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Beslutsattestanter för samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter fr o m 2019-10-23
Dnr SBN/2019:274  002  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag arbetsutskottet

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att fastställa beslutsattestanter enligt attestlista daterad 2019-10-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar vidare att föreslå 
samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att besluta om de 
förändringar som kan bli aktuella under mandatperioden t o m 2022.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslutsattestanter för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter fr o m 2019-10-23. I förslaget finns 
beloppsgränser för respektive beslutsattest.

Beslutsunderlag

Attestlista 2019-10-01

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, chef tekniska enheten och kost- och lokalvårdschefen.

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef 

http://www.osby.se/


Attestreglemente 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, gäller fr o m 2019-10-23, reviderad 2019-10-01.

Ansvar Beslutsattest
Namnteckning 

beslutsattest

Ersättare 

beslutsattest

Namnteckning ersättare 

beslutsattest

Beloppsgräns 

Driftbudget

Beloppsgräns 

Investeringsbudget

Beställnings-/ 

granskningsattest 

inom 

Samhällsbyggnads  

förvaltningen

3000 Mathias Karlsson
Förvaltningschef 

samhällsbyggnad

Anders Edwall / 

Kim Olsen

Chef tekniska enheten / Chef 

kost- och lokalvårdsenheten
500 000 10 000 000

3010 Anders Edwall Chef tekniska enheten Kim Olsen
Chef kost- och 

lokalvårdsenheten
500 000 10 000 000

3011 Kristian Håkansson Driftchef Anders Edwall Chef tekniska enheten 500 000 500 000

3012 Kristian Håkansson Driftchef Anders Edwall Chef tekniska enheten 200 000 200 000

3013 Kristian Håkansson Driftchef Anders Edwall Chef tekniska enheten 200 000 5 000 000

3014 Anders Edwall Chef tekniska enheten Kim Olsen
Chef kost- och 

lokalvårdsenheten
500 000 600 000

3020 Kim Olsen
Chef kost- och 

lokalvårdsenheten
Selma Poparic

Biträdande kost- och 

lokalvårdschef
200 000 200 000

3020 Stefan Strömberg
Beslutattest på fakturor 

upp till 2000 kr.
2 000 -

3030 Kim Olsen
Chef kost- och 

lokalvårdsenheten
Selma Poparic

Biträdande kost- och 

lokalvårdschef
200 000 200 000

3900 Mathias Karlsson
Förvaltningschef 

samhällsbyggnad

Anders Edwall / 

Kim Olsen

Chef tekniska enheten / Chef 

kost- och lokalvårdsenheten
1 000 000 5 000 000

Paula Bernhardsson       

Christina Karlsson                  

Jakob Nilsson                      

Gunilla Persson                                          

Anders Andersson             

Tomislav Kljucevic                    

Selma Poparic                        

Stefan Strömberg                

Yvonne Johansson               

Songul Özdemir                           

Ulf Johansson                             

Jan Dahlstedt                        

Zlatko Abazagic                                         

Peter Persson                     

Morgan Jönsson                 

Johannes Lindberg                  

Patrik Johnsson                     

Stefan Björnsson                

Johan Persson                          

Andre Al-Khoury
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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

Ny detaljplan för del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1
Dnr SBN/2019:45 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Anta planprogrammet och därigenom fastställa programmets övergripande principer.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande översiktsplan för Osby kommun (antagen av fullmäktige 2010-11-29) 
pekas stora delar av Hasslaröd 2:120 ut som framtida bostadsbebyggelse. Marken är 
belägen i den södra delen av Osby tätort och ligger precis i anslutning till befintlig 
villabebyggelse. Förslaget innebär att fortsätta planeringen av bostäder där Osbys 
bebyggelsekrans slutar. Lämpliga bostäder bedöms vara markbostäder främst villor men 
även parhus, radhus et cetera. En fortsättning av Hasslarödsvägen föreslås att dras ner till 
järnvägstunneln för att ge möjlighet att nå Hässleholmsvägen. 

Gällande stadsplan (antagen av fullmäktige i Osby 1966-02-21) anger park eller 
plantering för planområdet. En stor del av marken ligger utanför planlagt område och har 
därmed ingen angiven markanvändning.

Innan planprogrammet skickades ut för samråd besöktes de flesta av sakägarna, i 
huvudsak villaägarna i området. Två yttrande från bostadsägare har kommit in samt en 
protestlista mot planförslaget. De flesta av de boende som är sakägare har inte skrivit på 
protestlistan. 

  

Beslutsunderlag

Översiktsplan för Osby kommun antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige.
Planprogram för del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1.
Samrådsredogörelse. 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 



Planprogram för del av                                                                                              

Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1
Antagandehandling. Osby kommun, Skåne län.                                          

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Osby kommun, Skåne län 
Diarienummer SBN/2019:45

Ungefärlig illustration över planförslaget.

program

samråd

utställning
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GranskningPlanprogram
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Samråd Antagande

Laga kraft

Pilen visar i vilket skede projektet befinner sig i planprocessen.



Bakgrund och syfte
Under hösten och vintern 2018 har en vidareutveckling av fastigheten Hasslaröd 2:120 och del av Osby 
193:1 diskuterats. Syftet är att skapa fler tomter för markbostäder. Syftet är också att förlänga 
Hasslarödsvägen ner till befintlig tunneln som går under järnvägen i söder. 2018-12-12 tog 
samhällsbyggnadsutskottet beslutet att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka områdets 
förutsättningar genom planarbete. För att tydliggöra förutsättningarna, ange mål och utgångpunkter för  
planarbetet tas ett planprogram fram. Intentionen är att skapa förutsättningar för markbostäder på en  
begränsad yta inom fastigheterna.

Planområdet
Planområdet ligger i sydvästra delen av Osby tätort, strax nedanför Hasslarödsskolan. 
Den aktuella marken ligger cirka 1600 meter från järnvägsstationen. Ytan är cirka 4 hektar stor och har 
karaktären av ett skogsområde. Planområdet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt öster där 
Hasslarödsvägen, Lövängsvägen och Göran Håkans är närmsta vägar. Inom området finns flera gångstigar 
som leder vidare in i skogsområdet.

