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Lotte Melin Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare





Planpriolista detaljplaner, 2020-04-16.     

Prio och ev. datum Detaljplan  Detta har hänt 

1 Del av Hasslaröd 2:120 och del 

av Osby 193:1 (slutet på 

Hasslarödsvägen) 

(Bostäder) 

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

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

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

Planprogrammet antagit 191023 av SBN. 

Framtagande av detaljplan pågår. 

2 Del av Castor 17, 13 och del av 

Osby 194:1 (Naturbruk, öppna 

området vid Ängsgårdens 

förskola) 

Kettil Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11. 

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

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

Fullmäktigeberedning. Skicka förslag till beslut om planuppdrag till SBN. 

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

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

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

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

framtagande och klar 2020-04-17. Satsar på beslut i SBN 2020-04-22, om än tajt.    

3 Skola, förskola och sporthall 

Killeberg 1:1 M.fl. (väster om 

idrottsplatsen) 

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

Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området öster om idrottsplatsen.  

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

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

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

förberedelse inför ett överklagande.          

4 Förarbete Loshult 3:13 (Mitt emot 

Fornahässlevägen 16 (bostäder) 

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

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

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

finns. Värdering inkommen juni 2019. Förhandling fastighetsägare. 

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

5 Förarbete 

 

 

 

 

Utvidgning av industriområde 

NÖ (Industri) (Vid Vintervägen) 
Kettil Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023. 

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

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

Gamleby. Dagvattenutredning under framtagande av Tyréns parallellt med planarbetet.    

6 Förarbete Verkstaden 1 m.fl. (Hedbergs 

verkstad, vid Coop) (Bostäder) 

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

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

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

byggherren för signering. Respons mottagen men inväntar besked.  

7 Förarbete Del av Osby 193:1 och del av 

Kvadraten 1 

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

befintliga bostäder, markförsäljning då Kvadraten 1 ägs av Osbybostäder.  

8 Förarbete Lönsboda 53:20 (Lönnegårdens 

förskola) 

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

Diskuterades i plangruppen 181214. Planuppdrag från SBNau 190502.  

Undersöka vad som kan byggas genom förhandsbesked, bygglov. Osbybostäder söker förhandsbesked. 
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Prästängen 

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

Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget 

arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av 

pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte 

med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222. 

Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.  

Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213. 

Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Fått förnyat uppdrag!  

Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Pausad. 
 

 

 
 

(Ev.) kommande 

planarbete 

   

Förarbete Sirius 3 (Naturbruksområdet-

området vid elevbostäderna och 

huvudbyggnaden) 

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

bostadsrättsförening för elevhemmen. Omfattar strandskyddet.   

Förarbete Taurus 1 (Naturbruksområdet -

området vid Garvaregården) 

Kettil Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra kommunal verksamhet eller bostäder. 

Omfattar strandskyddet.  

Förarbete Osby 192:59 (bakom kyrkan, vid 

parkeringen) 

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

fastigheten. Beslut om planavtal i SBN 200325. 

Förarbete Kyrkoherden 11 (mitt emot 

kyrkan, vid Prästabacken) 

(Förskola). 

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

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

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

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

Förarbete Chauffören 26 (driftens 

placering) 

Kettil Sannolikt omvandla till bostäder när driften flyttar. 

Förarbete Fiskalen 11 (Esplanadgatan) Kettil Ansökan om planbesked inkom 191021. Lucktomt med önskan att bygga bostäder i 8 våningar. 

Förarbete, utrednings- 

arbete påbörjat 

Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.  

Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ.  

 

 

Antagna planer    

Antagen 200330 av 

KF 

Tandläkaren 1 (Briohuset) 

(Bostäder. Komplettering med 

bostäder) 

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

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

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

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

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

Beräknad laga kraft 2020-04-29. 



Påbörjad 2013-04 

Antagen 180913 

KF:s beslut upphävt 

av MMD 190222. 

Inget 

prövningstillstånd 

MÖD 190701. 

 

 

Osby 181:5 Lars Dufwa (Kontor, 

verksamheter, besöksanläggningar 

vägrestaurang) 

Kettil Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019. 
Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513. 

Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på 

Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.  

Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923. 

Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102. 

På granskning nr 2 161104-161124. 

Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424. 

Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.  

Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.  
Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU 

sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för 

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

Inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 190701  

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

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

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

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

 

 

Lagakraftvunna 

planer 2015-16-17-

18-19 

   

Laga kraft 190417  Stortorget Lönsboda 

(Bostäder, vård, kontor, centrum, 

handel) 

Kettil Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder) 

Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj i 

Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509. Samråd 

avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921. 
Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127.  

Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115.  

Beslut om granskning 2 i SHBU 181115.  

Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217.  

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

Laga kraft 190417. 

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

(Bostäder, vård, centrum och 

skola) 

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

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

160314. Laga kraft 2016-04-11. 

Laga kraft 160427 Kv. Modisten 

(Bostäder, centrum, handel) 

AG Plan Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16 

mars till MÖD. Laga kraft 160427. 

Laga kraft 170318 Bokhandlaren (Bostäder) Kettil (prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad 

151021. Lst avslog överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD. 

Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”.  

Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.  



Antagen 18-09-03 

Laga kraft 181001. 
Kv. Röret 

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

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

Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.  

Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.  

Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.  

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

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

Laga kraft 181001. 

Antagen 190909 

Laga kraft 191009 
Nettoområdet (vid väg 15) 

(Handel, kontor, 
verksamheter) 

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

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

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

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

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

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

 

 

Avskrivna planer    

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

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

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

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

2 (tidigare 3, påbörjad 

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

(Vid Smittsgatan) 

Kettil Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119. 

Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509. 

 

 

 

Översiktlig 

planering m.m. 
   

Påbörjad 2013-10 

Godkänd av KF 

180618 

Centrumplan – vision 2030 

(Framtidsutveckling av Osby 

centrum till 2030) 

Kettil Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat 

i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte 

151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet. 

Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta. 

Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314. 

Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv 

återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren!  

Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i 

visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409. 

Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte 

Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker 

elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning 

170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117.  



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

 

 

 

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning 

Lst=Länsstyrelsen i Skåne län 

Trv=Trafikverket 

MMD= Mark och miljödomstolen 

MÖD=Mark och miljööverdomstolen 
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

KS= kommunstyrelsen 

KF= kommunfullmäktige 

TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden 

SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad 

VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg 

BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola 

UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete 

ON=Osby Näringsliv 

 

 

 

 

Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen. 

 
Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härefter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med 

detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 

veckor). Härefter sammanställs synpunkterna 

i en samrådsredogörelse som kan leda till 

ändringar i handlingarna. Följande steg är 

granskning (tidigare utställning) där 

ytterligare synpunkter kan inkomma vilka 

sammanställs i en granskningsredogörelse. 

Handlingarna skickas till KF för beslut om 

antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar 

och om ingen överklagat 3 veckor efter 

antagande vinner handlingarna LAGA 

KRAFT. 
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Budgetuppföljning efter 31 mars 2020
Dnr SBN/2020:1 041  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 
2020 för samhällsbyggnad exklusive VA samt för samhällsbyggnad VA.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Rapport, Budgetuppföljning mars 2020, Samhällsbyggnad exklusive VA

Rapport, Budgetuppföljning mars 2020, Samhällsbyggnad VA

 

Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef  

http://www.osby.se/


 

 

Uppföljning mars 2020 nämnder 

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 
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UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Vatten- och 
avloppsverksamhet 

0 -4 416 4 416 0 0 0 

Resultat 0 -4 416 4 416 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Överskottet efter mars månad beror bland annat på att vissa kostnader inte finns med i redovisningen. Se mer 

information längre ned. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

            

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

            

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

            

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

            

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

Tidplan för nämndens behandling 

Nämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 22 april. 

Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -464 -464 464 20201231 

0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 0 20201231 

0905 Åtgärder ledningsnät 13 380 1 138 13 380 0 20201231 

0907 ARV, VV, pumpstationer 5 000 4 5 000 0 20201231 

0908 Östra Genastorp-Östanå 240 0 240 0 20201231 

0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 0 20201231 



Samhällsbyggnad, VA-verksamheten, Uppföljning mars 2020 nämnder 4(4) 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0910 Särsk dagvattensatsningar 3 190 0 3 190 0 20201231 

0911 Övervakningssystem/PLC 6 075 75 6 075 0 20201231 

0912 Vattenmätare 700 117 700 0 20201231 

0913 Mindre nyanläggningar (VA 500 0 500 0 20201231 

0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 1 800 0 1 800 0 20201231 

 Totalt 37 725 870 37 261 464  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET 

UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -8 366 -8 313 -53 -37 926 -37 926 0 

- varav avsättning 
till 
investeringsfond 

   4 462 4 462 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 363 302 61 1 450 1 450 0 

Övriga kostnader 6 293 3 595 2 698 25 170 25 170 0 

Summa kostnader 6 656 3 897 2 759 26 620 26 620 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-1 710 -4 416 2 706 -6 844 -6 844 0 

       

Kapitalkostnader 1 710 0 1 710 6 844 6 844 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

0 -4 416 4 416 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelse 

Överskottet efter mars månad beror bland annat dels på att kostnader från SBVT för en månad saknas i 

redovisningen samt att kapitalkostnader ännu inte körts in i systemet. Kapitalkostnader kommer finnas med vid 

nästa månadsuppföljning. 



