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Kommunstyrelsen
Dag och tid: Onsdagen den 7 februari 2018, kl. 08:30
Plats: Borgen, långa salongen
OBSERVERA! Sammanträdet är offentligt fr.o.m. ärende 5, kl. 09.30
Ärende
1

Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet
samt godkännande av dagordning

2

Anmälningar

3

Anmälan av delegationsbeslut

4

Information

5

Kl. 09.30
Information - Osby kommuns anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) respektive
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

6

Information - Serviceförvaltningens lokalvårdsenhets basnivå,
Kim Olsen, kost- och lokalvårdschef

7

Avveckla äldreomsorgens valfrihetssystem, enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV)

8

Svar på motion "Lokalbusslinga i Osby tätort samt Visseltofta" från Margaret Engdahl
(MP)

9

Avveckling av stiftelser
Johanna Lindhe, tf. ekonomichef

10 Förvaltning av pensionsmedel
Johanna Lindhe, tf. ekonomichef, Peter Agardh, Agenta AB
11 Översyn av den politiska organisationen
12 Visionsdokument för Centrum
Mathias Karlsson, förvaltningschef, Kettil Svensson, planarkitekt, och Ebba
Blomstrand, samhällsplanerare
13 Information - Ny kommunallag (2017:725) från och med den 1 januari 2018
Benny Nilsson, förvaltningschef
14 Riktlinjer för likabehandling
Lisa Gannby, HR-specialist
15 Policy för likabehandling
Lisa Gannby, HR-specialist
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16 Hälsopolicy
Jessica Nordlander, HR-specialist
17 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Killeberg
Mathias Karlsson, förvaltningschef
18 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hökön
Mathias Karlsson, förvaltningschef
19 Förslag om ny placering av förskolan i Lönsboda
Mia Johansson, förvaltningschef, och Mathias Karlsson, förvaltningschef
20 Investeringsplan VA-verksamhet 2018-2042
Mathias Karlsson, förvaltningschef, och Jeanette Karlsson, ekonom
21 Gallring av klassböcker/klassliggare, AB Osby Samskola
Håkan Dahlbeck, arkivarie

Marika Bjerstedt Hansen (S)

Benny Nilsson
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Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
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Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:30 000
Förslag till beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.
1.

Industrihus i Osby AB, ”Sammanträdesprotokoll”, 2017-12-12.

2.

JSM Telefront, ”Rapport Servicemätning via telefon och e-post Osby Januari 2018”.

3.

Avtal om gemensam säkerhets- och beredskapssamordnare för kommunerna Osby och
Östra Göinge, 2018-01-15.

4. Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete beslut 2018-01-25, § 9, ”Ej
verkställda beslut för 2017, Utbildning och arbete”.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan
begäras från kansliet via Håkan Dahlbeck, 0479 – 528 271, alternativt
hakan.dahlbeck@osby.se .
Beslutssatserna ska vara fullständiga meningar. Beslutet ska kunna förstås utan att behöva
läsas tillsammans med beslutsunderlag.
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RAPPORT

Servicemätning via telefon och e-post
OSBY
Januari 2018

BOX 55650 102 14 STOCKHOLM
TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se
BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19
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BAKGRUND
Osby och ett antal andra kommuner har tidigare år genomfört mätningar av
servicenivån i teleservicen och e-posthanteringen inom ramen för KKiK.
SYFTE
Syftet med denna undersökning var att se sin egen utveckling och få möjlighet att
jämföra kommunens service med likvärdiga kommuner.
Mätningen ger ett antal bilder av den kommunala servicen och beskriver vad som
hänt när vi varit i kontakt med kommunen.
Resultatet av mätningen ska ses som ett arbetsinstrument för målsättning och policy.

METOD
Mätningen, som har utarbetats i samarbete mellan SKL och JSM Telefront, har skett
genom uppringning och skickande av e-post till kommunen.
De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommuninvånare, både via telefon och via e-post. Vi har ringt till växeln och skickat e-breven
till kommunens officiella e-adress. Frågorna var sex olika inom områdena bygglov,
förskola, grundskola, individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar,
äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt kommunledningskontoret. Vi har
ringt kommunen en gång per fråga. Totalt 60 sökningar via telefon har genomförts
under en fyra/femveckors period. Samma omfattning och fördelning har skett via epost.
Olika bedömningsfaktorer har bildat grunden för att kunna beskriva telefonsamtalens
karaktär: bemötande, intresse och engagemang, information, tillgänglighet och svar
på frågan. Som hjälp vid bedömning av faktorerna har kriterierna god, medelgod och
dålig använts.
Resultatet totalt för Kommunen redovisas exkl Kommunledningskontoret, då mätning
av den avdelningen är ett extraerbjudande från JSM Telefront och som annars skulle
försvåra era jämförelser med andra kommuner som inte mäter KLK.
SKL beslutade förra året att bedömningen av Bemötandet skulle utökas och innefatta
även Mycket god. Utifrån var bemötandet hamnar på skalan så tilldelas mellan 3 och
0 poäng. Poängen summeras för varje telefonsamtal, dvs där vi får svar på vår fråga,
och divideras med maximalt möjliga poäng och multipliceras med 100 för redovisning
i procent av maxpoäng. Det resultatet för er kommun har vi rapporterat in till Koladan.