Pilarna visar den plats och i den riktning som nedan foton är tagna på. Del av Hasslaröd 2:120 och Osby 193:1

Bild 1: Tagen mot söder i riktning mot järnvägsspåret.        Bild 2: Nordlig riktning bakom befintliga villor. 
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Bild 3: Bilden är tagen mellan befintlig villabebyggelse.         Bild 4: Ett av ”släppen” mellan villabebyggelsen.  

Översiktsplan
Fördjupad översiktsplan för Osby tätort som är del av översiktsplanen, antagen 2010-11-29 av  
kommunfullmäktige, pekar ut området som etableringsplats för bostäder, i huvudsak villabebyggelse.  
Enligt översiktsplanen är området en del i tanken att låta Osby tätort utvecklas i sydvästlig riktning.  

Översiktsplanen anger att  
verksamhetsområdet för VA behöver utökas  
och exploateringskostnaderna bedöms  
normala. Tanken som tidigare fanns med en  
väg från Mossvägen som dras ner till 
Hässleholmsvägen, via tunneln under 
järnvägen, är inte längre aktuellt.   

Den fördjupade översiktsplanen pekar ut 
planområdet som framtida användning för  
bostadsbebyggelse. Dock pekas ett större område 
ut i den fördjupade översiktsplanen än vad som 
avses planeras i ett första skede.  
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Stadsplaner
Stora delar av det utpekade planområdet omfattas inte av någon stadsplan.   
Dock omfattas en del av en gällande stadsplan som vann laga kraft 1967-03-10 och anger park eller  
plantering.  Resterande delar av stadsplanen anger i huvudsak bostadsbebyggelsen som friliggande i 1 våning.

Stadsplanen från 1967 som gäller för en del av området som föreslås planeras. Planområdet är markerat i rött.  
 

Översvämningsrapport
I januari 2012 upprättades en översvämningsrapport av Tyréns på uppdrag från Osby kommun.  
Rapporten redovisar hur Osbysjön med tillopp kan beröras av ett 100-årsflöde samt Osbysjöns  
dimensionerade högsta flöde. Området som avses planeras för bostäder berörs inte av någon  
översvämningsrisk från ytvatten enligt rapporten. 
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Markägoförhållanden
Hela planområdet ägs av Osby kommun. Gult markerad mark i kartan ägs av Osby kommun. Den mark som 
inte är gulmarkerad är privatägd.

i

Markägokarta som visar kommunens mark i gult. Planområdet är markerat i rött.

Strandskydd/fågelskyddsområde
För norra delen av Osbysjön är strandskyddet upphävt i enlighet med beslut från 2002-07-06.  
Fågelskyddsområde gäller för Osbysjön enligt beslut från 1966-12-29, vilket innebär förbud för att bedriva 
jakt på fågel. Planområdet omfattas varken av strandskydd eller fågelskyddsområde.   
 
 

Grönstrukturplan
Grönstrukturplan för Osby tätort, som togs fram under 2014 men reviderades och antogs på nytt av  
kommunfullmäktige 2018-09-03, beskriver inte planområdet specifikt men pekar ut det i den  
översiktliga grönplanekartan. Eftersom planområde i huvudsak föreslås utgöras av villabebyggelse skapas 
fortsatt mycket grönt genom villatomterna som bildas. Även gröna stråk mellan befintliga och  
tillkommande tomter kommer bibehållas. 
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Vegetation
Planområdet består främst av skogsmark med blandskog, även om lövträden är tydligt dominerande.  
Vanligast förekommande är bok, ek och björk. Majoriteten av träden är förhållandevis unga och därför inte 
så stora. Vid platsbesök hittades inga stora ekar som kan bli väldigt gamla och hysa en stor variation av  
exempelvis insekter. Detta behöver dock undersökas vidare för att säkerställa att inga värdefulla- och/eller 
gamla träd fälls. Den lägre vegetationen består främst av en variation av ljung, blåbärsris, olika typer av  
mossor och unga träd. Vattenföringen i området är mycket begränsad. Ett mindre dike finns strax bakom 
befintlig bebyggelse och som var torrlagt vid platsbesöket.

Gata, trafik och buller
Inom planområdet finns mycket begränsat med vägar. En mindre grusväg går in från Skeingevägen och  
in i skogsområdet. Denna väg angränsar mot marken som kommunen äger.  
Närmsta vägen till planområdet som går genom befintligt villaområde är Lövängsvägen  
med en hastighetsbegränsning på 40 km/h. Trafikmängden är förhållandevis begränsad och utgörs  
till största delen av boende i området.  
Hasslarödsvägen löper hela vägen ner till planområdets södra del och slutar precis utanför planområdet.  
Vägen är relativt vältrafikera, dock med minskande trafik i slutet på vägen i söder.  
Vägen avses förlängas för att kopplas an till tunneln som går under järnvägen, cirka 500 meter söderut.  
Tunneln har en god storlek och bredden uppgår till cirka 9 meter.
Järnvägsrälsen ligger cirka 130 meter från den närmaste utkanten av det tilltänkta planområdet.  
Krav och rekommendationer för avstånd mellan järnväg och bostäder bedöms uppfyllas.  
Strax söder respektive öster om planområdet finns två naturliga kullar som till viss del fungerar som  
bullerdämpare mot järnvägen. Framför allt den östliga kullen avskärmar delar av den befintliga bebyggelsen 
som vetter mot järnvägen. Mellan dessa befintliga kullar kan en bullervall av massor förläggas för att förbättra 
ljudmiljön för både befintliga bostäder och de planerade. 
    
 

Kartan visar höjdnivåerna i området, hur en bullervall och förlänging av Hasslarödsvägen kan se ut.
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Förbindelserna till kolletivtrafiken är reletatvt goda i förhållande till planområdet. Järnvägsstation med tåg 
och bussförbindelser finns drygt 1600 meter i nordostlig riktning. Bussar avgår till bland annat Kristianstad 
och Östra Göinge och tågen färdas i riktning mot Danmark längs Södra stambanan.   