 

 

Uppföljning mars 2020 nämnder 

Samhällsbyggnad exkl VA 
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UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering och 
administration 

517 663 -146 2 067 2 067 0 

Tekniska 
enheten 

3 153 4 355 -1 202 12 613 12 613 0 

Kost 6 448 6 257 191 25 794 26 180 -386 

Lokalvård 4 318 4 246 72 17 270 16 884 386 

Gemensam 
service 

40 180 -140 160 160 0 

Resultat 14 476 15 701 -1 225 57 904 57 904 0 

 

 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2020. Förklaringen till detta är bland annat att 

kommunfullmäktige beslutat att tilläggsbudgeterna 720 tkr för samhällsbyggnads kostnader för nämnden samt 

600 tkr för högre råvarukostnader till mat för äldre. 

  

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Ingen avvikelse prognosticeras. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

4 231 4 471 3 899 3 923 4 243 4 288 4 271 4 456 4 443 4 146 4 302 4 038 

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

4 601 4 621 3 554          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

41 73 60 34 43 21 34 13 29 37 38 31 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

39 54 58          

Tidplan för nämndens behandling 

Nämnden beslutar om uppföljningen på sammanträden den 22 april. 
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Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0080 Industrispår NO 2 220 15 2 220 0 20201231 

0202 AV-tekn, nätv, omdr fiber 400 0 456 -56 20201231 

0209 Inredning Kommunhus 1 300 80 750 550 20201231 

0210 Örkenedskolan 778 400 778 0 20201231 

0212 Ny förskola Klockareskogs 2 400 0 2 400 0 20201231 

0290 Ventanl nya Ekbackeskolan 4 500 0 4 500 0 20201231 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 1 300 0 1 300 0 20201231 

0295 Utemiljö Rönnebacken 250 0 250 0 20201231 

0296 Kommunövergr passagesyst 2 000 249 2 000 0 20201231 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 660 23 5 660 0 20201231 

0801 Fastighetsbildning 150 32 150 0 20201231 

0802 Nya planområden 0 22 0 0  

0803 Centrumåtgärder 2 250 88 500 1 750 20201231 

0804 Gatubelysning 9 750 1 121 9 750 0 20201231 

0807 Centrumåtgärder visionsdo 2 000 0 3 750 -1 750 20201231 

0808 GC-väg Rönnebacken-Försko 1 000 0 1 000 0 20201231 

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 1 000 0 1 000 0 20201231 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 300 0 300 0 20201231 

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 2 700 212 2 700 0 20201231 

0812 Utveckling näringsverksamhet 0 35 0 0  

0815 Utveckl. Naturbruksområde 7 500 421 7 500 0 20201231 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 750 0 750 0 20201231 

0817 Köp av fastigheter 2 000 0 2 000 0 20201231 

0820 Nya planområden 2020 6 000 279 6 000 0 20201231 

0831 Lekplatser 600 0 600 0 20201231 

0832 Julbelysning 250 0 250 0 20201231 

0833 Fordon driftenhet 1 000 181 1 000 0 20201231 

0834 Byggn stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0 20201231 

0835 Asfalt 10 000 32 10 000 0 20201231 

0836 Gatukostn ersättn 0 38 0 0 20201231 

0839 Pumpstationer 350 0 350 0 20201231 

0840 Genomf bef planområden 8 550 0 8 550 0 20201231 

0841 Genomf Netto-området 0 13 0 0 20201231 

0842 Genomf Tangovägen Osby 0 54 0 0 20201231 

0843 Genomf Kråkeskogen Osby 0 1 857 0 0 20201231 

0844 Genomf Hambov/Tenorv 0 568 0 0 20201231 

0845 Genomf Marklundavägen 0 30 0 0 20201231 

0850 Utveckl näringsverksamhet 1 550 0 1 550 0  

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 857 0 0 20201231 
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Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 181 0 0 20201231 

0853 Utveckl Lönsboda Ind omr1 0 242 0 0 20201231 

0890 Maskiner lokalvård 235 20 235 0 20201231 

1303 Proj. energisparåtgärder 250 8 250 0 20201231 

1305 Säk.proj. larm 300 19 300 0 20201231 

1307 Utbyte storköksutrustning 690 38 690 0 20201231 

1309 Utemiljö Barn och skola 500 0 500 0 20201231 

1310 Div. vht.förändr BoS 500 0 500 0 20201231 

1312 Reinvesteringar komp.red. 6 500 345 6 500 0 20201231 

1612 Örkened förskola 2 456 45 2 456 0 20201231 

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 34 150 0 20201231 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 17 150 0 20201231 

1630 Ny Ishall 3 500 201 3 500 0 20201231 

1642 Killeberg, gsk o fsk 20 300 1 075 20 300 0 20201231 

1648 Killeberg fsk o matsal 25 000 0 21 940 3 060 20201231 

1649 Brunn Lindvallen 75 0 75 0 20201231 

1650 Förskolelokaler Visseltof 2 000 0 3 500 -1 500 20201231 

1667 Ny förskola Osby tätort 24 080 17 099 22 080 2 000 20201231 

1673 Ekelund, förvärv o ombygg 11 540 37 11 540 0 20201231 

1674 LSS-boende Skeingevägen 0 23 23 -23 20201231 

1675 Badplats spegeldammen 1 278 29 1 278 0 20201231 

1701 Genomförande, energiproje 3 450 448 3 450 0 20201231 

1751 Ny övn plats räddn tjänst 1 300 0 0 1 300  

1752 Ny brandstation Osby 2 400 0 2 400 0 20201231 

1793 Gemens nyckelsystem HoV 1 500 0 1 500 0 20201231 

1794 Klimatkontr Rönneb o Lind 300 0 300 0 20201231 

1795 Trapphusboende LSS 2 400 0 0 2 400  

 Totalt 190 832 26 468 183 101 7 731  

0209 Inredning Kommunhus 

Överskott kommer att omdisponeras. 

 

0803 Centrumåtgärder 

Endast 500 tkr ska ligga på 0803. Resterande belopp flyttas till 0807. 

1648 Killeberg fsk o matsal 

Detaljplanen dröjer, pengar flyttas till markköp 1676 Hasslaröd 

 

1650 Förskolelokaler Visseltofta 

Enligt beslut SBN 

 

1667 Ny förskola Osby tätort 

Billigare är budgeterat 

 

1795 Trapphusboende LSS 

Kommer att hyras 

 

1751 Ny övn plats räddn tjänst 

Inväntar ny brandstation 
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Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

UPPFÖLJNING PLANERING OCH ADMINISTRATION 

DRIFTREDOVISNING PLANERING OCH ADMINISTRATION 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -400 -693 293 -1 600 -2 119 519 

       

Personalkostnader 567 833 -266 2 268 2 268 0 

Lokalkostnader 16 22 -6 63 63 0 

Övriga kostnader 334 501 -167 1 336 1 855 -519 

Summa kostnader 917 1 356 -439 3 667 4 186 -519 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

517 663 -146 2 067 2 067 0 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

517 663 -146 2 067 2 067 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Planering och administration prognosticerar ett resultat inom budget. 

Efter första kvartalet är utfallet ett litet underskott vilket beror på att tilläggsbudgeten för nämndens kostnader ännu 

inte tillförts samhällsbyggnadsnämndens budget. 

. 

UPPFÖLJNING TEKNISKA ENHETEN 

DRIFTREDOVISNING TEKNISKA ENHETEN 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -17 456 -16 546 -910 -69 825 -69 576 -249 

       

Personalkostnader 3 567 3 440 127 14 268 13 217 1 051 

Lokalkostnader 14 403 15 016 -613 57 613 58 346 -733 

Övriga kostnader 2 639 2 446 193 10 557 10 626 -69 

Summa kostnader 20 609 20 902 -293 82 438 82 189 249 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

3 153 4 356 -1 203 12 613 12 613 0 
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Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

3 153 4 356 -1 203 12 613 12 613 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Resultatet för Q1 visar ett underskott med ca - 1 200 tkr. Underskottet förklaras enligt nedanstående huvudsakligen 

av högre energikostnader med -940 tkr. Energikostnaderna är högre i början av året än under vår och 

sommarmånaderna varför kostnaderna beräknas följa budget på helår. 

