivelse "Riskinventering och riskaoalys, Hö kön vattentäkt". 

Karta över vattenskyddsområde Hökön. 

Analysrapporter från 2014,2015 och 2016. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

( 
Expedierat 

l 
Utdragsbestyr1<ande 

l 
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IV IOSBY \öJ KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
Sammantrade$datum 
2018-01-23 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

§7 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Hököns vattentäkt 

KS/2017:440 341 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 

Förslag till konununstyreJsen 
Förslag till kommunfuJlmäktige 

- Fastställelse av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna for 
Hököns vattentäkt ansöks hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenforsörjningen av Hököns samhälle med onmejd sker genom uttag av 
grundvatten vid Hököns vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt for att 
så lång som möjligt skydda konsumenterna och säkerställa att täkten kan 
användas i :fi:amtiden. Nuvarande vattenskyddsområde fastställdes 1973 och 
foreskriftema är fdråldrade. Med anledning av detta har :fdrsiag till nytt vat
tenskyddsområde och nya föreskrifter tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "V artenskyddsområde och skyddsföreskrifter for Hököns 
vattentäkt", daterad den 12 januari 2018, från ilirvaltningschef Mathias 
Karlsson. 

Skrivelse "Hököns vattentäl\.'"t- Förslag till vattenskyddsområde samt fore
slcrifter". 

Skrivelse ~'Riskinventering och riskanalys, Hökön vattentäkt,. 

Karta över vattenskyddsområde Hökön. 

Analysrapporter från 2014, 2015 och 2016. 

Beslutsgång 

Lotte Melin (C) deltar ej i beslutsfattandet i detta ärende. Ingen ~änstgö
rande ersättare väljs i beslutsfattandet istället for Lotte Melin (C). 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsforvaltningen 

Expedierat Utdtagsbestytkande Justerandes sign 

,.;J l~ l '~ltC'l3 j 

~ 
l 

Sida 
10(23) 



M OSBY 
~~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 

T JÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 1(2) 
2018-01·12 

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Hököns 
vattentäkt 
Dnr KS/2017:440 341 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att foreslå kommunstyrelsen att foreslå 
kommunfullmäktige att ansöka om fastställelse av vattenskyddsområdet och 
skyddsforeskrifterna for Hököns vattentäkt hos länsstyrelsen i Skåne län. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenforsö1jningen av Hököns samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten 
vid Hököns vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt for att så lång som möjligt 
skydda konsumenterna och säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Nuvarande 
vattenskyddsområde faststäJides 1973 och foreskriftema är foråldrade. Med anledning av 
detta har forslag till nytt vattenskyddsområde och nya foreskrifter tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Remissvar från Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Hököns vattentäkt - Förslag till vattenskyddsområde och foreskrifter 

Hököns vattentäkt - Karta 

Hököns vattentäkt - Riskinventering och riskanalys 

Hököns vattentäkt - Analysresultat 

Mathias Karlsson 

Samhällsbyggnadschef 

Besoksadress Briogatan 1 
Postadress Samhallsbyggnad 
283800sby 

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

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

Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter 
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1 Inledning 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillfOrsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att natw·en har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att forvalta naturen väL 

2 Teknisk beskrivning 

2.1 Allmän orientering 

Vattenforsöijningen av Hökön samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten i Hökön 
vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt for att så långt som möjligt skydda konsumenterna 
och att säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Vattentäkten är speciellt skyddsvärd 
då tillgång till reservvattentäkt helt saknas. 

Vattenskyddsområde for vattentäkten fastställdes 1973. Föreskrifterna från 1970-talet är 
foråldrade med dagens mått samt dåligt anpassade vilket resulterade i sämre skydd for 
vattentäkten. 

Detta är ett fOrslag till skyddsområde samt foreskrifter. Principerna för vattenskyddet foljer 
anvisningama i Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) samt 
Handbok om vattenskyddsområde (Naturvårdsverkets Handbok 2010:5). Ansökan om 
fastställelse av skyddsområdet kommer att lämnas in till Länsstyrelsen Skåne Län. 

2.2 Gällande tillstånd 

Vattendom saknas. 

2.3 Planbestämmelser 

• Översiktsplan fOr Osby kommun- antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29 
• Detaljplan for Hökön l: 14, del av Hök ön l: 19 mm - 2011-1 0-24 

Vid revidering av översiktsplan och eller detaljplaner skall hänsyn tas till skyddsområden och 
skyddstoreskrifter. 

2.4 Beskrivning anläggning 

2.4.1 Grundvattentäkt 
Marken kring vattentäkten består av morän som gör den relativt genomsläpplig. Vattentäkten 
består av två stycken ca 55 meter djupa borror belägna nordost om vattenverket i Hökön. 

2.4.2 Vattenförbrukning 
Hökön vattenverk forsörjer ca 100 personer. Uttagsvolymen under år 2016 uppgick till ca 20 
800m3 (ca 57m3/d). 

Vid etableringen av brunnarna genomfOrdes en provpwnpning. Kapaciteten bedömdes till 
l ~5 l/s (130m3/dygn). 

Det finns inga tecken på att vattenbehovet skulle öka i framtiden fOrutsatt att ingen stön-e 
inflyttning till samhället sker eller att någon vattenkrävande industri etableras. 

2.4.3 Reservvatten 

Idag saknas reservvattentäkt fOr Hököns vattenverk. 



2.4.4 Vattentäktens värde 

Grundvattnet har ett värde både som vattentäkt och som grundvattenmagasin. För 
vattenförsötjningsändamål är utvinningsvärdet av störst intresse. Utvinningsvärdet motsvaras 
ofta av kostnaden för att ersätta vattentäkten med en ny i händelse av att den skulle bli obrukbar 
genom förorening eller på annat sätt. 

Enligt Naturvårdsverkets handbok bedöms Hököns vattentäkt ha ett högt skyddsvärde. Det 
saknas bl.a. reservvatten. Det finns även stor möjlighet att ta ut mer vatten än vad som sker 
idag. 

2.4.5 Vattenkvalitet 

Undersökningar av vattentäktens råvatten från 20 I 4-2016 visar att vattnet håller en god kvalitet 
(Bilaga 1), forutom något höga halter av järn och mangan. 

3 Inventering av potentiella föroreningskällor 

3.1 Potentiella föroreningskällor 
Inom det tänkta skyddsområdet har definierats fOroreningskällor med påverkan eller med risk 
för påverkan av vattenkvaliteten i grundvattentäkten. I Bilaga 2 finns riskinventering och 
riskanalys för verksamheter inom det blivande skyddsområdet redovisade. 

Resultatet av riskanalysen visar att de risker som rangordnas högst är: 

• Upplag av timmer utan täckning nära vattentäkten 
• Läckage och utsläpp från enskilda avlopp nära vattentäkten 
• Läckage och utsläpp från jordbruk nära vattentäkten 

4 Förslag till skyddsområdesgränser 

4.1 Indelning i zoner 
Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktszon (brunnsområde) samt primär respektive 
sekundär skyddszon (tidigare inre och yttre skyddszon). Omfattningen av det planerade 
vattenskyddsområdet samt avgränsningarna for skyddszonerna framgår av upprättad 
skyddsområdeskarta (Bilaga 3). 
För beräkning av skyddsområdets utbredning forutsätts uttaget 25 m3/d. 
Grundvattenbildningen anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år. 

4.1.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszonen utgörs av en yta motsvarande en radie av 10m ut från respektive brunn. 

4.1.2 Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen skall avgränsas så att riskema for akut fOrorening genom 
olyckshändelse minimeras. En akut fororening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 
fororeningen når vattentäktszonen. Primär skyddszon bör omfatta ett sådant område att vattnets 
uppehållstid i marken uppgår till l 00 dygn. Avståndet till gräns för primär skyddszon kan 
beräknas med följande formel och antaganden: 

R = radiellt avstånd från uttagsbrunn till gräns for skyddszon 
b =det grundvattenforande Lagrets mäktighet, antas till 55 meter 
n= effektiv porositet, antas till 0,25 
V= uttagsvolym under 100 dygn 



Avståndet till gräns för primär skyddszon beräknas enligt ovan till ca 145 meter. Enligt 
Naturvårdsverkets rekommendationer bör gräns mellan primär- och sekundär skyddszon 
inte fOrläggas på ett avstånd mindre än l 00 meter frd.n uttagsbrunnen. Utsträckningen av inre 
skyddsområde föreslås därfor som en cirkel med radien145m ut från uttagsbrunnarna. 

4.1.3 sekundär skyddszon 

Syftet med en sekundär skyddszon är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att forbättra 
kvaliteten. För avgränsning av sekundär skyddszon gäller att ett års uttagen vattemnängd skall 
balanseras av grundvattenbildningen. 

A=Q"'365/ GVB*O,OOl 

A = area for skyddszon 
Q= uttag (m3/dygo), 25m3/dygn 
GVB = grundvattenbildnlng, 375 mm/år 

Vattenbalansberäkning enligt ovan angivna formel indikerar att det krävs en nybildningsarea 
på ca 0,02 km2 vilket med antagande om radiellt tillflöde motsvarar en radie på ca 88 meter. 
Utsträckningen av befintligt skyddsområde är tillräckligt stort, varvid den sekundära zonen 
foreslås omfatta samma område som befintligt skyddsområdet. 



5 Förslag till föreskrifter 
Med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet, till skydd for 
grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas tor vattentäkt. 

Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna (beslut av 
Länsstyrelsen daterat 1974-09-16) för den kommunala vattentäkten i Hökön upphöra att gälla. 

5.1 Allmänt 
Skyddsområdet är indelat i två vattentäk:tszoner, en primär skyddszon och en sekundär 
skyddszon enligt upprättad skyddsområdeskarta. Nedan angivna foreskrifter gäller inom 
primär och sekundär skyddszon. 

Förutom krav på tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav på tillstånd enligt 
annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därfor förekomma. 

5.2 Föreskrifter 

Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen (brunnsområdet) f'ar endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området 
skall vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som skall hållas låst. Vattentäktszonen 
f'ar endast disponeras av vattentäktens huvudman. 

§l Petroleumprodukter och andra brandfarliga vlitskor 

Primlirzon 
Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 
är tOrbjudet. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar 
samt transporter genom skyddszonen. Från forbudet undantas hantering för att försörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja for uppvännning då. det i stället krävs tillstånd. 
Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på 
sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

sekundtir zon 
Hantering och lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 
250 liter, för annat ändamål än oljeförsörjning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter, 
kräver tillstånd. Tillståndsplikten gäller ej drivmedel i arbetsmaskiner och fordon samt 
transporter genom skyddszon. 

Förvaringstankar på eller i mark, stationära forbränningsmotorer etc. med en sammanlagd 
lagrad volym större än 250 liter skall vara utrustade eller placerade på sådant sätt att spill och 
läckage kan insamlas och omhändertas. 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på sådant sätt att spill 
och läckage kan insamlas och omhändertas. 

§2 Arbetsfordoll 

Primlir zo11 
Parkerade eller uppställda arbetsfordon ska vara utmstade med skyddsanordning eller 
placerade så att läckage till mark forhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska 
saneringsberedskap upprätthållas. 



Tvätt av motorfordon, maskiner och forbränningsmotorer med vatten, högtryck eller 
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är forbjudet. 

Sekrmdär zolt 
Parkering eller uppställning av fordon f'ar ske under maximalt 24 timmar och skall ske så att 
risk for fororening av grund- eller ytvatten inte uppkommer. 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller 
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet. 

§3 Bekämpningsmedel och växtniiring~·ämnen 

Primlirzon 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. Undantag görs for tillfållig 
punktsaneting mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet for människors hälsa samt for 
svampbekämpning i byggnader. 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och 
avloppsslam) är f6rbjudet. 

Ensilage får endast hanteras i den omfattning som normalt erfordras for jordbrukets behov och 
på ett sådant sätt som inte fororenar yt- och grundvatten. Växtnäringsämnen (t.ex. gödsel) och 
kasserade ensilagebalar är förbjudet att lägga upp direkt på mark. Upplag och hanteringsytor 
skall vara hårdgjorda samt forsedda med uppsamlingsanordningar for spill och fororenat 
dagvatten. 

Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar skall vara täta och underhållas samt 
inspekteras regelbundet. För ny- och ombyggnader av gödselvårdsanläggningar krävs 
tillstånd. För befmtliga anläggningar f'ar tillsynsmyndighet foreskriva särskilda regler. 

sekundlirzon 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, biologiska bekämpningsmedel och 
växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd. 

Lagring av växtnäringsämnen, kasserade ensilagebalar etc. ska ske så att växtnäringsämnen 
forhindras att tränga ner i marken. 

§4 Skog.vbruk 

Primärzon 
Föryngring av skog med kemiskt behandlat plantmaterial är forbjudet. 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är forbjudna. Tillfålliga sådana 
upplag kräver tillstånd. Med tillfållig menas högst sex månader. 

Bevattning av timmerupplag är fOrbjudet 

Lagring av virke for uppvännning for husbehov är undantaget fOrbud respektive tillstånds plikt. 

sekundlir zon 
Föryngring och plantering av skog med kemiskt behandlat plantmaterial kräver tillstånd. 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är forbjudna. 



Lagring av virke for uppvännning for husbehov är undantaget fOrbudet 

§5 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

Primärzon 
Anläggning ror infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive toalettvatten och 
BOT-vatten) eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 
Skyddsåtgärder for avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) 
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar for hushållspillvatten 
(2006:7). Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd. 

Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar skall vara täta samt underhållas 
så att funktionen ej forsämras. 

Sekundär zon 
Anläggning for infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive BDT -vatten) eller 
annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. skyddsåtgärder for 
avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) enligt 
Naturvårdsverkets alhnänna råd om små avloppsanläggningar ror hushållspillvatten (2006:7). 

Befmtliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsforeskrifter, men skall 
uppfylla miljöbalkens krav. 

Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd. 

§6 A vfallshatttering och deponeri1tg 

Primär och sekundär zon 
Det är f'örbjudet att lägga ut, deponera eller gräva ned avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med 
hushå11savfaJ1 jämforligt avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin kräver tillstånd. 

Det är forbjudet att lägga ut fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att 
dräneringsvattnet från dem kan fororena yt- eller grundvatten (t.ex. rivningsmaterial, 
asfaltrester, bark). 

Det är förbjudet att lägga upp snö från områden utanfOr vattenskyddsområdet inom 
vattenskyddsområdet 

§7 l'rliljöfarlig verksamhet 

Primärzo11 
All hantering av for grundvatten skadliga ämnen som på kort eller lång sikt kan motverka syftet 
med vattenskyddet, som inte är reglerat på annat sätt i dessa foresktifter eller i miljöbalken är 
förbjudet. Undantag gäller for normalt hushållsbehov då hantering ska ske på ett sådant sätt 
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Sekumlär zon 
Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt rorordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd kräver tiDstånd i skyddsområdet. 

§8 Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring 

Primärzon 
Materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjuden. Även husbehovstäkter är 
förbjudna. 



Schaktning (t.ex. i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten), muddring, 
pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd. 

Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter 
samråd med huvudmannen. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt fär utföras utan 
tillstånd. 

sekundär zon 
Nyetablering av materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjudet. Förbudet gäller 
även husbehovstäkter. 

Schaktningsarbete, t. ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande och muddring kräver 
tillstånd. 

Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av V A-, el- och teleledningar rar utforas efter 
samråd med huvudmannen. 

§9 Energianläggningar och enskilda vatte11anlägg11ingar 

Primärzott 
Anläggningar for lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av 
vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång eller 
vattenkvalitet är förbjudna. 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsforeskrifter, men skall 
uppfylla miljöbalkens krav. 

sekundär zon 
Etablering av anläggning for lagring av och utvinning av vätme eller kyla ur berg, mark och 
vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka 
vattentillgång eller vattenkvalitet kräver tillstånd. 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsforeskrifter, men skall 
uppfylla miljöbalkens krav. 

§l O Transport av farligt gods 

Primär (JCh sekundär zon 
Transpott av farligt gods rar endast ske på rekommenderade vägar. Undantaget är transporter 
till fastigheter inom skyddsområdet. 

§11 Väg/tåilning 

Primärzon 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. Spridning av 
dammbindningsmedel, vägsalt etc. kräver tillstånd. saltinblandad sand (ma.'X. 2 % salt) 
undantas från kravet på tillstånd. 

sekundär zon 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt kräver tillstånd. 



5.3 Ikraftträdande 
skyddsföreskrifterna gäller fi·ån det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa 
skyddsfcireskrifter och vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § MB ska skyddsforeskriftema 
gälla från denna tidpunkt även om de överklagas. 

5.4 övergångsbestämmelser 
Förbud ellertillståndsplikt eller anmälningsplikt for befmtliga verksamheter börjar gälla två år 
efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsroreskrifterna. 
Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundält skydd inom tre år efter att 
beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna. 

5.5 Allmänna upplysningar 

5.5.1 Påföljd 
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk for skada eller annan 
olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fångelse i högst två år enligt 29 kap 2 § 
MB. 
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för 
förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB. 

5.5.2 Hänsynsregler 

I 2 kap (SFS 1998:808) MB finns allmänna hänsynsregler som bl. a. innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgäJ.·d, ska skaffa sig den kunskap 
som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda 
hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att forebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas 
eller kan antas komma att utnyttjas for vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet 
eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att 
skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av 
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras for att forebygga 
eller avhjälpa skadan. 

5.5.3 Beredskap 

En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens 
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. 

5.5.4 Uppsättning av skyltar 

Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän 
väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för 
grundvattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar for 
utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43§ väglagen (SFS 
1971 :948) tillstånd av väghåJlningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, 
krävs enligt 46 § väglagen (SFS 1971 :948) länsstyrelsens tillstånd. 

5.5.5 Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grund
vattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 
tillbudet enligt 2 kap 1 §lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till 
kommunens räddningstjänst (tel. 112), konununens miljörorvaltning, tillsynsmyndigheten 
samt vattentäktens huvudman som är Osby kommun. Fastighetsägare har skyldighet att 
infannera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskriftema. 



5.5.6 Ersättning 

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut 
som gäller toreskrifter enligt bl. a. 7 kap 22 § :MB om åtgärder och inskränkningar som rör 
vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt fOrsvåras. Ersättning utgår dock inte 
for den torlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan 
infiias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § MB, om överenskommelse inte träffas 
om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva 
inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller 
inlösa fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket 
grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd 
fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas 
av miljödomstolen som fOrsta instans. 