Teknisk försörjning

Planområdet omfattas inte i befintligt fjärrvärmenät. Ingen fjärrvärme finns längs den södra delen av  
Hasslarödsvägen. Dock finns fjärrvärme i området vid Rönnetorpsvägen. Ny bebyggelse kan komma att  
värmas upp genom utbyggnad av fjärrvärmenät eller förnyelsebar energi, exempelvis bergvärme och/eller 
andra alternativa energikällor. VA ansluts till befintligt nät i Hasslarödsvägen, likaså el, tele och bredband. 
 
 

Översiktlig geoteknik
En översiktlig undersökning av markförhållandena visar att området består till största delen av morän (blåa 
områden). Grönt område anger isälvssediment och de bruna områdena torv.  
Grundläggningsförutsättningarna bedöms som förhållandevis goda, även om närmare markundersökningar 
kan behöva göras. Eftersom viss vattenföring förekommer är några delar av marken något blötare. 
Det mindre diket som ligger strax bakom befintlig villabebyggelse är inte kulverterat. Inga torvområde som 
ger sämre grundläggningsförutsättningar förekommer inom eller i direkt anslutning till planområdet.  
Detta bör däremot undersökas närmare. Enligt kommunens GIS system är radonhalten normal på platsen, 
10-25kBq/m3.   

Jordartskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning).



Jorddjupskarta som anger jordarnas mäktighet. De ljusare områdena är grundare och börjar på cirka 3 meter.

Jorddjupskartan visar att jordarna i planområdet till största delen är cirka 5-10 meter mäktiga. 
Undantag gäller dock för den nordligaste delen av planområdet. I den ljusare delen är jordarna inte lika  
mäktiga, cirka 3-5 meter. 

Berggrundskarta anger att berggrunden under planmrådet består av granitisk gnejs.
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Bergsgrundskartan anger att de mörkt rosa områdena som är prickade består av syenitoidgranit som är  
porfyrisk, vilket används för att beskriva en bergarts textur. Området som enbart är mörkare anges som  
granit. Planområdet, vilket anges med den ljusare färgen, pekas ut som granitisk gnejs. 
Angivelserna är dock översiktliga och generaliserade. 
  

 Marktäcke
Det finns inga kända kulturhistoriska lämningar eller fornlämningar som bedöms påverka planeringen. 
Viss kärrskog förekommer, illustrerat i bruna fält, men ligger väster om planområdet. Fornlämningar är  
markerade i lila fält och i punkter. Flera lämningar förekommer i sydväst vid Galtabjär.  
Länsmannamyren ligger i samma område, sydväst om planområdet.  
Den lila linjen som löper utmed bebyggelsen är SCB:s tätortsavgränsning.  
Planområdet är inte utpekat som riksintresseområde  
  

Karta över markens beskaffenhet gällande fornlämningar, natur- och kulturmiljövård, riksintresse och naturvård.  
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VA
Vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar ligger under befintliga gator i anslutning till  
planområdet. Närmsta väg med VA är Hasslarödsvägen och Lövängsvägen. I slutet på Hasslarödsvägen  
ligger en ledning för dagvatten som når en bit in till planområdet, markerad med grön linje. 
Ledningssystemet förelås byggas ut och dras vidare längs förlängningen av Hasslarödsvägen.  
Ledningsnätet behäver även dras in i planområdet längs tillkommande gator. Nya ledningar kopplas på det 
befintliga ledningssystemet.     

 

Röda linjer längs vägarna i VA kartan representerar avsloppsledningar, blå linjer är vatten och gröna linjer illustrerar 
dagvattenledningarna.
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Planförslag och programskiss
I Osby centralort finns en stor brist på villatomter och markbostäder som ligger i ett attraktivt läge.  
Planförslaget innebär att bebyggelsen i sydvästra delen av Osby tätort föreslås utvidgas. 
Genom att planera marken som kommunen äger, i huvudsak del av Hasslaröd 2:120, kan fler radhus, parhus 
och villor tillskapas. Eftersom befintlig bebyggelsen i området i huvudsak präglas av radhus och villor i 1-1 ½ 
plan bör den nya bebyggelsen ligga på ungefär samma höjd. Mellan befintliga villor och förslag till ny  
bebyggelse läggs naturmark för att öka möjligheterna till rekreation. Det ökar också avskiljdheten inom  
området mellan villatomterna. Stora delar av markytan inom området kommer inte hårdgöras,  
med undantag för sedvanlig infrastruktur, vilket ger goda möjligheter för dagvatteninfiltration.  
I huvudsak sker infiltrationen i grönytorna mellan de nya bostäderna och i trädgårdarna. Övrigt dagvatten 
tas om hand genom brunnar som anläggs i de nya vägarna, som i sin tur kopplas på det befintliga systemet. 
 
Planförslaget illustreras nedan. Förslaget innebär att den nya bebyggelsen består av markbostäder.  
Största delen bör vara renodlad villabebyggelse. Även radhus och parhus kan passa in i området.  
Förlängningen av Hasslarödsvägen som löper ner mot järnvägstunneln visas i förslaget.     
      

 

        
          Illustrationsplan över planområdet med villatomter på 1000 kvadratmeter. Bullervall mot järnvägen nedanför   
          platsen. Förlängning av Hasslarödsvägen föreslås dras ner mot järnvägstunneln i söder. 

 Kiselv

 Hasselvägen

 vägen

 vägen
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Fotografiet är taget i slutet av Hasslarödsvägen som syns i nedersta vänstra hörnan. Lövängsvägen löper högerut i bilden. 

Illustrationsbild som visar ungefär hur planförslaget kan komma att se ut .
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Frågor att utreda vidare i detaljplanearbetet

• Kompletterande undersökning av geotekniska förhållanden.
• Ekonomiska konsekvenser.
• Energiförsörjning och VA-läget.
• Miljöpåverkan.
• Närmare utredning av förlängningen av Hasslarödsvägen mot järnvägstunneln.  
• Ljud- och vibrationssituationen.

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2019-09-30

Mathias Karlsson                 Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef         Planarkitekt FPR/MSA



Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelse till Planprogram för del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1            1 (10) 

             2019-10-01 

 
 

 

 

Planprogram för del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1. 
Osby, Osby kommun, Skåne län   
 

 

Planprogrammet har varit på samråd under tiden 2019-06-28 – 2019-08-09 i enlighet 

med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-17. 
 