  

UPPFÖLJNING SERVICE-ENHETEN 

DRIFTREDOVISNING KOST 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -638 -572 -66 -2 550 -2 129 -421 

       

Personalkostnader 4 748 4 523 225 18 992 18 827 165 

Lokalkostnader 8 8 0 32 32 0 

Övriga kostnader 2 330 2 298 32 9 320 9 450 -130 

Summa kostnader 7 086 6 829 257 28 344 28 309 35 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

6 448 6 257 191 25 794 26 180 -386 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

6 448 6 257 191 25 794 26 180 -386 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kosten prognosticerar ett underskott på 386 tkr beroende på högre råvarukostnader än budgeterat. 

DRIFTREDOVISNING LOKALVÅRD 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -65 -22 -43 -260 -260 0 

       

Personalkostnader 4 186 3 997 189 16 743 16 396 347 

Lokalkostnader 5 11 -6 21 31 -10 

Övriga kostnader 192 260 -68 767 718 49 

Summa kostnader 4 383 4 268 115 17 531 17 145 386 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

4 318 4 246 72 17 271 16 885 386 
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Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 318 4 246 72 17 271 16 885 386 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Lokalvården prognosticerar ett överskott på 386 tkr. Vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader än 

budgeterat. 

DRIFTREDOVISNING GEMENSAM SERVICE 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader 40 180 -140 160 160 0 

Summa kostnader 40 180 -140 160 160 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

40 180 -140 160 160 0 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

40 180 -140 160 160 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Den totala budgeten är i dagsläget inte klar. Medel kommer att flyttas från kommunstyrelseförvaltningen till 

samhällsbyggnad. Totalt flyttas ca 1000 tkr enligt beslut av kommunfullmäktige. 
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Samhällsbyggnad 
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anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby
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Fax 0479-52 82 97
E-post 
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny brandstation, Osby tätort
Dnr SBN/2020:43 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna lokalisering 
av ny brandstation blir på fastigheten Osby Dragspelet 1 och att projektering av ny 
brandstation påbörjas.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-23 KS/2020:95, att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnad för vidare utredning där med en alternativ placering på västra sidan om 
järnvägen utmed Riksväg 15. I utredningen om alternativ placering, ska det också ingå en 
anonym enkätundersökning på vad brandmännen på Osby brandstation anser var en ny 
brandstation ska ligga

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 KS/2019:294, att byggnation av en ny 
brandstation godkänns samt att framtida placering vidare utreds av 
samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnad föreslår att den framtida placeringen blir på fastigheten Osby 
Dragspelet 1 och att projektering snarast påbörjas utifrån denna valda plats. 

Se vidare utredning under rubriken ”Ärende”

Finansiering

Finansiering sker i budgetberedningen för 2021

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Enkätsvar placering brandstation
Kommunstyrelsens beslut daterad 2019-11-25
Förenklad förstudie för brandstationen, daterad 2019-11-06

Ärende

Återremiss
Enkäten
En anonym enkät skickades ut till samtliga 31 anställda med placering på brandstationen i 
Osby. Enkäten skickades ut den 1 april 2020 och sista svarsdag var den 12 april. Följande 
tre frågeställningar fanns i enkäten;

1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?
- Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).
- Nej, jag är inte tillräckligt insatt.
- Nej, placeringen spelar ingen roll.

2. Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

3. Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Resultat
Totalt inkom 38 svar av totalt 31 personer som hade möjlighet att svara. Det innebär att 
det finns sju (7) st svar som är felaktiga. Antingen har någon person svarat mer än en gång 
alternativt har någon av de som fick enkäten skickat länken till enkäten till någon 
obehörig. 

Anledningen till att det har varit möjligt att svara flera ggr alternativt någon obehörig kan 
ha svarat beror på återremissens krav att svaren skulle vara anonyma. Det har inte varit 
möjligt att skicka ut enkäter digitalt där det funnits möjlighet för spårning. 

Av de 38 svaren har svaren fördelats enligt nedanstående på fråga 1 och 2, motiveringarna 
finns att läsa i bilagan. 

1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?
- Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3). 30 av 38 svar
- Nej, jag är inte tillräckligt insatt. 5 av 38 svar
- Nej, placeringen spelar ingen roll. 3 av 38 svar



Sida
3(10)

2. Var anser du den nya brandstationen ska placeras?
19 av 30 svar har svarat Mossvägen.
11 av 30 svar har svarat Kälsvedsvägen.
Inga andra förslag har inkommit förutom ovanstående, då tanken med enkäten 
även var att finna andra områden som inte tidigare utretts. 

Slutsats
Att genomföra en anonym enkätundersökning med anställda på Osby brandstation 
bedöms inte vara tillförlitlig av flera skäl och resultatet bör ej ligga till grund för beslut åt 
det ena eller andra hållet. 

Av motiveringarna kan man tydligt utläsa att det finns två olika tankar i svaren. De som 
önskar en placering vid Mossvägen utgår från var majoriteten av deltidsbrandmännen bor 
och arbetar idag. Medan de som önskar en placering vid Kälsvedsvägen anser att då man i 
framtiden inte vet var deltidsbrandmännen bor eller arbetar så är det viktigaste att täcka in 
så stort område som möjligt med 5 min anspänningstid och närheten till RV 23 samt 
Killeberg, Loshult och Lönsboda.

Det ett felaktigt antal enkätsvar då det maximala antalet enkätsvar skulle varit 31. Det går 
inte att bedöma på vilket sätt detta har påverkat undersökningen. 

Alternativ placering längs med RV 15

Ovanstående bild är en karta över RV 15 väster om järnvägen, där de gula ytorna är mark 
som Osby kommun idag äger. Kartan är försedd med bokstäver som beskriver de olika 
förutsättningarna för områdena. Det finns även mått som beskriver längd från RV 15 som 
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används för att illustrera längd precis som skallängden. 

Samtliga områden kräver en ändring av detaljplanen där A-F i dagsläget är parkmark. 
Område A-D: 
Områdena ligger är för små och för nära befintliga bostäder vilket innebär att det inte är 
möjligt att bebygga.
Område E-F:
Området ligger vid Driveån samt är parkmark och det finns inga förutsättningar att 
bebygga området.
Område G:
Detta är platsen för driftenhetens gamla förråd. Området ligger för långt från RV 15 samt 
det är för nära bostäder.
Område H:
Området ägs idag inte av Osby kommun och ägaren har aviserat att vara intresserad av att 
bygga bostäder i framtiden på denna plats. Försök har tidigare gjorts att förvärva marken 
för att expandera driftenhetens förråd.
Område I:
Området ligger för nära befintliga bostäder samt Driveån tar en stor del av arealen. 

Slutsats
Med ovanstående har samhällsbyggnad inte funnit någon annan lämplig placering väster 
om järnvägen längs med RV 15 och inte heller enkätsvaren har gett något annat uppslag 
än tidigare utredda förslag.

Tidigare utredning

Insatstiden för räddningstjänsten är en av de viktigaste nyckelfaktorerna gällande 
placering av en ny brandstation. 

Insatstid är den sammantagna tiden för anspänningstid, körtid och angreppstid. Nedan 
redovisas antal och procent av kommuninvånarna som nås inom olika insatstider. 

Anspänningstid är tiden det tar från att larmet når räddningstjänsten tills första 
räddningsfordonet lämnar brandstation. Anspänningstiden hos Osby räddningstjänst ska 
vara maximalt 5 minuter för Räddningspersonal i beredskap, om inte särskilda skäl finns.

Körtid är tiden från att räddningsstyrkan lämnar brandstationen tills de anländer till 
olycksplatsen. Körtiden varierar beroende på avstånd, väglag och väderlek.

Angreppstid är den tid de tar från att räddningsstyrkan kommer till olycksplatsen tills de 
har möjlighet att påbörja de skadeavhjälpande åtgärder som krävs. Det kan handla om att 
ta sig upp i ett höghus, lägga ut slang, eller lokalisera en brand i ett rökfyllt utrymme.

Viktiga områden samt historiska insatser
Räddningstjänsten har ett antal områden/objekt som är särskilt viktiga att snabbt kunna nå 
fram till (riskområden samt skyddsobjekt). Dessa kan vi se på bild 1. Dimensionerande är 



Sida
5(10)

även järnvägsviadukten vid S. Portgatan som är för låg för några av de tunga 
räddningsfordonen vilket gör att järnvägen delar tätorten i två delar som bara kan nås via 
Rv 15.