5.5.7 Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge 
dispens från dessa enligt 7 kap 22 § .MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda 
kommWlala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande 
föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika 
vattenförorening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § 'MB, meddelas endast 
om det är rorenligt med föreskrifternas syfte. 

5.5.8 Tillstånd, anmälningar och tillsyn 

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den 
kommunala nämnd som hanterar miljöfrågor/kommunala miljönämnden. I de fall en 
verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommWlens nämnd för miljöfrågor ska anmälan 
göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden v idtas. Med god tid avses minst 6 
veckor. 
Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga fOr att undvika vattenförorening. 
Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om torsiktighetsmått 
Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning 
som berör skyddet av vattentäkten ska länmas för kännedom till huvudmannen f6r vattentäkten. 
Huvudmannen ska beredas tillfiUle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan 
innebära risk för påverkan av vattentäkten. 

5.5.9 Ny lagstiftning 

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som 
utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade 
föreskrifter . 

5.5.10 Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 
prövning enligt annan lagstiftning. 

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet 
som kan medföra risk för grundvattenförorening bör omedelbart anmäla detta till 

Räddningstjänsten, telefon 0479-52 80 00 eller 112 

Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon 0479-52 80 00 

SBVTNa-beredskap, telefon 010-211 97 00 (kontorstid), 010-211 97 90 (efter kontorstid) 
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Bilaga 2 

Riskinventering och riskanalys, Hökön vattentäkt 

Identifiering av risker 
Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) utfOrdes i en projektgrupp med personal 

på Osby kommun. Analysen omfattar råvattentäkten och dess tillrinningsområde. 

Potentiella föroreningskällor 
Vägar/transport pd väg 
Det nuvarande skyddsområdet genomkorsas av flera mindre vägar. Skyddsdukar saknas i di
ken längs vägen. 

I Hökön och i anslutning till samhället finns ett fåtal verksamheter som är beroende av trans
porter. Det kan fårekernrna transport av petroleumprodukter till oljecisterner i bostadshus. Det 

kan dock förekomma transporter med ämnen som kan vara skadliga för grundvattentäkten, 

varfår påverkan inte kan uteslutas vid en olycka. 

Vid saltning av vägar finns risk för inträngning av vägsalt i grundvattenmagasinet Saltning 

sker dock inte på de vägar som finns i närheten av vattentäkten. 

Konsekvensen av vägar/transporter är att om utsläpp av skadliga ämnen från dessa riskkällor 

når grundvattentäkten kan dessa på relativt kort tid transporteras till grundvattenmagasinet 
och därigenom försämra vattenkvaliteten. Sannolikheten för att dessa ämnen ska nå rävatten

täkten är stor då vägarna går rakt igenom det nuvarande skyddsområdet. 

Dagvatten 
Hökön samhälle är beläget i direkt anslutning till nuvarande skyddsområde. Dagvatten från 

samhället leds till Svartån som inte har någon förbindelse med grundvattenmagasinet. Eventu

ella utsläpp i dagvatten bör ej påverka grundvattenkvaliteten. 

Bensinstation er 
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns det idag inga bensinstationer. En olycka 
med en tankbil (bensin, diesel m. m.) i närheten av en vattentäkt kan ge mycket stor påverkan 

på vattentäkten om petroleumprodukter läcker ut. 

Jndustrian lägg n innar 
I Hökön finns ett sågverk beläget söder om nuvarande skyddsområde. Strax väster om nuva
rande skyddsområde har funnits en skrotningsanläggning (Rises skrot). 

Förorenad mark 
I närheten av nuvarande skyddsområde finns två objekt som klassats som fårorenad mark av 

länsstyrelsen. Båda objekten har riskklass 2. 

Hököns sågverk (Fjärkulla 1 :66 samt Hökön l :33). Länsstyrelsen skriver i MlFOMblanketten 

bl.a. att tidigare förekom doppning på anläggningen (mycket hög farlighet). Vid nedläggning 
av hela sågverket bör undersökningar göras för att se om spill av doppningsmedel skett till 



marken. Området kring fastigheterna har måttliga spridningsforutsättningar, måttlig känslig

het och måttligt skyddsvärde (sågvel'ksamhet). 

Det andra objektet är en bilskrot och skrothandel (Rises skrot, Fjärkulla l :24). Länsstyrelsen 

anger i MlFO-blanketten att området troligen är fororenat med petroleumprodukter. Sprid

ningsforutsättningarna bedöms som eventuellt stora i mark och grundvatten. 

Täktverksam het 
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet bedrivs idag ingen täktverksarnhet. Eventuellt 

kan husbehovstäkter förekomma. 

Avloppsanläggningar 
Avloppsreningsverk fllUls i Hökön. Utsläpp från verket sker till Svartån söder om samhället. 
Svartån har inte någon förbindelse med grundvattenmagasinet varfår sannolikheten att av

loppsvatten från reningsverket ska nå grundvattentäkten är mycket liten. 

Avfa lisan läggningar 
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns inga avfallsanläggningar eller deponier. 

Cisterner 
Cisterner ska inspekteras regelbundet, och tidigare fanns krav på att besiktningsprotokollet 

skulle skickas till tillsynsmyndigheten, men det kravet är numera borttaget. Exakt antalet ci

sterner inom det tänkta skyddsområdet är därfor inte känt, men det kan finnas cisterner ror 

förvaring av eldningsolja, diesel, spillolja och bensin i Hökön. Risk ror utsläpp fmns främst i 
samband med påfyllning och olyckor vid transport. Inventering av cisterner inom det befint

liga vattenskyddsområdet utfördes 2013. 

jordbruk 
Kontinuerliga diffusa utsläpp kan ske från jordbruket i fonn av näringsämnen, pesticider, göd

sel m.m. Dessa utsläpp bedöms som en måttlig risk men bör regleras så att vattenkvaliteten 

inte påverkas på sikt. I vattentäktens närområde finns ett fåtal gårdar med jordbruk. 

skogsbruk 
Skogsbruk bedrivs i området runt vattentäkten. De riskkällor som kan identifieras i samband 
med skogsbruk är främst hantering av bekämpningsmedel, upplag av timmer samt spi Il och 

läckage av petroleumprodukter. 

Vid kalhuggning ökar risken för kväveläckage till grundvattnet. Vid avverkning och annat ar

bete i skogen föreligger risk for spill från mobila lagringstankar får petroleumprodukter samt 

läckage från skogsmaskiner. Upplag av timmer och dylikt i samband med skogsbruk kan 
medföra en risk for grundvattnet genom läckage av fenoler. 

Bostadsh usjfritidshus 
Enligt uppgift från Miljö- och byggkontoret finns fastigheter med enskilda avlopp i Hökön 

inom vattentäktens tillrinningsområde. Bräddning eller andra utsläpp av ej tillräckligt renat 
avloppsvatten från dessa anläggningar kan eventuellt nå grundvattentäkten vid ogynnsamma 

fOrhåll anden. 



Inventering av enskilda avlopp i Osby kommun genomfors kontinuerligt. Fastighetsägare kan 
tOreläggas att åtgärda otillräckliga avloppsanläggningar. 

I bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel for trädgårdsodling och 

användandet av hushållskemikalier utgöra en risk fOr grundvattnet. Konsekvensen av olyckor 
och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå vattentäkten. Det kan forsämra 

vattenkval iteten. 

Energibrunnar forekernmer i Hökön, och en finns i vattentäktens tillrinningsområde enligt 

uppgift från Miljö- och byggk.ontoret. l energibrunnar löper kollektorer fyllda med köldbä
rarvätska. Köldhärarvätskan består av vatten, fryspunktsnedsättande kemikalier och rost

skyddsmedel. V antigen används olika typer av alkoholer som frostskydds medel, t. ex. ety

lenglykol och propylenglykol. Det finns en risk att köldhärarvätskor läcker till grundvattnet. 

Riskför översvämningar 
Det har inte gjo1ts någon kartering av översvämningskänsliga områden i Hökön med omnejd. 

Det har inte heller gjorts någon bedömning av hur stora riskerna är att sjöar eller vattendragen 
i dess omgivningar svämmar över. Riskerna kan därfor bara beskrivas i generella termer. På 

låglänta delar av åkrar och falt är det en högre risk fOr översvämningar. Vid översvämningar 
kan fOroreningar, exempelvis gödsel utlagd på åkermark eller dagvatten, sköljas ned i vatten

drag och sjöar och med ökad ytinfiltration i grundvattnet nå grundvattenmagasinet vid Hökön 

vattenverk. Topografin runt Hököns skyddsområde medfOr dock att risken för översväm

ningar är liten. Tidigare översvämningar i Hö kön har skett i de södra delarna av samhället på 

de mer låglänta områdena mot Svartån. 

Bedömning och värdering av risker 
De oönskade händelserna på den specifika listan bedömdes utifrån dels hur stor sannolikhet 
det är att händelsen kommer att inträffa och dels vad konsekvensen blir om händelsen inträf

far. Sannolikhet har bedömts enligt Tabell 1 och konsekvensen har bedömts enligt Tabell 2. 

Den bedömda händelsen placerades in i riskmatrisen (Tabell l), och den bedömda risken klas

sades enligt Tabell 4. 