Förslag till planprogram har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under 

samrådstiden har förslaget funnits tillgängligt på 

 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 

- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 

- Kommunens hemsida www.osby.se 
 

 

Länsstyrelsens, Lantmäteriets och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet.  

De yttranden som inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge 

en överskådlig och lättillgänglig text. En lista med namnunderskrifter mot förslaget har 

även skickats in till kommunen. Samtliga dokument finns att tillgå på samhällsbyggnad, 

Västra Storgatan 35. 

 

Följande har inkommit med yttranden: 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 
 

 Länsstyrelsen, 2019-08-21     med synpunkter 

 Lantmäterimyndigheten, 2019-07-05  med synpunkter 

 Trafikverket, 2019-08-16    med synpunkter 
 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

     E.ON, 2019-07-26      med synpunkter 

 SBVT, 2019-07-11     med synpunkter 

                        Miljö- och byggnämnden, 2019-09-26  med synpunkter 

                        IP Only, 2019-07-02     med synpunkter 

                

ÖVRIGA 

     Palle och Ylva Kronblad, 2019-08-05   med synpunkter 

 Anders Svensson, 2019-08-03    med synpunkter 

    

 

  

  

 

http://www.osby.se/
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

 

 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2019-08-21 följande: 

 

Redogörelse för ärendet 

Programområdet ligger i den sydvästra delen av Osby tätort, cirka 1,6 km från 

järnvägsstationen. Området är cirka 4 hektar stort och har karaktären av ett skogsområde. Om-

rådet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr och öster, samt av skogsområde i väster 

och söder. Kommunen anger att syftet med planläggningen är att skapa fler tomter för mark-

bostäder, samt att förlänga Hasslarödsvägen till befintlig tunnel som går under järnvägen i sö-

der. Delar av området omfattas av detaljplan (stadsplan från 1967) sedan tidigare, som med-

ger användningen park eller plantering. 

För området gäller Fördjupad översiktsplan Osby som ingår som en del i Översiktsplan för 

Osby kommun. I fördjupningen för Osby är området utpekat för nya bostäder. Området är inte 

särskilt nämnt i länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen. Det framgår inte av 

handlingarna vilket planförfarande kommunen avser att gå vidare med efter planprogrammet. 

Kommunen har ännu inte gjort någon bedömning om planförslaget kan antas medföra  

betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

 
Länsstyrelsens formella synpunkter 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 

och bygglagen. 
 

Risk för översvämning 

Kommunen hänvisar i planprogrammet till en översvämningsrapport som redovisar hur  

Osbysjön med tillopp kan beröras av ett 100-årsflöde samt Osbysjöns dimensionerande högsta 

flöde, samt konstaterar att det nu aktuella programområdet för bostäder inte berörs av någon 

översvämningsrisk från ytvatten enligt rapporten. 

Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag i form av en lågpunktskartering som  

behöver beaktas när markens lämplighet för bebyggelse ska avgöras.  

Länsstyrelsen konstaterar att lågpunktskarteringen visar att planområdet kan vara ett  

potentiellt översvämningsområde. Detta behöver tas hänsyn till i det fortsatta  

planarbetet när man bedömer markens lämplighet. För information om  

lågpunktskarteringen och andra kartunderlag om översvämning hänvisar vi till  

karttjänsten ”vatten och klimat” samt till den användarguide som länsstyrelsen tagit fram. Ta 

del av karttjänsten Vatten och Klimat: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Dikningsfore-

tag/ 

 

Ta del av användarguiden som hör till karttjänsten: 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/anvandarguide-till-

karttjansten-vatten-klimat.aspx 

 
Länsstyrelsen konstaterar utöver det att planområdet berörs av dikningsföretaget  

Hasslaröd med tillhörande båtnadsområde. Båtnadsområdet utgör en central del av program-

området. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Redovisning saknas av hur planförslaget kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna för 

vatten. I det fortsatta planarbetet förutsätts därför att detta redovisas. Det är i sammanhanget 

angeläget att koppla planens dagvattenhantering till  

miljökvalitetsnormerna. 
 

Hälsa och säkerhet – buller, vibrationer 

Buller 

I planprogrammet konstaterar kommunen att ljudsituationen behöver utredas vidare i 

detaljplanearbetet, länsstyrelsen delar den uppfattningen. I det fortsatta arbetet vill länsstyrel-

sen vill uppmärksamma kommunen på skrivningen i PBL 2010:900 4 kap 33a §, eftersom den 

planerade bostadsbebyggelsen eventuellt är bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, om bostads-

bebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbul-

ler. Detta ska redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Beräkningen ska 

utgå från ett framtida scenario och ta hänsyn till samtliga bullerkällor. Värdet för buller bör 

beräknas till den gräns för byggrätt som planen medger i full utbyggnad, och inte utifrån il-

lustrationsplan. Det behöver framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möj-

liggöra bebyggelsen och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. Tillsynsmyndigheten, det 

vill säga kommunens, möjlighet att i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren har föränd-

rats i och med införandet av den nya bullerförordningen. 

 

Vibrationer 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att även vibrationssituationen behöver klargöras i 

det fortsatta planarbetet. 

 

Länsstyrelsens rådgivning 
 

Lämplig markanvändning 

Kommunen anger att syftet med planläggningen dels är att möjliggöra nya  

markbostäder och dels att möjliggöra en förlängning av Hasslarödsvägen.  

Länsstyrelsen kan dock inte utläsa skälen till att man vill förlänga vägen och koppla ihop den 

med vägen under järnvägstunneln. Till exempel redovisas inte behoven för detta. Eftersom 

förlängningen av vägen innebär att oexploaterad mark tas i anspråk menar länsstyrelsen att 

kommunen i det fortsatta planarbetet bör redovisa behov och motiv för förlängningen av 

vägen. 
 

Information om skyddade arter och fornlämningar 

 
Skyddade arter 

Eventuell förekomst av om skyddade arter finns i området behöver klargöras i det  

fortsatta planarbetet. Planens utformning bör i första hand anpassas så att arter ej  

påverkas. 