GENOMFÖRANDE
Mätperioden var huvudsakligen under veckorna 42 t o m 45.

JÄMFÖRELSER
De jämförelser med andra kommuner som görs i rapporten baseras på mätningar av
kommuner i likvärdig storlek (26 kommuner med 10 000 – 20 000 invånare). Vi har
räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i
storleksordning enligt SCBs kommunstatistik.
Genom SKLs ändringar av hur vi skulle redovisa Tillgänglighet och Bemötande,
varierar antalet föregående år i de olika diagrammen.

SAMMANFATTNING
Vi redovisar här en översiktsbild med Kommunens resultat för Telefon o E-post
(andel god inom telefoni, vid bemötande även mkt god) i förhållande till andra
kommuner i likvärdig storlek (26 kommuner med 10 000 – 20 000 invånare). Vi har
räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i
storleksordning enligt SCBs kommunstatistik.
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Resultat telefon
TILLGÄNGLIGHET
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare.
Kontakt med handläggare
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Andelen kontakt med en handläggare är 56 % (46 % + 6 % + 4 %) för kommunen totalt. Det
är i nivå med förra mätningen och även i nivå med snittet för likvärdiga kommuner (60 %).
Vid ev. talsvar har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning.
Kommentar: Vi har tidigare år redovisat kontakt och ingen kontakt. I år är kontakttiderna
uppdelade i tidsintervaller.

Mått 2 i KKiK: 46 %

SVAR PÅ FRÅGAN
Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda sökningar erhållit svar
på de frågor man haft.
Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde svara
eller bara delvis.
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Den höga andelen Dåligt svar på frågan, beror främst på att vi inte fått kontakt med någon
handläggare (inget svar = dåligt svar, sett ur kommuninvånarperspektiv). Jämför andelen
Dåliga svar på frågan med andelen Ingen kontakt på föregående sida. Andra orsaker till
Dåligt svar på frågan är att vi fått kontakt, men med en handläggare som inte har det
ansvarsområde som vår fråga gällde.

INFORMATION
Gradering av informationen i svaren från handläggarna.
Bedömningen baseras på om handläggaren bara svarar på frågan eller om han/hon
ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer.
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I nära tre av fyra svar har informationen uppfattats som god. Det är över snittet för
likvärdiga kommuner.
Intervjuarnas kommentarer: (Intervjuarna har ibland lämnat spontana kommentarer)
- Växeln trodde att de fanns en bok på biblioteket och fick ingen mer information än de.
(Kultur o Fritid)
- Visste att det skulle finnas men kunde inte svara på rak arm vart på hemsidan man skulle
söka. (Handikapp)
- Fick mer tips om var jag kunde ringa samt läsa på om min fråga. (Grundskola)
- Gav mig tips och information även om andra situationer i samband med mitt "bygge" (Bygg)
- Hon berättade att en sjukgymnast gör en bedömning och sedan om "min släkting" behöver
ett hjälpmedel så hjälper de till och fixar det. (Äldre)
- Berättade att kommunen inte har hand om den här frågan och förklarade sedan vilka jag
skulle ta kontakt med istället. (Handikapp)

INTRESSE OCH ENGAGEMANG
Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med.
Bedömningen utgår från om handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är
han/hon intresserad och engagerad i oss och vår frågeställning.
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I nära åtta av tio kontakter uppfattas intresset och engagemanget för oss och våra
frågor som god. Det är över snittet för likvärdiga kommuner.
Kommentarer från intervjuarna:
- Gick in på hemsidan själv och kollade upp flikar jag kunde gå in på. (Kultur o Fritid)
- Visade intresse och engagemang och hon gav även ett råd för hur jag skulle gå till väga ifall
jag vill få det billigare (Äldre)
- Hon visade engagemang och frågade om jag behövde mer hjälp nu eller om jag ville
återkomma. (Äldre)
- Uppfattade personen som plikttrogen och noggrann även om hen kanske inte hade ett så
stort personligt engagemang i min frågeställning. (Miljö)
- Kändes som handläggaren endast gjorde sitt jobb, svara på frågan men inte lägga så
mycket mer engagemang i det hela. (Grundskolan)
- Visade ganska bra engagemang och hjälpte mig i den mån hon kunde - bra. (Grundskola)
- Stort engagemang, bad mig återkomma om jag hade frågor när jag hade kommit längre i
min planering. (Bygg)