Tabell 1. Nivåer f6r sannolikhet 

Sannolikhet/frekvens för påverkan på råvattenk:valitet 

5 Ofta Mer än l gånglår 

4 Vanlig l gånglår 

3 Förekommande l gångil-lO år 

2 Ovanlig l gång/l 0- I 00 år 

l Mycket ovanlig l gångll00-1000 år 



TabeU 2. Nivåer fiSr konsekvens 

Konsekvens för vattentäkten och konswnentema 

5 Katastrofala Omfattande person/materiella skador/flera allvarligt sjuka 

4 Kritiska Vissa person/materiella skador/någon allvarligt sjuk 

3 Kännbara Många konsumenter påverkas 

2 Marginella Mindre antal konsumenter påverkas 

Förswnbara Konswnenter påverkas ej 

Tabel13. Riskmatris (sammanvägning av sannolikhet och konsehens) 

S *K Preliminär risk 

0-5 l 

6-10 2 

11-15 3 

16-20 4 

21-25 5 

Tabell 4. Riskk1ass 

Riskklass 

3 

1 

Riskanalys 
I 

Preliminär risk 

Får ej förekomma, kräver omedelbar åtgärd 

Bör åtgärdas 

Bör utredas 

Ingen risk i nuläget, men bör observeras 

Ingen risk föreligger 

har de identifierade riskerna kring grundvattentäkten vid Hökön vattenverk sammanställts 
och bedömts. 



Händelse Utsläpp Sannolikhet Konselevens Risk Riskklass 

Vägar/transporter Vägsaltning Natriumklorid 

Olyckor på väg Petroleumprodukter 2 4 8 2 

Dagvatten Petroleumprodukter 2 4 8 2 

Bensinstationer Olyckor Petroleumprodukter 

Industrianläggningar Olyckor Kemikalier 2 3 

Förorenad mark Läckage Kemikalier 2 5 10 2 

Petroleumprodukter 2 5 tO 2 

Täktverksamhet Drift Sprängämnen 4 4 1 

Olyckor Petroleumprodukter 4 4 l 

A vloppsanlliggningar Bräddning Näringsämnen 5 s l 

Mikroorganismer s 5 l 

Avfallsanläggningar Läckage 

Cisterner Petroleumprodukter 2 3 2 

Jordbruk Bekämpningsmedel 3 5 15 3 

Växtnäringsämnen 3 4 12 3 

Mikroorganismer 3 4 12 J 

Skogsbruk Upplag av timmer Fenoler 5 4 20 4 

Mobila tankar Petroleumprodukter 3 3 9 2 

Bekämpningsmedel 3 3 9 2 

Bostadshus Enskilda avlopp Växtnäringsämnen 3 3 9 2 

Mikroorganismer 3 4 12 J 

Hemkemikalier Bekämpningsmedel 2 5 lO 2 

Energibrunnar Köldmedia 2 4 8 1 

Översvämningar Växtnäringsämnen 2 4 8 1 

Mikroorganismer 2 4 8 2 



TabellS . Riskinventering grundvattentäl1, Hökön vattenverk 
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Eurofins Environment Testing SWeden AB 
Box737 

.:~ eurofins of'~DI'fi-~ 
112! 

ISOil& 110l.l 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 1 o 490 6170 
Fax: +4610 490 8051 

Osby Kommun 
Samhallsutveckling, Mark och plan 

2B3800sby 

AR-16-SL-208870-01 

EUSELI2-00385818 
Kundnummer: SL7626200 

Analysrapport 
Provnummer: 177-2016-11221386 Analys påbörjad 2016-11-2221:55 

Provbeskrivning: Ankomsttemp •c 5,4 

Mab' is: lUvatten 
Desinteklion Nej 
Provtagare Palrik Nilsson 

Provet ankom: 2016-11-22 Provtagningsdatum 2016-11-22 09:00 

Utskrift.sdatum: 2016-12-<15 

Provmarkning: Hvrv47 

Provtagningsplats: Hökön. Råvatten 

Analys RasultBt Enhet Mäto. Metod/ref 

Odlingsbara mikroorganismer 22•c < 1 etui mi IS0 6222 

Långsamväxande bakterier < 1 cfulml IS06222mod 

Koliforma bakterier 35"C <1 c!uf100 mi SS 028167-2 mod. 

Eschericllia coli <1 cfu/100 mi SS 028167-2 mod, SS-EN 
ISO 930&-1/AC:2008 

Presumtiva CIQStridium perf!ingens <1 cfu/100 ml ISO/CO 6461-2 

lntestinala ent&rokocker <1 ctu/100 mi SS-EN 1$0 7699-2:2000 

Jästsvamp <: 1 cfu/100 mi S$028192-1 

MOgalsvamp .:1 cfu/100 mi SS028192-1 

Mikroavamp < 1 /100ml 

Akllnomyceter < 1 ctu/100 mi ss 028212- 1 

Benso(b,k)lluoranten < 0.050 llOII 25% LidMIIjö.OA.01.35 

Benso(g,h,ijperylen < 0.0:25 11911 25% LldMIIjö.OA.01.35 

l ndeno(1,2,3-Cd)pyren "0.026 IJg/1 25% UdMiljö.OA.01.35 

Summa ovans1ående PAH:er < 0.10 I'QII Lid Mi ljö.OA. 01.35 

Benso(a)pyren < 0.010 IJQ/1 25% LidMiljö.OA.01.35 

Triklormetan < 1.0 11911 25% LidMiljö.OA.01.16 

Bromdiklormetan " 1.0 IJQII 25% LidMiljö.OA.01 .16 

Dl bromklormetan "1.0 IJQ/1 20% LidMil]ö.OA.01.16 

Tribrommetan <1.0 IJQfl 30% LidMiljö.OA. 01.16 

SummaTHM <: 4.0 IJQfl UdMiljö.OA.01.16 

1, 1 ,2-Trikloreten < 1.0 IJg/1 20% LldM1!j6 OA 01 16 

Tetrakloret.en < 1.0 IJg/1 20% LidM IIJO.OA 01 16 

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten < 2.0 IJg/1 lidMII]ö.OA.01 .16 

Bensen < 0.20 IJg/1 25% LidMIYö.OA.01 .16 

1,2-0ikloretan " 1.0 IJg/l 25% LidMiljö.OA.01.16 

Fo.1<1aringer 

LeboralorleVIaboratoriema är ackredilerede av respektive laners ackreditetingsorgan. Ej ackredilllrade analyser IM markerade med • 

Ml!lo6Akelf1eten. om inget annat anges. redovisas som utvidgad matosllkemet med täckn~staklor 2. Undanlag relaterat bl analys91' IAfOrdao ulanför 
Sverige kan fOtel<omma. Yllllfligare ~ar samt matosäkerhel och detektionsnivåer för mlkrobicll.ogitks anåyser lämnas på begänln. 

Oema r&flllOO får enda$11Jterges i sin llelhe~ om Inte u1förande lsboratoriun i förväg skriftligen godklint annal Resultaten relaterar endastiii del 
lnsanda provet. 
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AR-16-SL-208870-01 

EUSELI2-00385818 

Vattentemperatur vid provtagning 10 ·c 
Lukt, styrb, vid 2o·c ingen fd SLV 199~1-01 , metod 

~ · mod 
Lukt, art, vid 20 ·c Ingen fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod 

Turbiditet 3.6 FNU 20% SS-EN ISO 7027:2000 

Färg (410 nm) 48 mg pt/1 20% SS-EN ISO 7887:2012 del 

c 
pH 7.3 0.2 SS..EN ISO 10523:2012 

Temperatur vid pH-mätning 21.3 ·c SS..EN ISO 10523:2012 

Alkalinitet 100 mg HCOJ/l 10% SS EN ISO 9963-2:1996 

Konduktivitet 23 m Sim 10% SS-EN 27888:1994 

Klorid 13 mg/l 10% SS-EN ISO 10304-1:2009 

Sulfat 9.1 mg/l 15% StMeth 4500-S04,E,19981 

Kon e 

Fluorid 0.97 mg/l 10% St Meth 450D-F,E 1998 
mod/ Kone 

Cyanid, total < 1.0 IJg/l 20% SS-EN ISO 14403:2012 

Bromat <().0010 ITlQI'1 20% EN ISO 5667-3:20041 
HPLC-ICP-MS -- ·- -- ------

COO-Mn 2.2 mg 02/1 20% fd ss 028118:1981 1 mod 

Ammonium 0.31 mg/1 15% SS-EN 11732:2005 / Kona 

Ammonium-nitrogen (NH4-N} 0.24 mg/1 15% SS-EN 11732:2005 / Kone 

Nitrat (N 03) <0.44 mg/l 20% ss 028133:1991 mod l 
Kone 

Nitrat-kvave (N03·N) <0.10 mg/l 20% SS 028133:1991 mod l 
Kone ___ .. .--.. ~ . ._ ___ .__ ._.... 