 
Fornlämningar 

Inom aktuell yta finns inga i dag kända registrerade fornlämningar. Ett flertal fornlämningar 

bestående av fossil åkermark gravrösen, hällristningar och lösfynd finns i trakten närmast ak-

tuell yta. Då ytan omfattar cirka 3,5 ha kan det eventuellt bli aktuellt med arkeologiska insat-

ser inför exploatering. Länsstyrelsen råder kommunen att ta en tidig kontakt med länsstyrel-

sens kulturmiljöenhet för att diskutera behovet av sådana insatser. 
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Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt  

ändamål gällande översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet  

enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte  

länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

 

Kommentar: Planhandlingarna, kommande detaljplanehandlingar, kompletteras gällande 

översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet. 

 

När det gäller den avsedda förlängningen av Hasslarödsvägen förtydligas detta i 

detaljplanehandlingarna. Att förlänga Hasslarödsvägen blir en naturlig del i utvecklingen av 

samhället och Osby tätort. Ska boende i området vidare söderut, exempelvis till Hässleholm, 

behöver man färdas upp (norrut) längs Hasslarödsvägen i cirka 1,5 kilometer.  

Därefter behöver färden gå söderut igen, parallellt med Hasslarödsvägen fast på andra sidan 

järnvägen (längs Hässleholmsvägen). Vid en förlängning av Hasslarödsvägen används också 

befintlig infrastruktur på ett effektivare vis. Tunneln som går under södra stambanan används 

med mycket låg frekvens eftersom vägen genom tunneln enbart är en grusad skogsväg. 

Vägverket byggde tunneln sedan tidigare utan att den kom till någon nytta. Tunneln är av 

större dimensioner, cirka 9 meter bred och cirka 5 meter hög. Att använda den innebär både 

mindre bilkörande och omvägar för boende i området samtidigt som de statliga medel som en 

gång användes för att bygga en sådan stor tunnel tas tillvara. Skälen är alltså både 

ekonomiska och miljömässiga genom att minska onödigt körande och effektivisera 

trafikflödena.    

 

 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2019-07-05 följande: 
 

 
Lantmäteriet har tagit del av förslaget till planprogram. Lantmäteriet har i detta skede inga  

synpunkter ur fastighetsbildningsperspektiv.  

Vi ber er dock observera att det i grundkartan finns en angivelse av att delar av Hasslaröd 2:120s 

gränser är osäkra. I planprogrammet ser det ut som att tanken är att ha kvartersmark för 

bostadsändamål utlagt med direkt anslutning till delar av dessa gränser. Lantmäteriet vill här 

påminna om att en detaljplan inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken är då att 

antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den 

planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. För att råda bot på osäkerheten är det lämpligt 

att utreda gränserna och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränser.  

Är gränserna juridiskt oklara krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma gränsens läge. 
 

Kommentar: Kommunen uppmärksammar det Lantmäteriet framför till detaljplaneförslaget. 

Nya mätningar på plats kommer göras. Kontakt hålls med Lantmäteriet.   
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Trafikverket meddelar i yttrande 2019-08-16 följande: 

 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 

Planförslaget innebär att bebyggelsen i sydvästra delen av Osby tätort föreslås utvidgas med 

framförallt villabebyggelse. Planprogrammets skiss visar cirka 20 villor.  

Södra stambanans spårområde ligger söder om planområdet. Södra stambanan är utpekad som 

riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse 

för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen.  

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, men det 

kan även krävas större avstånd. Det är svårt att ange generella skyddsavstånd från vägar, järn-

vägar, hamnar, flygplatser eller godsterminaler för att förhindra störningar och uppnå buller-

riktvärdena. För bebyggelse nära en järnväg kan det krävas ett avstånd upp till 300 meter för 

att vara säker på att samtliga riktvärden uppnås och att störningarna blir ringa, om det är fritt 

fält mellan järnvägen och bebyggelsen och om inte skyddsåtgärder vidtas. Inom cirka 30-50 

meter från järnvägen är det mycket svårt att uppnå god boendemiljö även om skyddsåtgärder 

vidtas. 

Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden för 

buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kommunen eller exploatö-

ren. Om bullerskyddsåtgärder eller anpassningsåtgärder är en förutsättning för att riktvärdena 

ska kunna innehållas, så ska erforderliga åtgärder regleras med planbestämmelse i plankartan. 

Samtliga bullerskyddsåtgärder som föreslås måste beräknas, för att redovisa vilka bullernivåer 

som uppnås. Det måste också säkerställas att erforderliga bullerskyddsåtgärder finns på plats 

innan inflyttning tillåts. Kommunen behöver utreda buller och vibrationer i det fortsatta plan-

arbetet. 

För att minimera risken för obehörigt spårbeträdande anser Trafikverket att panelstängsel ska 

finnas i erforderlig omfattning utmed järnvägen i anslutning till planområdet. Detta ska ingå 

som en förutsättning för att kunna exploatera området. Ett avtal måste tecknas mellan Trafik-

verket och kommunen avseende detta (innan detaljplanen föres till antagande) och uppförande 

av stängsel ska bekostas av kommunen.  

Om en förlängning av Hasslarödsvägen blir aktuell behöver kommunen utreda huruvida en 

ökad trafik påverkar den planskilda passagen under järnvägen.  

 

Kommentar: Att södra stambanan är av riksintresse tar kommunen hänsyn till.  

Planförslaget kommer inte innebära att riksintresset skadas eller att åtkomsten och 

utnyttjandet försvåras. Planerad bebyggelse inom planområdet kommer ligga cirka 130 meter 

från spårområdet.  

 

Ljud, vibration- och trafikläget kommer utredas vidare i detaljplanearbetet, som även finns 

med som utredningspunkter i slutet av planprogrammet. Bland annat för att analysera 

trafikmängd och belastning på järnvägstunneln. Dock är järnvägstunneln förhållandevis stor, 

cirka 9 meter bred. Trafikverket bör ha ritningarna för tunneln eftersom det var tidigare 

Vägverket som stod bakom bygget. 
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 I planprogrammet finns förslag på hur de naturliga höjdskillnaderna kan användas för att 

minska bullernivån genom en bullervall. Detta utreds vidare för att nå lämpligaste lösningen. 