Bild 1 Riskområden, skyddsobjekt och andra intressanta punkter.

Statistik för tio år om var de flesta insatserna sker i insatsområdet visar att en majoritet har 
skett i de östra delarna av området. Förutom insatserna i de östra delarna av tätorten kan 
vi se att Rv 23, Rv 15 och Glimåkravägen är stora riskobjekt med många olyckor. Se bild 
2 och 3.

Bild 2 Placering av insatser
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Bild 3 Placering av insatser

Utifrån situationen med järnvägsviadukten vid Södra Porttagatan information måste 
brandstationen placeras i Norra delen av Osby tätort i anslutning till Rv 15 för att körtiden 
ska kunna minimeras. 

Utredda förslag längs med Rv 15

Samhällsbyggnad har tillsammans med Räddningschefen funnit två alternativ för 
placeringar i norr längs med RV 15 och gjort en SWOT-analys på bägge platser. 
Förslagen benämns framgent i denna skrivelse med arbetsnamnen ”Mossvägen” och 
”Kälsvedsvägen”.
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Placering Mossvägen

Bilden beskriver möjliga placeringar längs med Mossvägen

Styrkor
I dagsläget bor och arbetar flest av deltidsbrandmännen i nordvästra delen av tätorten
Svagheter
- Detaljplan saknas vilket innebär att byggnationen och projekteringen fördröjs med minst 
9 månader.
- Markförutsättningarna vid värmeverket är dåliga då delar av marken består av torv samt 
att det kräver att värmeverket avstår från mark för att en brandstation ska få plats. 
- Den andra placeringen är nära bostäder vilket kan skapa en olägenhet för boende.
- Deltidsbrandmän kan inte bo i eller arbeta vid sydöstra industriområdet då 
anspänningstiden blir för lång.
Möjligheter
- I framtiden utreds möjligheten att köpa mark i Mossvägens förlängning och förlänga 
Mossvägen ner till Hässleholmsvägen (mellan Spegeldammen och Hasslaröd syd) vilket 
då hade förändrat körvägarna vid insatser söder om Osby tätort. 
Hot
- Vid en försening av byggnation föreligger det ett hot om vite från Arbetsmiljöverket
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Placering Kälsvedsvägen

Bilden beskriver möjlig placeringar längs med Kälsvedsvägen

Styrkor
- Detaljplan är redan färdig och bygglov kan skickas in när projektering är färdig.
- Deltidsbrandmän kan bo och arbeta i princip hela Osby tätort inklusive sydöstra 
industriområdet.
- Det är en högersväng in till området för de flesta deltidsbrandmän vilket minskar 
anspänningstiden.
- Flest insatser för räddningstjänsten görs i östra delen av Osby. 
- Insatstiden för Killeberg kommer att minska. 
Svagheter
- I dagsläget bor och arbetar flest deltidsbrandmän i västra delen av tätorten.
Möjligheter
- Framtida utbyggnationer av industriområden kommer att ske på Osby Industripark varpå 
samtliga nyetableringar hamnar nära brandstationen.
- Det finns svårighet att rekrytera deltidsbrandmän och i framtiden är det viktigt att täcka 
upp Lönsboda vid det fall att det saknas deltidsbrandmän i Lönsboda. 
- Det är möjligt att anlägga ett övningsområde.
- Då vi inte vet var framtidens deltidsbrandmän kommer att bo eller arbeta är det viktigt 
att täcka in så stor del som möjligt av tätorten gällande anspänningstid.  
Hot
- I framtiden spår samhällsbyggnad att utbyggnationen av nya bostäder kommer att ske i 
Sydvästra delen av Osby tätort i Skeingevägens förlängning. 
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Anspänningstid

Nedanstående karta visualiserar fem minuters anspänningstid beroende på de olika 
förslagen på ny placering av brandstation.

Metod 
Genom att använda karttjänsten i Eniro kartor har gränsen för 5 minuters körväg 
markerats på olika vägar i anslutning till Osby tätort. Vilka vägar/mätpunkter som använts 
framgår hyfsat väl på kartbilden. Strecken mellan mätpunkterna är interpolerade för att ge 
en mer sammanhållen bild

Antagande 1
Tiden 5 minuter är den tid som använts som godtagbar körtid men i begreppet 
”anspänningstid” så ska personalen även klä sig och hoppa upp i bilarna inom 5 minuter. 
Antag här att tiden som kan sparas då personalen inte behöver följa gällande 
hastighetsbegränsningar kan kvittas mot tiden som behövs för att byta om och ”spänna 
an”.

Antagande 2
Kartan är ungefärlig och visar på skillnad för en beräknad 5-minuterszon för de två 
förslagen till placering av ny brandstation. Eventuella felkällor bedöms slå lika på för de 
båda förslagen vilket gör att kartan kan användas för att jämföra placeringsförslag men 
inte för att ange var personal faktiskt kan bo/jobba. I en rekryteringssituation avgörs detta 
från fall till fall och vid tveksamheter provkörs sträckorna.
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Resultat anspänningstid
Med nuvarande vägnät är förslagen i princip likvärdiga gällande västra delen av Osby 
tätort med undantag för några gator längst ut mot Hasslarödhållet. För Östra delarna faller 
däremot hela industriområde SO, delar av Kråkeskogen, delar av Marklunda samt 
området runt Klinten bort. 

Slutsats
Genom att gå igenom SWOT-analysen för bägge placeringarna förefaller alternativet med 
Kälsvedsvägen som det klart bättre alternativet utifrån perspektiven

 Var framtida personal kan arbeta, då sydöstra industriområdet samt delar av 
nordöstra industriområdet faller bort vilket vore olyckligt.

 Tidsaspekten med ett att dagens brandstation inte uppfyller arbetsmiljökraven och 
ett vitesförläggande är överhängande om projektet försenas när det redan idag 
finns en fungerande detaljplan för alternativet Kälsvedsvägen.

 Möjlighet till övningsområde

 Goda markförutsättningar vilket ger en billigare etablering

 Snabbare insatstid till Killeberg och Rv 15 samt Rv 23, då flest insatser sker i östra 
delarna. 
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30 dnr: KS/2019:294 att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-11-25 för beslut och vidare kommunicering med 

Arbetsmiljöverket.  

Handlingsplanen består av 11 punkter vilket behandlas i denna rapport.  

Platsbesök har skett på befintlig räddningsstation där bristerna gåtts igenom. 

Handlingsplanen som beslutats av kommunstyrelsen har gåtts igenom och 

samband med genomgången intervjuades Räddningschefen. Utredning av 

befintlig detaljplan där brandstationen idag är lokaliserad har gjorts samt 

detaljplaner i nordöstra delarna av Osby tätort har gåtts igenom för att 

säkerställa vad som kan göras med befintlig brandstation samt var en 

eventuell ny brandstation kan placeras. 

Slutsatsen och rekommendation är att beslut snarast fattas gällande 

byggnation av en ny brandstation med placering enligt denna rapport.  
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1 Inledning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30 dnr: KS/2019:294 att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-11-25 för beslut och vidare kommunicering med 

Arbetsmiljöverket.  

Handlingsplanen består av 11 punkter vilket behandlas i denna rapport.  

 Bakgrund 

Osby brandstation ritades 1965 och byggdes kort där efter och närmar sig 

snart 55 år. Byggnaderna är slitna och har stora brister både tekniskt och 

arbetsmiljömässigt. Området utmed Norra Infartsgatan och Industrigatan är 

ett riskområde för påkörning av boende, men framförallt barn och elever på 

väg till och från Klockarskogsskolan som är granne med brandstationen. 

Begränsningar i framkomlighet med flertalet övergångsställen och farthinder 

i form av farthinder vid övergångsstället.  

Arbetsmiljöverket har krävt en handlingsplan för att åtgärda 

arbetsmiljöbristerna som finns med den befintliga brandstationen.  

 Problemområde 

Rapporten är skriven för att utreda och förslå lämpliga åtgärder för 

nedanstående brister som är tagna direkt från den beslutade handlingsplanen. 

1. Utrymmet för förvaring och ombyte av larmkläder är trångt och har 

brister i sin ventilation. Risk för kollisioner vid utryckning och 

kontaminering av privata kläder 

2. Utrymmet för dusch, omklädning och saneringsbastu är inte 

dimensionerat för antalet arbetstagare i räddningstjänsten. Där finns 

inte heller separata möjligheter för kvinnor och män att sanera sig 

och sköta hygien efter insats. Arbetet utförs av både kvinnor och män 

och arbetet som utförs är bland annat svettdrivande. Detta kan 

medföra stress för medarbetarna och försvårar möjligheten till den 

personliga hygienen. 