N~rit(N02} < 0.0070 mg/l 15% SS EN 26777:1993 mod l 
Kon e 

Nitrit-nitrogen (N02-N) < 0.0020 mg/l 15% ss EN 26777:1993 mod l 
Kon e 

N03150+N02/0,5 <1.0 mg/l ss 028133:1991 mod l 
Kon e 

Totalhårdhet ("d H) 4.8 •dH Beräkning (Ca+Mg} 

Nabium Na (end surgjort) 13 mg/l 15% ss-EN rso 11ass utg 2 
mod 

Kall u m K (end ~urgjort) 2.4 mg/l 10% SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod 

Kalcium Ca (end surgjort) 29 mg/l 10% SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod 

Järn Fe (end surgjort) 2.8 mg/l 10% SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod 

Magnesium Mg (end surgjort) 3.4 mg/l 15% SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod 

Mangan Mn (end surgjort} 0.15 rng/1 15% SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod 

Aluminium A l (end surgjort) < 0.010 ITlQI'1 20% SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod 

Antimon Sb (end surgjort) < 0.0010 mg/l 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod 

Menik As (end surgjort) < 0.00020 mg/l 15% SS-EN rso 17294-2 utg 1 

mod 

Bly P b (end surujort) < 0.000050 mg/J 20% SS-EN 1$0 17294-2 utg 1 

mod 

FOrl<laringar 

Laboratorielllaboratoriema är ackrediterade a. respektive lands ackraditeringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar ma11<erade med • 

Mätosäkerheten, om Inget amat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täcl<ningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser ulfOrda utanför 
Sverige kan fOrekOr11m a. Ytte~lgare upptysningar samt matosakemet OCh detektionsnivåer !Or milaobiologiska anal)lser limnu pA begäran. 

Denna rapport filr lf1datt återges i sin helhet. om inte utf(l(end$ Jaboralotium i f61'\1ag skriftligen godklint annat. ROI$Uftaten relat•ar endast till det 
insanda provet. 
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Bor B (end surgjort) 0.014 m gli 25% SS-EN ISO 17294·2 utg 1 
mod 

Kadmium Cd (end surgjort) < 0.000020 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod 

Koppar Cu (end surgjort) <0.020 mg/l 10% SS-EN JSO 11885 utg2 
mod 

Krom Cr (end surgjort) < 0.00020 mg/l Wo/o SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod 

Kvicksilver Hg (uppslutet) < 0.00010 mg/l 20% SS-EN 1$017652:2008 
mod 

Nickel Ni (end surgjort) <0.00020 mg/l 25% SS-EN ISO 17294·2 utg 1 
mod 

Selen se (end surgjort) <0.00060 mg/l 30% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod 

Uran u (end surgjort) 0.0001)23 mg/l 20% SS-EN ISO 17294·2 utg 1 
mod ---

Atrazine <0.010 Il g/l 45% Enviromental Science & 
Tec::l'lnoJogy vol. 31, no 2 

Atrazine-desethyl <0.010 ~gli 45% EnviromentaJ Science & 

Technol~~tt~~ no 2 
Atrazine-desisopropyl <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Scienoe & 

Technology vol. 31, no 2 
··-· 

Bentazone <0.010 J.IQ/1 45% Enviromental Scienre & 
Technolo_lly vol. 31 .• no 2 

Cyanazine <0.010 J.lg/1 45% Enviromental Science & 
Techno~Q,~ vol. 31 ~.no 2 

2,6-0iklorbenzamid <0.010 1/g/1 45% Enviromental Science & 

-- - Technol~~ vol. 31. no 2 

0·2,4 <0.010 IJQII 45% Enviromental Science & 

~ol~t vol.31,_no2 

Diclorprop <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & 

--.• !echnol~gy vol. 31, no 2 

Dimethoate <0.010 JJQII 45% Enviromental Scienre & 
Technolo~y vol. 31, no 2 

Ethofumesate <0.010 11911 45% Enviromental Scienre & 
Technology vol. 31, no 2 

Fenoxaprop <0.010 !J Q Il 45% Enviromental Science & 
Tecnnotogy vol. 31, no 2 -

Fluroxypyr <0.010 IJ!;'/1 45% Environnental Science & 
Tec:nnolo!J.Y. vol. 31! no 2 

lmezapyr <0.010 JJQ/1 45% Enviromental Science & 

-- -- Tech"2!?.9Y vol. 31, no 2 

Isoproturan <0.010 J.IQ/1 45% Enviromental Science & 
Te<:hnot~r. vol. 31, no 2 

Klopyralid <0.010 J.lg/1 45% Enviromental Science & 

- Technot~.Y. vol. 31, no 2 

Klorsulfuran <0.010 1-1911 45% Enviromental Science & 
Technology vol. 31,no 2 

Kvinmerac <0.010 JJQ/1 45% Enviromental Science & 
Technol~ voL 31.no 2 

MCPA <0.010 jJg/1 45% Enviromental Science & 

-- Technolow vol. 31, no 2 

Mekoprop <0.010 J.lg/1 45% En vi romental SCience & 
Technology vol. 31, no 2 -

Metamitron <0.010 J.IQ/1 45% Envlromental Science & 
Technology vol. 31, no 2 --

Metazaklor <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & 
Technology vol. 31, no 2 ---

I'OI!<Iarioosr 

Laboratoriet/laboratorierna ar aCkrediterade av respaktiva lands ackrediteringsorgan. Ej ackred~e<ada analyser är marker.ade med • 

Matoaäkerheten. om inget annat an99s. redovisas som utvidgad mätosäkerhel med täOI<ningsfaktor 2. Undantag raratetat till analyser utförda utanfOr 
Sverige kan f~komma. Yllenigare upplysni"9'1r samt mätosäkerhet och dataktionsnivåer fOr mif<roblologiska enelyser 1amnas på begaran. 

Denna repport får endast återges i sin helhet, om inte utföratida laboratorium i förvag skriftligen godkant annat. Ra$ullaten relaterar enelast Ull Clet 
inssnda provet. 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

---
b) 

b) 

b) 

a} 

a) 

a) 

a) 

a} 

a) 

a) 

a) 

a) 

a} 

a) 

a) 

a} 

a) 

a) 

--
a) 

a) 

a) 

a} 

--
a) 

a) 

-
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AR-16-SL-208870-01 

Metribuzin 

Metsulruron-metyl 

Simazjne 

Tarbuthylazine 

Utförande lfb9ratoriumfunderleverantOr; 

a) Eurofins Food & Feed Tasting Sweden (Lidköplng), SWEDEN 
b) Eurofins Environment TesUng Swedan AB, SWEDEN 
c) Uppgift från provtagare 
d) Eurofins Food & Feed Testino Swadan (Jönköping), SWEDEN 

IS.2R!IJ!!!.; 
SannaRåberg (sanna.raberg@osby.se) 
ARV Osby (kjell.fritzson@abvt.se) 
Mikael Malm {mikaetmalm@sbvUe) 
Patrik Nilsson {patrik.nilsson@sbvt.se) 
Lars Svensson Oars.svensson@sbvt.se) 

Petra Schultz, Rapportansvarig 

Denna rapport ar elektroniskt signerad. 

födslaöoaar 

EUSELI2-00385818 

<0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & 
----___ "J!~noi09J. vol. 31.no 2 

<0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & 
Technology vol. 31, no 2 

<0.010 1/Gn 45% Enviromental Science & 
Tecllno~~ vol. 81, no 2 

<0.010 1/Gn 45% Enviromental Science & 
Technol<l9X. vol. 3~ •. no 2 

Laboteloriel/laboratoriema ar ackrediterade av reapekliva tands ackreclit~sorQal\. Ej aekrediterao:le anslyser är markerade med • 

Mat091lke<toeten, om iroget amat anges, reclovisas som utvidgad mätosåkethel med tåcl<ninQefaklor 2. Undantag relaterat tiD anai)'Sef ulf6rda ulanf<ir 
S\1rige kan fOrnkomma Yl!et1lgara "J)ptysningar samt m;Mosäkerhet och ~snivåer fflr mikrobiåogl9ka ansly$« lånln8$ på llegsmn. 

Oema rapport får andest återges i sin helhtt. om Inte utfOrande lebotato<i\Jm i r&vag skriftligen godkllnt .....,t. Resulatel'l relaterar endast tHl o.t 
in&enda provet. 

a) 

a) 

a) 

a) 

AR-003v39 
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. 

.:; eurofins 

Osby Kommun 
Samhällsbyggnad 

Par1(gatan 1 
28331 Osby 

Provnummer: 

Provbeskrivnlng: 

Ma1ris: 

Provet ankom: 

Utsklillsdatum: 

Provmllrkning: 
Provtag ni ng s plats: 

Analys 

1n-2o1s-Ga2s1o1& 

Rävattan 

2015-08-25 

2015-0~08 

HVRV35112 
Hökön,Råvatten 

Odlingsbara milcroorganiamer 22'C 

LångsamvAxande balderler 

Kolitorma bakt«ier 35' C --
Escherictlia ooli 

Presumtiva Clostrtdium pertringens 

Intaslinala enterokocker 

Jästsvamp 

Mögelsvamp 

Mikrosvamp 

Aktinomyceter 

Benso(b,k}fluorsnten 

Benso(ghi)perylen 

l ndeno( 1, 2,3-cd)pyren 

Summa ovanst.tende f>AH:er 

Benso(a)pyren 

Triklormetan 

Bromdiklomnetan 
-

Dibromklonnetan 
---

Tribrommetan 

SummaTliM 

1, 1,2-Trikloreten 

Tetrakloreten 

Summa Tri och Tetraidoreten i vatten 

Bensan 

1,2-Dildoretan 

lllS 
J$0'J.EC 171li::l 

Analysrapport 
Analys påbö~ad 
Ankomsttemp •c 
Desinfektion 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

1 etui mi 

1 ctulml 

<1 cfu/100 mi 

< 1 cfuf100 mi 

<1 clu/100 mi 

<1 clu/100 mi 

<1 cfu/100 mi 

< 1 cfu/100 mi 

< 1 1100ml 

<1 clu/100 mi 

< 0.060 J.IQ/1 

< 0.026 IJQII 

< 0.025 J.lgll 

< 0.10 J.lgfl 

< 0.010 J.lg/1 

< 1.0 IJQII 

< 1.0 jJg/1 

< 1.0 J.lg/1 
- ·- ---

< 1.0 J.lg/1 

< 4.0 J.lg/1 

< 1.0 J.lg/1 

< 1.0 J.lgff 

<2.0 IJg/1 --
<0.20 J.IQII 

< 1.0 fJ!Ifl 

Mät o. 