 

Att obehöriga vistas på spåret behöver förebyggas i så stor omfattning som möjligt.  

Dock ligger det yttersta ansvaret på individen själv om denne vistas på spårområdet eller inte. 

Det är i övrigt Trafikverket som ansvarar för att upprätta suicidstängsel för sina spårområden 

och att säkra dessa platser i största möjliga omfattning. Planerad bebyggelse ligger över 100 

meter från spårområdet med skog i mellan. Kommunen avser inte att bekosta stängsel utmed 

Trafikverkets spårområde.      

 
 

 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2019-09-26 följande: 

 

1. Illustrationen beskriver mycket väl hur man tänker planera byggnationen på området. 

2. Trafikbuller från järnvägen bör utredas för att kunna vidta lämpliga åtgärder. 

3. Utbyggnad av Hasslarödsvägen till järnvägstunneln söder om, anses inte lämplig. 

Många bostäder har sin utfart till denna väg och en ökad trafikbelastning innebär 

ökade risker. En trafikteknisk utredning bör utföras.                                                                                 

Rekommenderar att utbyggnad av Hasslarödsvägen begränsas till den nya 

bebyggelsen och att en eventuell förlängning hanteras som ett separat ärende. 

Sakägarantalet är stort och synpunkter gällande genomfarten kan då riskera att stoppa 

upp detaljplanearbetet för ny bebyggelse. 

4. Planprogrammet följer översiktsplanens intentioner vad gäller utbyggnad av bostäder. 

Däremot inte föreslagen förlängning av Hasslarödsvägen. Stora delar i gällande plan 

är naturmark. Buffertzoner till ny bebyggelse är därför viktig. Att ge korrekt 

utformning efter närboendes önskan kan bli en svår uppgift. Utformningen bedöms 

dock vara rimligt utformad. Illustrationen belyser detta väl. Nya bostäder innebär dock 

en belastning på Hasslarödsvägen med alla sina utfarter.  

Bullervallen förefaller för kort men får utredas vidare.  

Förlängningen av Hasslarödsvägen under järnvägen och till Hässleholmsvägen är ett 

projekt som inte bör anges i detta läge. Det kommer att innebära en väsentligt ökad 

belastning på Hasslarödsvägen och antalet sakägare är stort. Avgränsningen av 

sakägarkretsen är därmed också svårbehandlad. Hur en eventuell anslutning från 

Osbys sydvästra del till Hässleholmsvägen bör utredas av trafikexperts.    

 

 

Kommentar: Bullersituationen kommer undersökas för området. Likaså belastning som kan 

uppkomma på Hasslarödsvägen om den förlängs.  

 

IP-only meddelar i yttrande 2019-07-02 följande: 

 

IP-Only har inga installationer inom berört område.  

Dock vill vi beredas möjligheten till att samförlägga kanalisation för framtida 

fiberanslutningar. 

 

Kommentar: Fibernätet behöver byggas ut och förslag till ny bebyggelse behöver beredas 

möjlighet till detta. Kontakt hålls med IP-Only.   
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E.ON meddelar i yttrande 2019-07-26 följande: 

 

E.ON har tagit del av inkomna handlingar i rubricerat ärende. 

 

E.ON har inga anläggningar i området och har därför inte heller något att erinra över 

planprogrammet.  

 

Då E.ON har områdeskoncession för elnät i området och ber att få återkomma med fler 

synpunkter när ett mer detaljerat underlag finns framtaget.  

 

Vi förutsätter att kabelnätet för områdets elförsörjning kan förläggas i gatumark eller 

naturmark i samråd med exploatören.  

 

 

Kommentar: Kommunen är enig med E.ON att elförsörjningen bör placeras i gatumarken i 

den mån det går. Närmare detaljplanehandlingar kommer tas fram.   

 

 

SBVT meddelar i yttrande 2019-07-11 följande: 

 
 Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) har tagit del av inkomna handlingar. SBVT har  

följande att erinringar i ärendet:  

- En kapacitetsutredning för spill- och dagvatten krävs för att kunna ansluta till befintlig  

ledningsnät och utredning om lämplig anslutningspunkt till befintligt ledningsnät  

- Lokalt omhändertagande av dagvatten förordas men SBVT rekommenderar att  

dagvattenfrågan utreds ytterligare för planprogrammet  

- Utökande av verksamhetsområde krävs för att anslutning av fastigheter ska kunna ske.  

 

Kommentar: Spill och dagvattnet kommer utredas vidare i planprocessen. 

Dagvattenledningen mellan radhusen som går under banvallen är ansträngd varför en 

dagvattenlösning sannolikt behöver läggas in i detaljplanen.  

 

Att verksamhetsområdet för VA behöver utökas kompletteras i planhandlingarna.      

 

 

ÖVRIGA 

 
Yvla och Palle Kronblad meddelar i yttrande 2019-08-05 följande: 

 

Vi motsätter oss starkt planerna på att bygga nya villatomter i området bakom vår tomt. Vid 

ett byggande av nya villatomter fördärvar det vårt läge totalt. Vi har köpt hus på den tomt vi 

har på grund av att vi inte har några grannar på baksidan och ena sidan. Att öka attraktiviteten 

för nya boende i området minskar attraktiviteten för oss som redan bor här. 

 

Byggandet kommer ge oss ett ökat buller från järnvägen och även bilar och motorcyklar på 

gamla Hässleholmsvägen. Vi har i nuläget en relativt hög bullernivå som ökar på 

vinterhalvåret då träden släppt sina löv. Att fälla skogen kommer öka bullret ytterligare.  