3. Placering av räddningstjänstens lokaler är i ett känsligt område med 

bland annat skolor, lekplatser och bostäder där det finns risk för 

tredje man kan bli påkörd vid utryckning. Varning till omgivningarna 

uppges höras först då utryckningsfordon lämnar. Inkallad personal 

kör till brandstationen med krav att inställa sig snabbt, vilket ökar 

riskerna för kollision med tredje man. Personal upplever oro och 

stress med anledning av detta.  

4. Personer utifrån kan enkelt ta sig in på brandstationen med risk för 

stöld av personliga föremål hos personalen och att obehöriga 

uppehåller sig i lokalerna med risk för hot och våld. 

5. Gymmet på brandstationen upplevs som litet och inte ändamålsenligt 

för verksamhetens krav. Ventilationen är ej tillräcklig. Det är 

nödvändigt att personal tränar för att kunna möte de fysiska och 

psykiska utmaningar som utryckningar innebär. Dessutom uppges 
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gemensam träning dör deltidsbrandmän som inte är lokaliserade i 

lokalerna främja teamandan och effektivitet vid insatser.  

6. Avgaser sprids in i kontorsutrymme, fikarum och undervisningssal. 

Avgaserna kommer från fordon i vagnhallen. Diesel och 

bensinavgaserna kan medföra hälsorisker för dem som utsetts. 

Anledningen till spridningen av avgaserna anges dels bero på 

dåligtätning mellan vagnhall och övriga lokaler i byggnaden, dels på 

ofullständigt avgasutsug i vagnhallen. 

7. Inomhusklimatet anges vara för varmt på sommaren och kallt på 

vintern. Lokalerna anges vara dragiga med kallras från fönster. Detta 

medför obehag och kan utgöra en risk för felaktiga beslut vid 

larmsituation och en ökning av upplevd stress i arbetet.  

8. Förrådsutrymmena är otillräckliga, risk för sammanblandning av 

rengjord och smutsig utrustning, vilket medför ökad risk för 

kontaminering av farliga ämnin. Vid inspektion förvarades livsmedel 

tillsammans med räddningsmaterial. 

9. Kök och fikarum ej ändamålsenligt för de antal personer som 

utnyttjar det. Det används även av kursdeltagare. Lokalerna är 

bullriga när flera personer vistas där och med markant överhörning 

tillintilliggande kontorsrum. Störande buller ökar stressnivån och gör 

det svårare att koncentrera sig.  

10. Elrum med dess installationer visar på eventuell sårbarhet som ökar 

riskerna för störningar av nödvändig kommunikation vid larm och 

utryckning. En elrevision är beställd, men det är nödvändigt att säkra 

vitala funktioner i verksamhetes drift. Funktionsstörningar i 

kommunikation och teknisk i en verksamhet ökar riskerna för stress 

genom svårigheter att utföra räddningsinsatser.  

11. Brandstationen saknar back-up system med reservström. Det förvårar 

allvarligt möjligheterna att utföra räddningsinsatser vid händelse av 

ett strömavbrott. Brandstationen har visserligen reservkraftaggregat i 

ett förråd men den funktionstestas inte regelbundet och är inte heller 

inkopplat på elsystemet. Detta medför risk och påtaglig fördröjning 

av räddningsinsatserna och en ökad stress för personalen för vad som 

kan ske vid utryckning som sammanfaller vid strömavbrott. 

 Syfte och mål 

Syftet och målet med denna rapport är att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen. Där de 11 punkterna 

besvaras.  

 Avgränsning 

Rapporten är avgränsad till att enbart besvara de 11 punkterna. 
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 Metod 

Platsbesök har skett på befintlig räddningsstation där bristerna gåtts igenom. 

Handlingsplanen som beslutats av kommunstyrelsen har gåtts igenom och 

samband med genomgången intervjuades Räddningschefen. Utredning av 

befintlig detaljplan där brandstationen idag är lokaliserad har gjorts samt 

detaljplaner i nordöstra delarna av Osby tätort har gåtts igenom för att 

säkerställa vad som kan göras med befintlig brandstation samt var en 

eventuell ny brandstation kan placeras.  

 

Diskussion har även skett med Trafik- och gatuingenjör och planarkitekt 

gällande befintlig och eventuell framtida placering. Nyckeltal i utredningen 

har tagits fram via Boverket, REPAB och samhällsbyggnad har använt sig av 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund vid framtagande av rapporten.  

2 Resultat 

Resultatet beskriver två alternativ som utretts vilka är ett ”nollalternativ” att 

om- och tillbyggnad sker av befintlig brandstation. Det andra alternativet är 

en nybyggnation på annan plats.  

 Nollalternativet 

Nuvarande brandstationsbyggnad är belägen i korsningen Norra Infartsgatan 

/ Industrigatan i nordvästra delen av Osby tätort och utgörs av en byggnad 

med parkeringsplats på baksidan. Huset är byggt i suterräng och källare där 

gym, dusch och elcentral återfinns, vilket innebär att även bottenvåningen på 

baksidan är under marknivå. I bottenvåningen återfinns omklädningsrum, 

förråd, verkstad och inrymmer vagnhallen med nio portar som idag är för 

smala och för låga. Vilket innebär att samtliga fordon ej har möjlighet att 

parkeras inomhus. Sidospeglarna behöver även fällas in för att en brandbil 

ska kunna köra in. Plan 2 innehåller, kontor, fikarum och utbildningslokaler. 

Där återfinns även vilorum och plats för övernattning för 

ambulansverksamheten som är samlokaliserad. På fastigheten finns även ett 

slangtorn som inte längre är i bruk då det är utdömt och man får enbart vistas 

i slangtornet tillfälligt. Det är förbjudet att användas som slangtorn 

(hängning och torkning av slang)  

När brandstationen byggdes anpassades utformning och storlek efter 1960-

talets krav och förutsättningar, vilket i många avseenden skiljer sig markant 

från dagens krav och behov. Byggnaden och de olika funktionerna har med 

åren blivit alltmer föråldrade och slitna, bland annat har fordonen blivit 

större varpå de största ej längre får rum. Fordon och utrustning är förändrad 

och tar mer plats vilket stationen inte är anpassad för. Omklädningsrum 

byggdes inte för att avskilja arbetskläder och privata kläder vilket gör att 

privata kläder kontamineras efter insatserna. Även räddningstjänsten har 

börjat bli jämställd och numera finns även kvinnlig personal som behöver 

byta om.  

Förutom byggnadernas brister så är marken på baksidan i annan höjd samt 

misstanke om berg finns, vilket också medför stora utmaningar. En 

renovering av brandstationen, skulle bli omfattande och kostsam, men 

framförallt komplicerad med tanke på nuvarande verksamhet som måste 

pågå under byggtiden och med en acceptabel arbetsmiljö för personalen. Det 

är även komplicerat att bygga till framförallt omklädningsrum för att ordna 
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med snabb access till vagnhallen som ligger på framsidan med en gammal 

slangtunnel och förråd emellan sig med tjocka betongväggar där bärighet 

behöver beräknas för att överhuvudtaget utröna möjlighet att kunna bygga 

till.  

Ombyggnation krävs av befintliga ytor vilket även det visar på svårigheter 

att göra större och anpassade rum istället för som idag mindre förrådsrum.  

En kostnadsuppskattning har gjorts med följande förutsättningar. 

Brandstationen behöver uppskattningsvis för att möta krav och behov uppgå 

till ca 2 000 kvm. Dagens brandstation är 1 514 kvm, där 

ambulansverksamheten idag använder 140 kvm. Det innebär att 

tillbyggnaden behöver bli ca 626 kvm.  

Kostnad för tillbyggnaden uppskattas till 25 000 000 kr utifrån ett nyckeltal 

på 40 000 kr per kvm. Övriga ytor behöver samtidigt byggas om, där 

ventilation, värme, kyla, reservkraft ordnas enligt de brister som 

handlingsplanen påtalat. Renoveringen och ombyggnationen uppskattas till 

13 000 per kvm vilket resulterar i en kostnad av 19 682 000 kr. Den totala 

kostnaden för om- och tillbyggnad landar då uppskattningsvis på ca 44,7 

mnkr. Tillkommande kostnader för utrymning av befintlig är inte beräknade. 

Dagens brandstation ligger i ett riskområde med skada för tredje man vid in- 

och utryckningar. För att eliminera problemet är förslaget att införa planskild 

korsning vid övergångsställen. Kostnaden beräknas inte i rapporten då denna 

lösning ej är aktuell. 