25°A. 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

20% 

30% 

20% 

20% 

25% 

25% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidkaping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

nr: +46 10 490 8170 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-136856-01 

EUSEU2-00272577 
Kundnummer: SL76.26200 

2015-08-25 22:19 
13 
Nej 
Patrtc Nilsson 
2015-08-25 10:20 

Mlllod/ref 

IS06222 

IS06222mod 

S$028167-2 --
SS 028167-2 mod, SS-EN 
ISO 9308-1/AC:2008 --· ··· ·--· 
ISO/CD 6461-2 

SS-EN ISO 789~2:2000 

ss 028192-1 

ss 028192-1 

ss 028212-1 

LidMiljö.OA.01.35 

LidMiljö.OA.01.35 

UdMiljö.OA.01.35 

LldMiljö.OA.01.35 

Lid Miljö. O A. 01.35 

LidMiljö.OA.01.16 

LidMi~ö.OA.01 .1 6 

LidMiljö.OA.01 .16 

UdMPjö.OA.01.16 

LidMiljö.OA.01.16 

LidMIIj11.0A.01 .16 
---

LidMiijö.OA.01.16 

LidMiljö.OA.01.16 

LidMiljö.OA.01.16 

LidMiijö.OA.01.16 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 
--

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

EörkljJåooar AR-003v37 

L..aboratori&l/laboratori&rna ar ed<r&dlterade av respektive lands ackrediteringsorgen. Ej acluediterade analyser är mru1<erade med • 

M!itOSäkerheten, om inget a!VI!It anges, redovises som utvidgad matosäkerhel med Ulckningsfal<tor 2. Undanteg relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. YtteMigare upplysnirLger samt mätosäkerhet och detektionsnivåer te< mikrobiologisila analyser lllmnas på beQäran. 
Denna rapport far endast åt.ergee i sin helhet, om inte utfOrande laboratorium i rorvag skriftligen godkant annat. Resunaten relaterar endast tul det 
insanda provet. Sida. 1 av 4 



AR~15..SL-136856-01 

EUSELI2-00272577 

Vattentemperatur vid provtagning 9 ·c c)' 

Lukt, styrka, vid 20• C svag fd SLV 1990.01-01 , metod b) 
1,_mod 

Lu kl, an, vid 20 •c obestlmd fd SLV 1990-01-01 , metod b) 
1,mod 

Turbiditet 2.5 FNU 20% SS-EN ISO 7027:2000 b) 

Färg {410 nm) -48 mgPVI 20% SS-EN ISO 7887:2012 del b) 
c 

pH 7.2 0.2 $&-EN ISO 10523:2012 b} 

Temperalur vid pH-mätning 22.1 ·c SS-EN ISO 10523:2012 b) 

Alkalinitet 100 mg HC03/I 10% SS EN ISO 9963-2:1996 b) 

Konduktl\lltet 23 m$/ m 10% SS-EN 27888:1994 b) 

Klorid 12 mgJI 10% SS-EN ISO 10304-1:2009 b) 

Sulfat 8.9 mg/l 15% SIMeth 450~04 .E. 1998 l b) 
Kon e 

Fluorid 1.1 mg/l 10% St Meth 4500-F,E 1998 b) 
mod/Kone 

Cyanid, total < 1.0 IJg/1 20% SS-EN ISO 14403:2012 b) 

Bromat <0.0010 mg/l 20% EN ISO 5667-3:2004 f b) 
HPLC-ICP-MS __ ... __ . .. - ··" 

COD-Mn 2.5 mg 0211 20% fd SS 028118:1981 f mod b) 

Ammonium 0-30 mg/l 15% SS-EN 11732:2005 f Kona b) 

Ammonium-nitrogen (NH4-N) 0.23 mgJI 15% SS-EN 11732:2005 / Kone b) 

Nitrat{N03) < 0.44 mg/1 20% SS 028133:1991 mod l b) 
Kone 

Nitrat-kväve (N03-N) <0.10 mg/l 20% SS 028133:1991 mod J b) 
Kon e 

Nitrit(N02) <0.0070 mg/l 15% SS EN 26777:1993 mod f b) 
Kons 

Nitrit-nitrogen (N02-N) < 0.0020 mg/l 15% ss EN 267n:1 993 mod 1 b) 
Kona 

N03150+N02/0,5 <1.0 mg/l SS 028133:1991 mod l b) 
Kon e 

Totalhårdhat {"dH) 4.3 •d H Beräkning (Ca+Mg) b) 

Natrium Na (end surgjort) 11 mg/l 15% SS-EN ISO 11885 u\g 2 b) 
mod 
---·~ .. ------· .. ··-···· 

Kalium K {end surgjort) 1.9 mg/l 20% SS-EN 150 11885 utg 2 
mod 

Kalcium Ca (end surgjort) 26 mg/l 10% $&-EN ISO 11885 utg 2 
mod 

Jåm F e (end surgjort) 1.4 mg/1 10% SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod 

Magnesium Mg (end surgjort) 3.1 mg/l 15% SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod --····-·-

Mangan Mn (end surgjort) 0.17 mg/1 15% $&-EN ISO 11885 utg 2 
mod 

Aluminium Al (end surgjort) < 0.010 mg/1 20% SS-EN ISO 11885 tltg 2 
mod 

Antimon Sb (end surgjort) <0.0010 mg/J 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod 

Arsenik As (end surgjort) < 0.000.20 mg/l 15% SS-EN 1$017294-2 utg 1 
mod 

Bly Pb (end surgjort) <0.000050 mg/1 20% SS-EN ISO 17294-2 u\g 1 
mod 

FOr!s!ariool!r 

leboratorietnabOI'llltoriema år ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgsn. Ej ackrediterade anal'yset" ar markerade med • 

Matosl!kerh&ten, om inget annat anges. redovisas som utvidgad matosäkerhet med tllckning&faktor 2. Undantag relaterat tillanalyser utfOrila utanfOr 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt matoslikemat och detektionsnivåer f()r mikrobiologlaka analyser lämnas på begAren. 

Denna rapport flir endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftlig..-. godld!nt annal Resultaten relatorar endast till det 
insärlcla provet. 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

AR- 003v37 
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AR-15-s L-136856-01 

EUSEL12-00272577 

Bor B (end surgjort) 0.011 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Kadmium Cd (end surgjort) <0.000020 mg/l 25% SS-EN 150 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Koppar C u (end surgjort) < 0.020 mg/l 10% SS-EN ISO 11885 utg 2 b) 
mod 

Krom Cr (end surgjort) < 0.00020 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Kvicksilver Hg (uppslutet) < 0.00010 mg/1 20% SS-EN ISO 17852:2008 b) 
mod 

Nickel Ni (end surgjort) < 0.00020 mg/1 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Selen 5e (end surgjort) < 0.00050 mg/1 30% SS-EN ISO 17294-2 utg f b) 
mod 

Uran U (end surgjort) 0.000020 mg/l 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 b) 
mod 

Atrazine <0.010 IJg/1 45% Envirornental Science & a) 
Tec:hnology vol. 31, no 2 

A1razin~esethyt <0.010 IJg/1 45% Enviromente.l Science & a) 

Te~x~,.no 2 
A1razin~e$iSOpropyl <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & a) 

Tectmol~~~~~ no 2 

Bantazona <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & a} 
Technology vol. 31, no 2 

Cyanazine <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 

-~----.~~"~,!!r, vol. 31, no 2 -
2,6-Dildorbenzamid 0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 

...!!chnolojl~. no 2 

D-2,4 <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & a) 

Techno~~ no 2 

Dietorprop <0.010 Il g/l 45% Enviromental Science & a) 
Technol~ vol. 31, no 2 

Dimethoa18 <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & a) 
__ T~ohnol~~ vol. 31, no 2 

Ethorumesate <0.010 Il Q il 45% Envlromental Science & a) 

·-·~· ____ _!eoh~ogy vol. 31.no 2 

Fenoxaprop <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & a) 
Teohno1011~ vol. 31 .• no 2 

Fluroxypyr <0.010 IJQ/1 45% Envirornental Science & a) 

Technology ~-no 2 

lmazapyr <0.010 11911 45% Enviromental Science & a} 
Tedlnology vol. 31, no 2 

l soproturen <0.010 ~~· 45% Envirornental Science & a} 

!.~~~~!~Y ~L. 32.:.!!.~~--------
Klopyralid <0.010 Il g/l 45% Envlromental Science & 

Technol<l9Y vol. 31.:,~ 

Klorsulfuran <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & 
Tec:hnol~~ vol. 31 ,_no 2 

Kvinmerac <0.010 IJg/1 45% Envlromental Science & 
Technoi~Y,~ no 2 

MCPA <0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & 
Teohnology ~· no 2 

Mekoprop <0.010 Il g/l 45% Envifomental Science & 
Tedlnology voi. 31, no 2 

Metamitron <0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & 

Technolo~~ .. no 2 

Metazaklor <0.010 )Jg/1 45% Enviromental Science & 

Technol~-~1. 31, no 2 

FOrl<!Mn!!!'r 

Laborutoriet/laboratoriMJa åt ackredileracle av l'e$paktive lanels acl<1edit&ringsorgen. EJ aekrediiQrade analyser åt mar1<erac1e med· 

Mlloslll<l!melen, om inget annal anges. redovitas 5QII!Uviclgad målosäkerhet med lAckningstaktor 2. Undantag relatetat tin anlllly8« ~6/da utanfOt 
Sve~ige I<M torekomma Yllerligare upptysfliotgar samt matosakemet oc:h detelctionsnilfi\er te< milcrobiologiska ~ IAmnes på begäran. 