Det bullerskydd som finns i planerna kommer inte kompensera oss för det ökade buller vi 

kommer utsättas för.  
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Genomförandet av planerna kommer också ge mer folk som går intill vårt hus som ligger vid 

ett av de så kallade ”släppen” Genomströmningen av cyklister och mopedister kommer öka 

markant vilket innebär att vi kommer få ökad trafik på både vår framsida och baksida. Skogen 

och djuren kommer också bli negativt påverkade. Hur har ni kommit fram att djur och natur 

inte skadas? Vi kan inte se i papperna att någon kommunekolog undersökt berörda 

skogsområden. Enligt planritningen ska dessutom vägen till de boende gå rakt upp mot vår 

friggebod för att tvärt sluta där utan möjlighet att vända. Planerna är ogenomtänkta och 

lämnar många frågor obesvarade. Hur ska bilarna kunna vända till exempel? Det är för lite 

detaljer i planprogrammet och för mycket obesvarade frågor för att dessa planer ska kunna 

accepteras. Ytan som detta är inritade på är inte stor. Det är enkelt att se om man tittar på 

pappret istället för istället för att stirra sig blind på en ritning på papper. Det kommer bli 

väldigt trångt för alla boende i området. De vidare planer som sträcker sig längre framåt i 

tiden kräver dessutom att närmaste markägare ska vara villig att sälja mark till kommunen. 

Enligt informationen ska bostäder byggas på samma höjdnivå som redan befintlig bebyggelse. 

Vilken nivå ska detta då räknas ifrån. Vi bor på en nivå medans en del av villorna på 

Lövängsvägen ligger uppe på en kulle. Vem vill köpa en tomt där man har grannar uppe på en 

kulle som tittar ner på en? Det finns lediga villatomter i Osby och intresset för att köpa tomter 

i detta område borde inte vara så stort. När vi kontaktade banken för att kolla hur mycket vår 

fastighet skulle minska i värde var deras spontana reaktion att det var konstigt ställe att bygga 

på och de ifrågasatte vem som skulle vilja köpa. Slutligen protesterar vi mot att bygga 

villatomter bakom oss på grund av att dessa kommer alldeles för nära oss. Det kommer bli 

insyn på vår tomt vilket kränker vår integritet. Detta tar bort attraktiviteten helt för oss.  

Bygg någon annan stans exempelvis i Marklunda! Det finns gott om ytor i Osby.    

 

Kommentar: En remsa med befintlig skogsmark tas med i planarbetet enligt den ändring som 

gjordes i planprogrammets illustrationsplan. Naturremsan blir liknande den som illustrerats 

bakom Lövängsvägen. En mindre vändyta läggs till i slutet på förslaget till den nya 

kvartersvägen. Denna yta läggs nedanför skogsridån som sparas. 

 

Bostaden ligger knappt 500 meter från järnvägsspåret och en del av skogen skulle behöva tas 

ner vid genomförandet av planförslaget. Ljudnivån bedöms dock inte öka markant från 

järnvägen då skog inte dämpar ljudnivåer i hög grad. Att trafiken ökar i mindre omfattning på 

den befintliga Hässleolmsvägen (vägnummer 1959, klassad som övrig länsväg), cirka 800 

meter från bostaden, bedöms som acceptabla och ofrånkomliga om Osby tätort ska ges 

möjlighet att utvecklas. 

 

Att fler människor kan komma att röra sig i närheten av bostaden är sannolikt och svårt att 

göra något åt eftersom området är allmän platsmark. Viss trafik kommer öka i det specifika 

området eftersom nya boenden behöva ges möjlighet att ta sig fram med bil till sin bostad. 

Buller och trafikflöden kommer vidare utredas.  

 

Kommunekologen har varit ute vid 2 olika tillfällen i området för att undersöka markerna. 

Inget som är rödlistat eller av specifik skyddskaraktär har framkommit vid undersökningarna. 

En sammanställning av inventeringen bifogas kommande detaljplanehandlingar. 

 

Planprogrammet avser att vara relativt övergripande eftersom det är första skedet i 

planeringen. Ofta görs inte något program alls utan ett förslag till detaljplan tas fram direkt. 

Den här gången togs ett planprogram fram för att få in synpunkter i ett tidigare skede och ge 

fler tillfällen att lämna synpunkter. Planprogrammet innebär att de övergripande ramarna för 

ett område utreds.  
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Mål och utgångspunkter för kommande planarbetet anges alltså i detta planprogram.  

Platsen som utreds kan vara större än vad den kommande detaljplanen omfattar. Det skapar 

tydlighet inför vad som är möjligt att planera inför framtiden.  

 

I slutet av planprogrammet finns flera punkter som sammanfattas och behöver tas med till 

detaljplanearbetet.  

 

Planeringsytan bedöms vara proportionerlig i förhållande till hur många tomter som ritats in 

i skissen (illustrationsplanen). Ritningen är skalenlig och tomterna är ritade 1000 

kvadratmeter stora vardera. De ligger bredvid varandra som är sedvanligt att villatomter gör 

samtidigt som ett skogsområde sparas mellan befintliga och nya villor. Vägen mellan de nya 

villorna är relativt tilltagen. Snarare behöver vägen minskas ner men får ändå plats på ytan. 

Kommunen för en dialog med privata markägare för att kunna köpa mark om det intresset 

finns. Möjlighet att göra området glesare finns vid eventuellt köp av mark.  

Höjdskillnaderna behöver undersökas vidare både i planeringsskedet och framför allt i 

projekteringen. Att landskapet skiftar bör utnyttjas på bäst vis där bebyggelsen, i den mån det 

går, anpassas efter naturen och inte tvärtom. Som beskrivs i yttrandet finns en kulle  

utmed Lövängsvägen och befintliga villor ligger på olika nivåer. Dessa villor har sålts trots 

höjdskillnaden. Ett bostadsområde bör inte jämnas ut och göras helt platt om naturliga 

skiftningar i landskapet finns. Häckar och staket har sats upp för att ta bort insynen från 

angränsande villatomter, vilket bruka göras i villaområden. 

Tanken är att strukturmässigt fortsätta bebyggelsen på liknande vis som finns idag i området 

och på båda sidorna Lövängsvägen. Den största skillnaden är att naturmark bevaras mellan 

nya och befintliga villor. Platsen bedöms därför inte som trång. 

 

Lediga villatomter finns i Osby men är få. Kommunens tomtkarta som finns att tillgå på Osbys 

hemsida visar lediga tomter i kommunen. Gröna tomter är lediga och utgör enbart en 

handfull i hela tätorten. 