Räddningstjänsten saknar idag permanent plats för sin övningsverksamhet, 

denna verksamhet bedrivs idag bland annat på Revingehed och är ej möjlig 

att anlägga vid befintlig räddningsstation.  

 
Bild 1. Flygfoto över nuvarande brandstation. I norr ses korsningen med övergångsställen. 
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 Ny brandstation 

2.2.1 Område vid Kälsvedsvägen 

Den förenklade förstudien har begränsats till ett område i den nordöstra 

delen där insatstiderna kan hållas, trafiksituationen är god samt detaljplanen 

inte behöver förändras. 

 

Bild 2. Området vid Kälsvedsvägen 

Förslaget innebär att verksamheten etableras på fastigheten Dragspelet 1 

vilken ägs av Osby kommun. Fastigheten är 9 994 kvm och detaljplanen 

anger allmänt ändamål vilket innebär att ingen detaljplaneförändring krävs.  

Närmsta granne ligger ca 120 m bort och bostadsområdet i öster ca 250 m 

vilket minimerar störningseffekter i form av exempelvis ljud. Placeringen 

innebär också stor närhet till RV 15 som är huvudstråket till, från och genom 

Osby tätort.  

Markförutsättningarna är goda med lite skogsvegetation och möjligheten att 

etablera ett övningsområde inom fastigheten är stor. Det hade i sin tur gett en 

kostnadsbesparing att kunna öva på hemmaplan med ca 300 000 kr per år. 

2.2.2 Utformning byggnad 

Följande förutsättningar krävs i utformningen av en ny brandstation.  

• Åtta arbetsplatser fördelat på fem rum. 

• Matplats / Fikarum för 25 personer (Personal samt besökare) 

• Utbildningslokal för 25 personer 

• Omklädningsrum med plats för 30 herrar och 10 damer. Där en 

separering av arbetskläder och privata kläder sker med en avskiljande 

dusch för 5 personer som kan tvaga sig samtidigt. 
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• Gym för 10 samtidiga användare. 

• Ledningscentral för insatser ca 30 kvm 

• Utrymme för SIGNE bredvid ledningscentralen, SIGNE är ett 

krypterat signalskyddssystem. 

• Vagnhall med plats för en ambulans, fem lastbilar, fyra personbilar i 

utryckningstjänst samt tre personbilar för förrättning och utbildning, 

fem släpar med fyrhjuling, båt etc. Det krävs totalt tio portar in i 

vagnhallen för utryckningsfordon och en-tre för personbilar. 

• Tvätthall för rengöring av fordon 

• Saneringsrum för använd utrustning vid insatser 

• Rökskyddsverkstad med plats rökdykningsutrustning 

• Verkstad med ett kemrum i anslutning som ska vara avskilt.  

• Varmförråd för förvaring av räddningsmateriel samt utrustning. 

Det krävs i anslutning till fastigheten utryckningsljus som kan stoppa 

trafiken vid en utryckning. 

Ovanstående krav för en funktionsduglig brandstation resulterar i en 

byggnadsstorlek på ca 2 000 kvm varav vagnhallen är ca 1 300 kvm.  

En kostnadsuppskattning ger en investeringskostnad på ca 54 mnkr. 1 300 

kvm med nyckeltalet 20 000 kr per kvm och 700 kvm med nyckeltalet 

40 000kr per kvm. 

Det är viktigt att beakta möjligheten att hålla ner projekteringskostnaderna 

då andra kommuner tämligen nyligen byggt nya brandstationer varpå det 

finns en möjlighet att slippa uppfinna hjulet på nytt. 

2.2.3 Tidplan 

Projektering beräknas ta ca 6 månader efter beslut och byggtiden beräknas 

till 24 månader.  

Total tid från beslut till att en ny brandstation kan vara på plats är 2,5 år.  
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3 Lösningsförslag beroende på alternativ 

 Om- och tillbyggnad 

1. Utrymmet för förvaring och ombyte av larmkläder är trångt och 

har brister i sin ventilation. Risk för kollisioner vid utryckning 

och kontaminering av privata kläder 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad. 

2. Utrymmet för dusch, omklädning och saneringsbastu är inte 

dimensionerat för antalet arbetstagare i räddningstjänsten. Där 

finns inte heller separata möjligheter för kvinnor och män att 

sanera sig och sköta hygien efter insats. Arbetet utförs av både 

kvinnor och män och arbetet som utförs är bland annat 

svettdrivande. Detta kan medföra stress för medarbetarna och 

försvårar möjligheten till den personliga hygienen. 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad. 

3. Placering av räddningstjänstens lokaler är i ett känsligt område 

med bland annat skolor, lekplatser och bostäder där det finns 

risk för tredje man kan bli påkörd vid utryckning. Varning till 

omgivningarna uppges höras först då utryckningsfordon lämnar. 

Inkallad personal kör till brandstationen med krav att inställa 

sig snabbt, vilket ökar riskerna för kollision med tredje man. 

Personal upplever oro och stress med anledning av detta. 

Det går att avveckla lekplatsen. Risker utifrån skola och boende går 

inte att lösa. 

4. Personer utifrån kan enkelt ta sig in på brandstationen med risk 

för stöld av personliga föremål hos personalen och att obehöriga 

uppehåller sig i lokalerna med risk för hot och våld. 

Samhällsbyggnad byter passersystem och dörrar och det beräknas 

vara klart till årsskiftet 2019/2020. 

5. Gymmet på brandstationen upplevs som litet och inte 

ändamålsenligt för verksamhetens krav. Ventilationen är ej 

tillräcklig. Det är nödvändigt att personal tränar för att kunna 

möte de fysiska och psykiska utmaningar som utryckningar 

innebär. Dessutom uppges gemensam träning dör 

deltidsbrandmän som inte är lokaliserade i lokalerna främja 

teamandan och effektivitet vid insatser.  

Problemet kan lösas genom att personalen får gymkort på ett gym. 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad på befintlig 

brandstation 

6. Avgaser sprids in i kontorsutrymme, fikarum och 

undervisningssal. Avgaserna kommer från fordon i vagnhallen. 

Diesel och bensinavgaserna kan medföra hälsorisker för dem 

som utsetts. Anledningen till spridningen av avgaserna anges dels 

bero på dåligtätning mellan vagnhall och övriga lokaler i 

byggnaden, dels på ofullständigt avgasutsug i vagnhallen. 

Det är möjligt att installera avgasventilation såsom förekommer hos 

exempelvis bilprovningen. Beräknad kostnad uppgår till ca 

750 000kr, utöver denna kostnad tillkommer ombyggnadskostnad för 

fordonen. 
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7. Inomhusklimatet anges vara för varmt på sommaren och kallt på 

vintern. Lokalerna anges vara dragiga med kallras från fönster. 

Detta medför obehag och kan utgöra en risk för felaktiga beslut 

vid larmsituation och en ökning av upplevd stress i arbetet. 

Dörrar och fönster behöver bytas, det hjälper dock inte för värmen. 

Det kräver ett nytt ventilationssystem med komfort kyla. Det innebär 

nytt ventilationsaggregat och helt nya ventilationskanaler i samtliga 

lokaler. 

8. Förrådsutrymmena är otillräckliga, risk för sammanblandning 

av rengjord och smutsig utrustning, vilket medför ökad risk för 

kontaminering av farliga ämnen. Vid inspektion förvarades 

livsmedel tillsammans med räddningsmaterial. 

En container är möjliga att hyra för förvaring utanför byggnaden. Det 

resulterar dock i att insatstiderna påverkas till en ej acceptabel nivå.  

9. Kök och fikarum ej ändamålsenligt för de antal personer som 

utnyttjar det. Det används även av kursdeltagare. Lokalerna är 

bullriga när flera personer vistas där och med markant 

överhörning tillintilliggande kontorsrum. Störande buller ökar 

stressnivån och gör det svårare att koncentrera sig.  

En vägg behöver byggas upp mellan kontor och fikarummet. Ett 

förbud för kursdeltagare att vistas i lokalerna har införts. De fikar 

numera i lektionssalen vilket i sig är ett arbetsmiljöproblem.  

10. Elrum med dess installationer visar på eventuell sårbarhet som 

ökar riskerna för störningar av nödvändig kommunikation vid 

larm och utryckning. En elrevision är beställd, men det är 

nödvändigt att säkra vitala funktioner i verksamhetes drift. 

Funktionsstörningar i kommunikation och teknisk i en 

verksamhet ökar riskerna för stress genom svårigheter att utföra 

räddningsinsatser.  