Denna rappat får endast återges i sin heiiMC, om it11e utfOrande laboratcri<J'n i fOrvag skriflUgen godl<ilnl annal Resulaten relaterar endast bl1 det 
lnstna• provet 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a} 

a) 

AR-003v37 
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AR-15-sL-136856-01 

Matribuzin 

- -
Metsutruron-metyl 

Simazine 

Tarouthylazine 

Summa pesticidrester 

Utförande laboratorjumlunder!tvecantöt: 

a) furofins Food & Feed Testing Sweeten (lidköping), SWEDEN 
b) furofins Environment SwedenAB (Lidköping), SWEOEN 
c) Uppgift från provtagare 
d) Eurofins Food & Feed Testing SWeden (Jönköping), SWEDEN 

Kopia till: 

SannaRåberg {sanna.raberg@osby.se) 
ARV Osby (kjell.fritz.son@sbvt.se) 
Mikael Malm (mikaal.malm@sbllt.se) 
Petrik Nii$SOD (patrik.nilssoo@sbvt.se} 
Lars Svensson (lars.svensson@sbvt.se) 

Maria Edström Sahlgren, Rapportansvarig 

Denna rapport i!r elektroniskt signerad. 

Eöddarjmar 

EUSELI2-00272577 

<0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & 
Technology vol. 31, no 2 ______ ..... _. __ .. 

<0.010 IJg/1 45% Enviromental Science & 
Technoto,9,X vol. 31, no 2 

<0.010 IJQ/1 45% Enviromental Science & 
Technoto.~Y. vol. 31y no 2 

<0.010 IJgn 45% Enviromental Science & 
Technology vol. 31, no2 

0.010 IJg/1 

l..abc(atoriet/laboratorierna ar ackfflditerada av respelctive lerids ackrediterings01l13n. EJ aci<Nldi!erede analyser är marl<erade med • 

M~losåkerhetoo. om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäk&mat mad täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till ar>alyser utförda utanfllr 
Sverige kan forakom ma. Yttertigare upplysnin~r samt mätosiD<emet och detektionsnivåer fOr mikrobiologiska analyser lämnas på beQäran. 
Denna rapport lår endast åtarges i sin helhe~ om inte utförande laboratorium i löNag sktiflligen godkänt annat. Resuftaten relaterar endast till det 
in~nda pr>:>vet. 

a) 

a) 

a) 

a) 

a)• 

AR-003v37 
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.;; eurofins 

Osbykommun 
Gatukontoret 
Parkgatan 1 
283 31 Osby 

Provnummer: 

Prol/besknvning: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskriftsdatum: 

Provmärkning: 
Provtagningsplats: 

Analys 

177-2014.0&031128 

Rävattan 

2014·06.03 

2014·08-11 

HökövW 
Hökön, Rävallen 

Odlingsbara mikroorganismer 22•c 

Koliforma bakterier 

Escherichis coli 

1~77 
lSO.lEt: 17WS 

Analysrapport 
Analys påbörjad 
Ankomsttemp •c 
Oasinfektion 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

<1 cfu/ml 

<1 cfu/100 mi 

<1 cfu/100 mi 

Mäto. 

Eurofins Environment Sweden AB 
{Lid köping) 
Box687 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-14-SL-073373-01 

EUSELI2~0173927 
Kundnummer: SL7626200 

2014-06·03 23:27 
6 
Nej 
MiKael 
2014·0~310:00 

Matodfref 

IS06222 

ss 028167-2 

SS 028167-2 mod, SS-EN 
ISO 9308-11AC:2008 

b) 

b} -
b) ______ .. 

Vattentemperatur vid provtagning 

Utförand~ laboratorlumlunderleverantör: 

a) Uppgift från provtagare 
b) Eurofins Food & Agro (Jönköping), SWEDEN 

Kopia till: 

SannaRåberg (sanna.raberg@osby.se) 
ARV Osby (kjall.fritzson@sbvt.se) 
Mikael Malm (mikaetmalm@sbvt.se) 
Patlik Nilsson (pattik.nilsson@sbvt.se) 
Lars Svensson (lars.svensson@sbvt.se) 

Emma Berglind, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

För15,1atiooac 

8 ·c 

Lsbocatorietllaboral(l(iema ar ad<reditere.de tr-~ respektive lands ackceditaringsorgan. Ej ackrediterade analyse< är marllotrade med • 

MlltosQkemeten. om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyse.- utförde utanfOt 
Sverige kan IO<ekllmma. YtterliQare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska ana!ySer lamnaa på begäran. 
Denna repport fåt endast återgftS i sin helhet, om inte utförande laboratorium l förvag skriftligen godkant annal ResuH.eten relaterar endast mt (!et 
insllnda provet 

a)* 

AR-003v35 
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Sills 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 23(42) 

Tillsyns- och tillståndanämnden 

sammanld!desclaUil 
2017-09-28 OSBY KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

20J7 -10~ o 6 

§ 80 Diarienr. 

Yttrande gällande förslag till fastställelse av 
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter 

Dm IT-2017-925 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
Tillsyns- och tillståndsnämnden bar inget erinra påförslaget om 
fastställande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsfflreskrifter fi5r 
grundvattentl:lktema i Killeberg respektive Hökön. · 

Lotte Melin (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Os by Kommun, Samhållsbyggnad remitterade ett föJSlag på nya 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsllireskrifter f6r 
grundvattentäkterna i Killeberg respektive Hökön. 

Tillsyns- och tillståndsnämndens remissvar skulle enligt mark och 
exploatering vara de tillhanda senast 20 I 7-09-15, men efter 
överenskommelse med dem kunde tiden fOrlängas till efter tillsyns- och 
tillståndsnämndens sammanträde 2017-09-28. 

Beslutsunderlag 
Remisskrivelse från Osby Kommun, Samhällsbyggnad 

Killebergs vattentäkt - Ft5rslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter 

Kille bergs vattentäkt - Riskinventering och riskanalys 

Kille bergs vattentäkt -Karta på nya vattenskyddsområde 

Killebergs vattentäkt-Analysresultat 

Hökön vattentäkt- Förslag till vattenskyddsområde samt :ilireskrifter 

Hökön vattentäkt - Riskinventering och riskanalys 

Hökön vattentäkt- Karta på nya vattenskyddsområde 

Hökön vattentäkt - Analysresultat 

Beslut skickas till: 
Osby Kommun, Samhällsbyggnadsfflrvaltningen 

Elcpedlara1 Ukhgsbeslyrkando 

l l 

Ärendetyp 



~1 0SBY 
A KOMMUN 

SamhäUsbygg n ad 

Datum 
2017-07-03 

Mottagare: 
Tillsyns- och 
tillståndsnämnden, Osby 
kommun 

Diarienummer: 
KS/2017:440 

Förslag till fastställelse av vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter 
Sammanfattning 
Det flnns idag vattenskyddsområde med t i Il hörande skyddsbestämmelser for 
respektive grundvattentäkt i Hökön och Killeberg. Områdena och 
bestämmelserna fastställdes 1974. Sedan vattenskyddsområdena faststälides 
bar lagstiftning och råd om hur vattenskyddsområden utarbetas och vad som 
ska ingå i skyddsföreskrifter utvecklats. 

De två befintliga vattenskyddsområden i Hökön och Killeberg har reviderats 
fOr att grundvattentäkterna ska få ett fullgott skydd enligt gällande 
lagstiftning. I revideringen ingår omarbetade skyddsområdesgränser och 
skyddsföreskrifter, de två befintliga vattenskyddsområdena i Hökön och 
Killeberg föreslås därmed ersättas. 

Tillsyns- och tillståndsnämnden i Osby kommun erbjuds härmed inkomma 
med remissyttrande till Samhällsbyggnad avseende aktuella fårslag till 
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter senast 2017-09-15. 

Samhällsbyggnad 

Sida 

1 (1) 

Besöksadrees Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunledningskontoret 

283 80 Osby 

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

Hamsida wv.w.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisatlons nr 212000-0902 Bankgiro 281·6809 





I~!OSBY 
'Ö ) KOMMUN 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammanträdeselatum 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§33 

Investeringsplan VA-verksamhet 2018-2042 

KS/2018:33 041 

Beslut 

Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta 

t. Investeringsplan 2018-2042 enligt skrivelse "Investeringsplan 2018-2042, 
Samhällsbyggnad VA-verksamheten11

, daterad den 11 januari 2018, god
känns. 