 

Anders Svensson meddelar i yttrande 2019-08-03 följande: 

 

Ägaren av Osby Hasslaröd 3:3 och 2:124, hade 2019-03-18 sammanträffande med 

kommunens fastighetschef, varvid överenskoms att kommunen på egen bekostnad anlitar 

LRF för värdering enligt följande: 

 

A. Enbart den mark som beröres av redovisad väg 

B. Området mellan kommunal mark och ny väg. 

C. Fastigheterna i sin helhet. 

 

Värdering skulle överlämnas till mig senast efter 2 månader. Dock har jag inte tagit del av det 

än. 

 

Det i rubricerat planprogram redovisade förslaget innebär att mina fastigheter blir delade på 

ett sådant sätt att jag under nuvarande förhållanden inte kan acceptera detta. 

Mitt förslag är då att kommunen i sin helhet förvärvar mina fastigheter, varvid Ni har 

förfogande enligt eget tycke. Detta överensstämmer också med vad ö-planen säger om 

framtida bebyggelse. 

 

Mitt förslag är att kommunen kallar till förhandling avseende framtiden i området. 

 

Kommentar: Kontakt hålls med fastighetsägaren för att diskutera förutsättningarna.    
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SAMMANFATTNING 
 

Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda 

till förändringar i de kommande detaljplanehandlingarna. 

 

Tillägg i kommande detaljplanehandlingar om Länsstyrelsens synpunkter gällande 

översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet. 

 

Ljud, vibration och trafikbelastningen utreds vidare och tas upp i kommande 

detaljplanehandlingar enligt Trafikverkets yttrande samt miljö- och byggnämndens yttrande.  

 

Undersökning av spill- och dagvattenhanteringen samt lämplig anslutningspunkt till befintligt 

nät enligt SBVT:s yttrande.  

 
 

Samhällsbyggnad i Osby, 2019-10-01 

 

 

Mathias Karlsson     Kettil Svensson 

Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt FPR/MSA 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mathias Karlsson 
0479528121 
Mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Budgetuppföljning september 2019
Dnr SBN/ 2019:2 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
samhällsbyggnadsarbetsutskottet 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2019 för samhällsbyggnad 
exklusive VA och samhällsbyggnad VA.

Beslutsunderlag

Rapport, ”Budgetuppföljning september 2019, samhällsbyggnad exklusive VA”

Rapport, ”Budgetuppföljning september 2019, samhällsbyggnad VA”

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef samhällsbyggnad

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef

http://www.osby.se/
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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

Namngivning förskolor Lönsboda och Osby
Dnr SBN/2019:275 246  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden namnge 
nya förskolan i Lönsboda till Lönnegården samt nya förskolan i Osby namnges till 
Rönnegården.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun bygger just nu två nya förskolor i kommunen, en med 8 avdelningar i 
Lönsboda och en med 10 avdelningar i Osby. Förslaget på namnen kommer ifrån Barn 
och utbildning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget då de 
följer traditionen med att förskolor inom Osby kommun i de flesta fall heter ”gården”. 
Lönnegården finns redan i Lönsboda och kommer att avyttras. Rönnegården finns i 
dagsläget inte, men anspelar på området där granne är vårdcentralen samt äldreboendet 
som kallas Rönnebacken. 

 

Beslutet skickas till 

BUN
SHB

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Chef Tekniska Enheten

http://www.osby.se/
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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

Omdisponering av investeringsmedel för badplats 
Spegeldammen
Dnr SBN/2019:222 822  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
omdisponera 1 278 000 kr från investeringsprojekt 0210 Örkenedskolan under 2019 och 
tillskapa ett nytt projekt som benämns Badplats spegeldammen. 

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-20 att en badplats ska inrättas vid 
Spegeldammen enligt dnr: SBN/2019:222. Enligt beslutet ska investeringsmedel 
omdisponeras under 2019 för verkställande. 

Finansiering

Investeringsmedel omdisponeras inom befintlig investeringsram från projekt 0210 
Örkenedskolan och ett nytt projekt tillskapas som benämns Badplats Spegeldammen. 

 

Beslutet skickas till 

SHB

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Chef Tekniska Enheten

http://www.osby.se/
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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

Hyresavtal yrkeshögskolan, Värmepannan 2
Dnr SBN/2019:276 291  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna hyresavtalet. 

Sammanfattning av ärendet

Yrkesskolan startade hösten en fordonsutbildning vilka är behov av lokaler. Under 
utredningens gång framkom det att även bygg och park/skogsutbildningen är i behov av 
lokaler efter naturbruks avveckling och framtida planer. 

Flera lösningar har gåtts igenom gällande bland annat användande av Maskinhallen på 
Naturbruk, Lernias lokaler samt en eventuell nybyggnation. 

Maskinhallen
Maskinhallen föll bort då den lokalen är beslutade av samhällsbyggnadsnämnden ska 
användas av Tekniska Enheten då det innebär en total nyttjande av samtliga byggnader 
och markområde. 

Lernia
Lernias lokaler föll bort då de redan i dagsläget har ett hyresavtal med Osby kommun. Ny 
information som kom 2019-10-01, så avser Lernia att säga upp lokalerna under 2020. En 
snabbutredning har gjorts där kostnadskalkyler för en ombyggnad av Lernias lokaler 
tagits fram. Utredningen visar att på 10 år skiljer kostnaden ca 300 000 tkr. Det är då 
bedömt att Lernias lokaler antingen kan säljas för att inbringa en inkomst alternativt kan 
annan verksamhet flytta till de lokalerna ( AME, AMBRO-återvinning)

Nybyggnation
En nybyggnation skulle inte vara möjligt att genomföra på kort sikt då det beräknas ta upp 
till två år innan färdigställande. Det är även förenat med en kostnad på 357 000 kr per elev 
att uppföra. 

http://www.osby.se/
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Hyresavtal
Valet föll på att för att behålla en flexibilitet att hyra lokaler under 10 år med en 
hyreskostnad på 1 000 kr per kvm. Där verksamheten delvis samordnas med vuxenskolan 
för att skapa en ekonomisk organisation

Finansiering

Hyreskostnaden finansieras genom en internhyra till Barn och utbildningsnämnden för det 
totala hyresbeloppet inklusive en administrationskostnad.

Kostnad är ca 1 miljon kronor per år. 

Beslutsunderlag

Hyresavtal Värmepannan 2

 

Beslutet skickas till 

SHB

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Chef Tekniska Enheten