El revisionen är färdig och åtgärder är beställda och klara till 

årsskiftet 2019/2020. 

11. Brandstationen saknar back-up system med reservström. Det 

förvårar allvarligt möjligheterna att utföra räddningsinsatser vid 

händelse av ett strömavbrott. Brandstationen har visserligen 

reservkraftaggregat i ett förråd men den funktionstestas inte 

regelbundet och är inte heller inkopplat på elsystemet. Detta 

medför risk och påtaglig fördröjning av räddningsinsatserna och 

en ökad stress för personalen för vad som kan ske vid utryckning 

som sammanfaller vid strömavbrott. 

Utredning pågår just nu gällande inköp av en reservelverksbyggnad 

som är flyttbar och kan flyttas vid behov av ombyggnation eller 

nybyggnation 
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 Nybyggnation 

Samtliga brister åtgärdas vid en nybyggnation. 

4 Slutsatser och rekommendationer 

Bristerna i befintlig brandstation är väldigt stora och som tidigare beskrivits 

är byggnaden nästan 55 år gammal. När brandstationen byggdes anpassades 

utformning och storlek efter 1960-talets krav och förutsättningar, vilket i 

många avseenden skiljer sig markant från dagens krav och behov. 

Utifrån detta är det nödvändigt att åtgärder sker och alternativen som finns är 

ett nollalternativ alternativt nybyggnation. 

Strikt ekonomiskt är det billigare att bygga om och till befintlig brandstation. 

Problemen som då uppstår är att det blir väldigt svårt att bedriva verksamhet 

i lokalerna under ombyggnadstiden. Problemet med trafiksituationen löses 

inte och det finns ingen möjlighet att angöra en övningsplats i anslutning till 

befintlig brandstation. 

En ny brandstation hade eliminerat ovanstående problem dock med en 

uppskattad merkostnad á ca 9 000 000kr. 

Andra fördelar med en ny byggnad är framförallt besparingar som kan göras 

med en energieffektivare byggnad som hade sänkt driftskostnaden med ca 85 

000 kr per år och ackumulerat under 50 år som är beräknad livslängd för en 

ny brandstation hade inneburit en kostnadsbesparing med ca 5 000 000 kr i 

driftkostnader på fastigheten. 

Slutsatsen och rekommendation är att beslut snarast fattas gällande 

byggnation av en ny brandstation med placering enligt denna rapport.  

 

 

 

 

Anders Edwall 
Chef Tekniska Enheten  
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Större delen av kåren jobba å verkar på västra sidan av byn å taga sig ner snabbt, antigen genom centrum
förbi flera skolor/dagis mycket folk eller den trafikerade väg 15 är en mardröm utan blåljus/utryckningsfordon.
Kommer aldrig lyckas hålla anspänningstiden. Sen att lägga en brandstation nere vid det nya "dagis" där
merparten blir tvungna att köra å lämna/ hämta ska ligga  så nära nya stationen. +ihop med äldreboende känns
väldigt konstigt. Hoppas det utreds ordentligt och tar hänsyn till brandmännen stress att taga sig till stationen så
säkert som möjligt, annars kommer de bli svårt för en annan att vara kvar tyvärr.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Källsvedsvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Lättast att komma till o närmast när vi ska åka ut. Alla får mer lika långt att åka när det går larm
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen/Rv15

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Närheten till majoriteten av brandmännens bostäder o arbetsplatser. Köra på inryckning längs Rv15 är inget att
rekommendera
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Även om man inte vet något om framtiden. Så bor och arbetar just nu de flesta närmare mossvägen. Så har det
även varit en längre tid historikst. Det är mycket positivt att det planeras bygga nya områden. Både industri och
bostäder.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen (självklarhet).

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

För att personal som skall rycka ut ska hinna i tid för anspänning, vidare att skattebetalare i osby skall få hjälp
så fort som möjligt, säkrare att rycka ut i brandbil med påslagna sirener och blåljus än att köra i privata bilar
genom tätort och v 15 som det inte går att köra om på.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.



Sida 1

Enkät

 

 

1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Vid närheten av gullarpsverket är den bästa placeringen både vid inryckning. och vid blåljuskörning.

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Det är tydligen planerat med bostäder vid gamla naturbrukets marker/ maskinhall och ut mot Marklunda,
Gamleby och då passar en brandstation inte in i detta område. Det kommer att bli mycket folk som har sina
bostäder i området och då blir det samma bekymmer som vid dagens brandstation. Placeringen vid
värmeverket är mer fördelaktigt då många har sin huvudarbetsgivare på västra sidan av byn och även många
bor även på västra sidan.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Källsvedsvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Känns bäst för alla
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Jag anser att vi kommer ut snabbare och kan hjälpa vid olyckor. Och känns säkrare att köra längre sträckor
med blåljus och sirener än i privata bilar.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

På Mossvägen. Jag måste tänka i förhållande till vart jag arbetar och vart jag bor. Då är Mossvägen en mycket
bättre placering än Källsvedsvägen. Om man tittar på planritningarna för kommunen så borde inte
Källsvedsvägen vara ett alternativ överhuvudtaget då man bygger in sig igen  nära förskolor osv. Om den
placeras vid Källsvedsvägen så är det minst 4 brandmän i vår grupp som inte kommer att komma i tid.

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Det är för våra medborgare i kommunen, inte utefter mitt egna förslag. Ska vi kunna ge våra medborgare i
kommunen en säker räddningstjänst så är Mossvägen den placering som utefter medborgarna det bästa
alternativet. Om sökaren går, hjärtstopp, dagtid, ska jag då köra på rv15 långt, genom 2 rondeller, vill komma
fram i tid, då kommer inte mina medtrafikanter visa mig hänsyn, får dom vet inte varför jag har bråttom och vill
komma fram i tid, kommer jag däremot I utryckningsfordon med blåljus, då kommer jag fram.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Källsvedsvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Känns som att mittpunkten är mer centralt än ute på mossvägen. För egen del fungerar det också bättre då jag
har närmare från jobbet och det cirkulerar mycket folk utanför mitt jobb.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Jag anser att den bör ligga vid Mossvägen.

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Viktigt är att ha nära till stationen för när larmet går får man ett stresspåslag och att köra med sin personliga bil
en kortare sträcka är bättre. Att ha en kortare inryckningssträcka och en längre framkörning från stationen är
säkrare och snabbare. Risken för att skada tredje man är mindre och vi kan hjälpa till snabbare. Det handlar
om att hjälpa den utsatta i tid. Vilket blir bäst då? Att köra en längre sträcka med sin privata bil bland annat
genom två rondeller där inga bilar flyttar sig för oss enbart för att komma till stationen och sedan köra en
kortare sträcka med räddningsfordonen där folk släpper fram oss? Vi slipper också att köra på så mycket
småvägar för att ta oss till stationen om den ligger vid Mossvägen. Vill man ha brandmän som kör förbi både
Parkskolan och Prästgården på väg till stationen?
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Oavsett fysisk placering så ska den placeras på ett sådant ställe att det inte medför förhöjd risk för barn och
unga att skadas vid en utryckning t ex så som placeringen är idag. Den ska ockå placeras på ett sådant ställe
att täcka för framtida brandmäns boende i kommunen, att så många som möjligt av boende i Osby ska kunna
ta sig till brandstationen inom 5 minuter.

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Jag har inget "bästa placering" utan jag ser mer till användningen och att den verkligen gör rätt nytta. Alltså, rätt
placerad = rätt nytta.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Källsvedsvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Bäst tillgänglighet o snabbast ut på dom stora vägarna
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Eftersom de flesta brandmän jobbar i närheten. Man får tänka på anspänningstiden. Andra alternativ är för
långt iväg. Vi måste tänka våra kommuninnevånare.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Källsvedsvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Nära ut till väg 15 o 23 där vi har mycket utryckningar. Det finns även brandman som jobbar o har verksamhet
ute på nord ost vid dsw o dom kommer inte att kunna hålla anspänningstiden till mossvägen utan att passera
skola mm i en alldeles för hög fart. Jag vet att Osby  Glas där vi har en del brandman letar efter ny mark att
bygga fabrik på o då finns det ju lämpliga platser på detta hållet också.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Kälsvedsvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Min anspäningstid förbättras om stationen byggs på kälsvedsvägen och försämras radikalt om den byggs på
mossvägen.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

För att vi stör minst när vi åker på larm + att köra förbi exp,typ lindem när vi ska på larm,att vi kan hålla i
övningar utan att störa,  slipper att gräva en längre sträcka med fjärrvärme
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

I nordöstra delarna av Osby tätort.