BEMÖTANDE

Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta
av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger,
är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam, trovärdig.
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Bemötandet hos handläggarna har oftast bedömts som mycket god eller god. Det är
nivå med snittet.
Kommentarer från intervjuarna:
- Väldigt trevlig och tillmötesgående person. (Bygg)
- Mannen var verkligen trevlig och hjälpsam. (Grundskola)
- Personen hade en god ton och svarade kortfattat på frågorna. (Äldre)

Kommentarer: Inför förra mätningen beslutade SKL att bedömningen av Bemötande
till Koladan skulle graderas i Mycket god, God, Medelgod samt Dåligt och redovisas
enl beskrivningen på sidan 3 i denna rapport.
Er kommuns resultat till Koladan baseras på: Mycket god 11 st, God 12, Medelgod 4
och Dålig 0. Vilket blir 75 %.
Mått 3 i KKiK: 75 %

Resultat e-post
SVARSTIDER
Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17).
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Diagrammet visar svarstiderna för kommunen. 83 % (79 % + 4 %) av breven besvarades
inom två dygn, vilket är i nivå med snittet för likvärdiga kommuner (87 %).
Förskolan och Grundskolan besvarade alltid inom ett dygn.
13 % blev obesvarat inom 2 veckor och de har inte besvarats vid rapportskrivandet.
Kommentar: JSM Telefront brukar rekommendera kommunerna att svaren, på denna typ av
frågor som vi ställt, borde till 90 % komma inom 2 dygn.

Mått 1 i KKiK: 79 % + 4 % = 83 %

SVARSTIDER forts

Svarstid i snitt
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Diagrammet visar genomsnittliga svarstiden på besvarade brev. Tidsangivelsen är i
arbetstimmar (8-17).
I snitt tog det 5 timmar innan vi fick svar. Vid förra mätningen var det också 5 timmar.
De andra kommunernas resultat varierar mellan 2-12 timmar och snittet är 6 timmar.
Kortast svarstid har Grundskolan – 1 timma.

AVSÄNDARE
Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen, som underlättar fortsatt
kontakt.
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Osby (96 %) är något bättre än snittet (89 %) med att lämna ifrån sig fullständiga
avsändaruppgifter. De andra kommunernas resultat är mellan 25-100 %.
”Övrigt” innebär huvudsakligen avsändaruppgifter som enbart består av
för- och efternamn eller ännu färre uppgifter.
Kommentar: Kontaktuppgifterna bör följa en och samma mall och innehålla
information om namn, befattning, förvaltning, kommun, adress, telefonnummer, mm.
Den som får ett mail med denna information har då allt som behövs för ytterligare
kontakt samt att det ger ett enhetligt och professionellt intryck.
Detta mål är det lättaste att nå och kan/bör vara 100 %.

SVARSKVALITET
Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan, tex
hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte direkt
efterfrågats.
Exempel
Fråga:
Svar:

Behöver jag söka lov för att bygga ett garage på min tomt?
Hej Simon, Det beror på var du bor. Är det på landet kan det i vissa fall vara
bygglovsbefriad att bygga ett mindre garage.
Är det inom detaljplanelagd område eller sammanhållen bebyggelse måste du ha
bygglov.
För att kunna svara helt rätt på din fråga behöver jag veta din fastighetsbeteckning…
Bifogar en liten skrift om vad man får göra utan bygglov.
Du kan också läsa på mer om bygglov på vår webbplats:
http://www.osby.se/bygga-bo-miljo/bygga-bo/
Med vänlig hälsning
Knud Nielsen, Byggnadsinspektör, Osby kommun
Samhällsbyggnad miljö-och bygg, Besöksadress Parkgatan 1,Tel. 0479-52 81 25
Mer information och blanketter hittar du på www.osby.se

22%

Osby -17

48%

Osby -16

37%

Osby -15

27%

Osby -14

38%

Osby -13

31%

Likv Kom

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalt 22 % av svaren från Osby innehöll extra bra information och hänvisningar, vilket är
något lägre än snittet (31 %) för de andra kommunerna.
Kommentar: Exemplet ovan är ett av flera bra svar från Osby och är av utrymmesskäl
förkortat. Innehåller, förutom svar på frågan, hänvisning med bifogad info och länk som
underlättar för frågeställaren.