2. Omdisponering av investeringsbudget enligt skrivelse 11Begäran om dis
ponering av investeringsmedel inom investerings budgetram 2018 samt in
vesteringsplan 2019-2020", daterad den 11 januari 2018, som ingår i inve
steringsplanen 2018-2042, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Skåne Blekinge Vat
tentjänst AB (SBVT) tagit fram en långsiktig investeringsplan avseende VA
verksamheten. Arbetet har införlivat kommunfulhnäktiges beslut att full
följa VA-strategin "Det livsviktiga vattnet" samt aktuell status för kommu
nens VA-anläggningar inklusive ledningsnätet. Resultatet är en 25-årig in
vesteringsplan med en klart höjd investeringstakt for att fullfolja antagen 
VA-strategi. Förslaget innebär en genomsnittlig årlig investeringstakt~ under 
perioden 2018-2042, på ca 31,6 mnkr. 

I november 2018 beslutade kommunfulhnäktige om nya V A-taxor gällande 
från I mars 2018. Denna VA-taxa möjliggör avsättning till investeringsfon
der för avskrivning och ränta på vissa investeringar i den 25-åriga investe
tingsplanen. 

Föreslagen investeringsplan 2018-2042 innebär omdisponeringar inom 2018 
års budgetram och investeringsplan 2019-2020, beslutad av kommunfull
mäktige den 12 juni 2017, § 66. Omdisponeringarna presenteras i skrivelse 
"Omdisponering investeringsmedel2018-2020, VA-verksamheten". 

( 
Expedierat 

l 
Utdragsbestyrt<ande 

l 
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lo/IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

!'"""'"'" "'' 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut 20 t 8-0 l-23, § 13. 

Tjänsteskri ve) se "Tilläggsbudget 2018", daterad den 11 januari 2018, från 
ekonom Jeanette Karlsson och forvaltningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Investeringsplan 2018-2042, Samhällsbyggnad VA-verksamheten", 
daterad den 11 januari 2018. 

Skrivelse "Begäran om disponering av investeringsmedel inom investerings
budgetram 2018 samt investeringsplan 2019-2020", daterad den Il januari 
2018. 

Kommunstyrelsens beslut den23mars 2016, § 41. 

Beslutet sidekas till 
Kommunfulhnäktige 

( 
Expedierat 

l 

Utdragsbeslyl1(ande 

l 
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I~I OSBY Ö KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammantrad~atum 

2018-01-23 

Kom m u nstyrelaens samhällsbyggnadsutskott 

Just&randes &ign 

§13 

lnvesteringsplan VA-verksamhet 2018-2042 

KS/2018:33 041 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts bestut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Investeringsplan 2018-2042 enligt sJcrivelse "Investeringsplan 2018-
2042, Samhällsbyggnad VA-verksamheten~', daterad den Il januari 
20 18, godkänns. 

- Omdisponering av investeringsbudget enligt skrivelse "Begäran om 
disponering av investeringsmedel inom investeringsbudgetram 2018 
samt investeringsplan 2019-2020", daterad den 11 januari 2018, som 
ingår i investeringsplanen 2018-2042, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tillsammans med SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst 
AB) tagit fram en långsiktig investeringsplan .gällande V A-verksamheten. 
Arbetet har i:n:ffirlivat kommunfullmäktiges beslut att fulltolja VA-strategin 
"Det livsviktiga vattnet" samt aktuell .status för kommunens V A
anläggningar inklusive ledningsnätet. Resultatet är en 25·-årig investerings
plan med en klart höjd investeringstakt !ör att fuJlrolja antagen VA-strategi. 
Förslaget innebär en genomsnittlig årlig investeringstakt, under perioden 
2018·2042, på ca 31,6 mnkr. 

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om nya VA-ta..-cor gällande 
från l mars 2018. Denna VA-taxa möjliggör avsättning till investeringsfon
der för avskrivning och ränta på vis.sa investeringar i den 25-åriga investe
ringsplanen. 

Föreslagen investeringsplan 2018-2042 innebär omdisponeringar inom 2018 
års budgetram och investeringsplan 2019-2020 (beslutad av kommunfull
mäktige i juni 20 17). Omdisponeringarna presenteras i skrivelse "Omdispo
nering investeringsmedel 2018-2020, VA-verksamheten". 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse "Tilläggsbudget 2018", dateradden Il januari 2018, från 
ekonom Jeanette Karlsson och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

.Expedierat Ut<lragsbHtyr11ande 

fl? 1/4 1 l ~t$6l3{ 

_357 l 

Sida 
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[~1 0SBY -1\:J KOMMUN Sammanträdelldawm 

2018-01-23 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 

Kom m unstyreisens sam h Illabyggnadsutskott 

Skrivelse ''Investeringsplan 2018-2042, Samhällsbyggnad VA
verksamheten", daterad den 11 januari 2018. 

Skrivelse "Begäran om disponering av investeringsmedel inom investe
ringsbudgetram 2018 samt investeringsplan 20 19-2020", daterad den 11 
januari 2018. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Ekonom, Jeanette Karlsson 
SBVT, Per Fremark 
Tf. ekonomichef, Johanna Lindhe 

EJcpedi.erat l BctM1b1 

~ 

Sida 
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T JÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 1(2) 
2018-01-11 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jeanette Karlsson 
0479528400 
jeanette.karlsson@osby.se 

Tilläggsbudget 2018 
Dnr KS/2018:33 041 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

forslag till kommunstyrelsen 
forslag till kommunfullmäktige 

investeringsplan 2018-2042 enligt skrivelse ~~Investeringsplan 2018-2042~ 
Samhällsbyggnad VA-verksamheten", daterad ljanuari 2018, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tillsammans med SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) tagit fram 
en långsiktig investeringsplan gällande VA-verksamheten. Arbetet har infOrlivat 
kommunfullmäktiges beslut att fullfolja V A-strategin "Det livsviktiga vattnef' samt 
aktuell status for kommunens VA-anläggningar inklusive ledningsnätet. Resultatet är en 
25-årig investeringsplan med en klart höjd investeringstakt för att fullfolja antagen VA
strategi. Förslaget innebär en genomsnittlig årlig investeringstakt, under perioden 2018-
2042, på ca 31,6 mnkr. 

l november 2018 beslutade kommunfullmäktige om nya VA-taxor gällande från l mars 
2018. Denna VA-taxa möjliggör avsättning till investeringsfonder fOr avskrivning och 
ränta på vissa investeringar i den 25-åriga investeringsplanen. 

Föreslagen investeringsplan 2018-2042 innebär omdisponeringar inom 2018 års 
budgetram och investeringsplan 2019-2020 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 20 17). 
Omdisponeringarna presenteras i skrivelse ''Omdisponering investeringsmedel 2018-
2020, VA-verksamheten". 

B&sök$adress Par1<galan 1 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
28380 Osby 

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

Hemsida W\NW.osby.se PlusGiro 11 1 S 61·5 
Organisationsnr 212000·0902 Bankgiro 281-6809 
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Beslutsunderfag 

Skrivelse: "Investeringsplan 2018-2042, Samhällsbyggnad VA-verksamheten", daterad 
2018-01-11 

Skrivelse: "Omdisponering investeringsmedel20l8-2020, VA-verksamheten", daterad 
\ 

2018-01-11 

Mathias Karlsson 

Förvaltningschef 

Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson 

Jeanette Karlsson 

Per Fremark, SBVT 

.Johanna Lindhe 

Jeanette Karlsson 

Ekonom 



i ~ § U! 
o s= 

i Ii: ... § ~H N 

l ~ § 
:il ~ ~ ~8~ 

o :'J-r! 

l ~ 
l i ~ 

<> 

i ~ 

i § 
o 

i 
ll 
Il 

= 101 ~ ~ u~ <>CS':Z 

~ ~ § ~u~ 
o o~ :1 3 

i S! 
o 

l 

i o ... 

l 

L 
•§ 
~"' 

R ~ ~ 

l 

~ 
2 

ii ~ o 

~ .. 
Iii 
Iii 

i 

.. :s § Us .. ~H 
j • o ., 9 ... oi)M00~:= 

E 

i 
~ 

~ 

l 
2 
z 

i I 
<:t i 

~ 
5 
! 
r. 

~ ~ 
-c 



(201 8-01 -11 ) 

Begäran om omdisponering av investeringsmedel inom investeringsbudgetram 2018 
samt investeringsplan 2019-2020 beslutad av KF i juni 2017. 

Projekt Projektnamn 2018 (tkr) 2019 (tkr) 2020 (tkr) nr 

Omdisponering av investeringsbudget från projekt: 

0903 övervakningssystem 500 500 500 

0904 Bredbandsutbyggnad 250 o o 
0906 Atgärder enligt kommande VA-plan 8000 8 000 5 000 

Summa: 8750 8500 5500 

Omdisponering av investeringsbudget !!!!.projekt: 

0908 ö stra Genastorp-Östan å 500 o o 
0909 Hassiaröd 3 000 3 500 o 

0910 Särskilda dagvattensatsningar, dammar etc 1 500 850 1 500 

091 1 övervakningssystem/PLC, alla anlaggningar 2 550 2 450 1 500 

0912 Vattenmätare 700 700 700 

0913 Mindre nyanläggningar 500 500 500 

JOO()( östra Genastorp § 6 o 500 1 300 

Summa: 8 7150 8500 5 500 