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Vi ska vara beredda att skydda hela kommunen och inte bara Osby tätort. Det görs bäst vid en placering i östra
halvan av byn. Ju längre österut (och inom anspänningstiden) desto bättre.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

På den plats som tjänstemannautredningen kom fram till sammantaget var lämpligast.

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

För att tjänstemännen som utredde frågan har gjort en saklig och bra utredning vilken visar på att det
sammantaget är den bästa placeringen. Att utredningen ens remitteras för yttrande av oss anställda för att vi
ska "tycka" saker är enligt mig skrattretande. Varför vågar inte våra politiker lita på tjänstemännens omdöme?
För övrigt är arbetsmiljön på brandstationen såpass dålig att flera i personalen överväger att säga upp sig om
inget beslut om ny brandstation sker snart. Det är inte bara som en av politikerna under KF sa "ett vite som
bara är en bråkdelen av kostnaden för en ny brandstation" utan en mycket besvärande arbetsmiljö som vi
anställda tvingas arbeta i med en förhöjd risk för flertalet mycket otrevliga sjukdomar.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Gynna absolut majoriteten av brandmän. Kortare sträcka att köra och man har chans till anspänningstiden.
Solklart enligt mig.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen/RV 15

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Brandmännens arbete och bostäder ligger här. Kortare inryckning
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

En placering som INTE blir på Mossvägen kommer högst troligen att påverka min anställning negativt, då
hjälpen till 3:man inte kommer fram så snabbt som det finns möjlighet till. Placera ny station på Mossvägen för
att säkerställa personal på deltid i framtidens Osby. Lyssna på deltidarna.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Vid Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Det är närmre för nästan alla att ha stationen placerad på mossvägen. Detta medför mindre stress för oss att ta
oss till stationen i tid. Det medför även att vi i samlad trupp kan köra förbi de två rondellerna med blåljus istället
för att vi flesta ska köra därigenom individuellt i våra privata bilar. Det blir då färre bilar som ska igenom
rondellerna och folk har även mer respekt för någon som kör med blåljus än någon brandman som är påväg i
privat bil. Det skulle alltså spara tid vid utryckningar.  En annan anledning är att om tio år kommer det finnas
förskolor, lekplatser och bostäder vid jordbruksgymnasiet vilket gör att en placering av stationen där kommer
innebära samma problem som vi har vid den nuvarande placeringen om tio år. Vid mossvägen har vi istället för
småvägar genom samhället två stora vägar (rv15 och södra portgatan) med bra sikt som vi kan ta oss till
stationen genom.  Det kan även finnas risk att många kommer att säga upp sig eftersom vi måste hinna till
stationen, och lämna portarna med brandbilen inom 5 minuter! Från att larmet går måste vi hinna ta oss till
bilen, sedan köra säkert till stationen, och ta på sig utrustning mm. Detta blir då en onödig stressfaktor.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Jag har kört på larm i 21 år med privat bil från nordost till nuvarande brandstation ,tänk er att komma där vid
0700,1200eller 1600 med stressen som rinner utan på en o övriga trafikanter försöker hindra en för att köra om
. Flertalet kommer ut vid mossvägen så då är en brandbil med blåljus o siren att föredra om man ska österut .
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Jag anser att den ska placeras  vid mossvägen/väg 15.

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

De två företagen som idag har flest brandmän anställda ligger idag närmare den platsen och idag så bor även
de flesta den sidan byn. En annan aspekt är att vid en ev



Sida 1

Enkät

 

 

 

 

1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Lättast att komma till stationen, från hem och arbete
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

1.	För att deltidspersonalen kommer att hinna rycka ut i tid för anspänning och därmed får också Osby
kommuns invånare hjälpen dom kallar på snabbt som möjlig, detta går inte från placering Kälsvedsvägen.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

I närheten av Kälsvedsvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Närheten till väg 15, 19 och 23.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Öster om järnvägen.

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Huvuddelen av brandmännen bor och arbetar på denna sida. Där av kortare inställningstid.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Mossvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Även om man inte vet något om framtiden. Så bor och arbetar just nu de flesta närmare mossvägen. Så har det
även varit en längre tid vad gäller hisoriken. Det är mycket positivt att det planeras bygga nya områden. Både
industri och bostäder på östra sidan. Det används som en av anledningarna att inte placera på mossvägen.
Men skulle det nu helt plötsligt bli väldigt många som bor och arbetar där kan man använda väg 15 som
utryckningsväg. Med mossvägen kommer de flesta slippa köra rakt genom byn med sina privata bilar. Tycker
det är mycket bättre att de flesta har bättre väg till stationen. Så man sedan under den större delen av
utryckningen kan påkalla friväg med blåljus och siren.  Att utryckning ska köras via västra storgatan innan väg
15  eller östra storgatan och förbi vårdcentralen och äldreboenden känns som väldigt dumt. Exempel, Larm om
fulltutvecklad brand i byggnad med person saknad. Kan då för flertalet brandmän vara två rödljus man ska
passera, skola, vårdcentral och äldreboende. Lägg där till större belastning på trafik i jämförelse med om man
ska till mossvägen. Snacka om stresspåslag.. Är ju även en av de negativa punkterna utredningen visade och
som J.Ask ofta pratar om. Vad gäller dagens placering på norra infart, att man ska passera en skola och
bostadsområden. Han är vid varje utryckning orolig för att vi skapar ny olycka på väg till stationen. Att då lägga
en ny station med samma brister, inte bra. Att man ska förlänga mossvägen och ansluta till hässleholsvägen
gör placering på mossvägen ännu bättre. Absolut har FIP blivit succe och värd varje krona. Perfekt för att man
snabbare ska kunna påbörja insats. Men att man använder den funktionen i debatt och nedvärderar övriga
styrkan genom att säga att styrkan inte har lika bråttom längre därför kan ha längre körtid med sina privta bilar,
det är en kuslig och farlig okunskap för en styrande politiker. Att två brandmänn inte längre kan nå stationen
om den placeras på mossvägen, stämmer det verkligen i förhållande till vilken tid det tar just nu? År fler
småvägar nu än med mossvägen. å varför blir de 2 personerna bortplockade om man lägger statonen på
mossvägen om det funkar nu?! Placerar man stationen på kälsvedsvägen är det fler än 2 som inte når
stationen på tid som gör att 8010 kan rulla inom 5 minuter. Det pratar man inte om i utredningen, tycker den
känns riktad.
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1. Har du någon uppfattning om var den nya brandstationen ska placeras?

Ja (vid ja vänligen svara på fråga 2 och 3).

Nej, jag är inte tillräckligt insatt.

Nej, placeringen spelar ingen roll.

2.	Var anser du den nya brandstationen ska placeras?

Vid Källsvedsvägen

3.	Varför anser du att den bästa placeringen är enligt ditt förslag?

Jag anser att detta är en fråga man bör ta beslut på baserat på vad en sakkunnig utredning visar.
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Hyresnedsättning på grund av COVID-19
Dnr SBN/2020:101

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ingen hyresnedsättning 
eller hyresrabatt ska ske till någon hyresgäst med anledning av COVID-19

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnad är en fastighetsägare som även hyr ut fastigheter till externa bolag och 
stiftelser. Förfrågan har kommit från två av hyresgästerna med önskan om nedsättning av 
hyran på grund av COVID-19. En av hyresgästerna är Stiftelsen Lekoseum som är 
hyresgäst i Briohuset. 

Stiftelsen bedriver i huset försäljning av bland annat leksaker och bedrivs som ett företag. 
Lekoseum har på grund av COVID-19 fått kraftigt minskad försäljning vilket resulterar i 
att de önskar nedsättning av hyran. 

Regeringen har gått ut med nedanstående information.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), 
hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. 
Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av 
den fasta hyran. Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Osby kommun har redan meddelat Lekoseum att de avser att söka detta stöd för 
Lekoseum, med passusen att vid det fall att Osby kommun ej beviljas stödet kommer 
Lekoseum att få betala full hyra.

http://www.osby.se/
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Frågeställningen från Lekoseum lyder därmed att de utöver ovanstående vill få en 
hyresnedsättning. 

Samhällsbyggnad gör bedömningen att göra nedsättningen av hyran är prejudicerande och 
övriga 35 hyresgäster som hyr andra lokaler då har möjlighet att även få sänkt hyra på 
grund av lika behandlingsprincipen. Bland annat Lernia är en hyresgäst till Osby kommun 
vilka idag inte kan bedriva undervisning i sina hyrda lokaler.

Det hade resulterat i att även Lernia vid ansökan ska få en nedsättning av hyran. 

 

Beslutet skickas till 

Chef Tekniska Enheten

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Chef Tekniska Enheten 
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