Obesvarade brev
Om vi fått bekräftelse från registratorn eller annan att brevet hade kommit fram och att det
var vidarebefordrat upplever vi det som positivt, dock har vi inte räknat det som svar i denna
mätning.
Följande frågor (eller med liknande formulering) som vi har skickat, har vi av någon
anledning inte fått svar på.
Till:

Bygglov

Fråga:

Hur överklagar man ett beslut om bygglov?

Skickat:

Fre 3/11 10:15

Till:

Miljö o Hälsa

Fråga:

Vad gäller för att installera bergvärme? Särskilda tillstånd?

Skickat:

Fre 3/11 13:35

Fråga:

Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet?

Skickat:

Ons 11/10 15:55

Till:

Gator och vägar

Fråga:

Finns det kartor över cykel och gångvägar?

Skickat:

Lör 14/10 13:40

Till:

Äldreomsorg

Fråga:

Kan mina föräldrar få bo tillsammans på ett äldreboende när det är dags för det?

Skickat:

Sön 29/10 10:50

Fråga:

Vilka typer av daglig verksamhet för de äldre finns det i kommunen?

Skickat:

Fre 20/10 13:40

Till:

Kultur-fritid

Fråga:

Finns det någon lokal att hyra till ett seminarie för cirka 50 personer?

Skickat:

Mån 23/10 09:40

Till:

Kommunledningskontoret

Fråga:

Har kommunen någon särskild information till nyinflyttade?

Skickat:

Ons 8/11 09:05

Bilagor

TILLGÄNGLIGHET
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare.
Kontakt med handläggare

Inom 60 sek
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SVAR PÅ FRÅGAN
Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda sökningar erhållit svar på de
frågor man haft. Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde
svara eller bara delvis.
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INFORMATION
Gradering av informationen i svaren från handläggarna. Bedömningen baseras på om handläggaren
bara svarar på frågan eller om han/hon ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer.
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INTRESSE OCH ENGAGEMANG
Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med. Bedömningen utgår från om
handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är han/hon intresserad och engagerad i oss och vår
frågeställning.
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BEMÖTANDE
Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta
av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger,
är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam, trovärdig.
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SVARSTIDER
Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17).

Inom 1 dygn
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Ej svar inom 2 veckor

83%

Bygglov -17
Bygglov -16
Bygglov -15
Bygglov -14
Bygglov -13
Förskola -17
Förskola -16
Förskola -15
Förskola -14
Förskola -13
Grundskola -17
Grundskola -16
Grundskola -15
Grundskola -14
Grundskola -13
Ind o Familj -17
Ind o Familj -16
Ind o Familj -15
Ind o Familj -14
Ind o Familj -13
Miljö o Hälsa -17
Miljö o Hälsa -16
Miljö o Hälsa -15
Miljö o Hälsa -14
Miljö o Hälsa -13
Gator o Väg -17
Gator o Väg -16
Gator o Väg -15
Gator o Väg -14
Gator o Väg -13
Äldre -17
Äldre -16
Äldre -15
Äldre -14
Äldre -13
Handikapp -17
Handikapp -16
Handikapp -15
Handikapp -14
Handikapp -13
Kult o Fritid -17
Kult o Fritid -16
Kult o Fritid -15
Kult o Fritid -14
Kult o Fritid -13

100%
83%
100%
17%

83%
100%
100%
83%
33%

67%

17%

83%
100%
83%
83%
100%
33%

67%
67%
33%
33%

17%
17%

17%

33%

67%
67%
100%
100%
50%

50%
50%

33%
17%

67%
83%
100%
67%
33%

50%
67%

25%

50%

17%

83%
17%

50%
50%

33%
20%

80%
83%
67%
67%

17%
33%
33%

34%
80%

25%

50%

17%

67%
17%

17%

33%

34%
83%

Kom ledn kont -17
Kom ledn kont -16

17%

67%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SVARSTIDER forts, i timmar
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AVSÄNDARE
Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen.

Namn, Befattn/Funkt/Förv,
Kommun, Tel nr

Namn+Tel

Namn+Förvaltn

Övrigt
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SVARSKVALITET
Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan,
tex hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte
direkt efterfrågats.
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Frågor, KKiK, 2017
Frågorna ställs en gång vid ordinarie mätning och två gånger vid utökad.
Vi omformulerar frågorna något vid andra kontakten.
Bygg
1. Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?
2. Hur ansöker jag om rivningslov?
3. Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?
4. Hur överklagar man ett beslut om bygglov?
5. Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?
6. Behöver jag söka bygglov för ett garage?
Förskola
7. Finns det några lediga tjänster inom barnomsorgen?
8. Kan jag göra en ansökan till förskolan via webben?
9. Finns det någon öppen förskola och hur fungerar den?
10. Kan ni informera mig om hur jag ansöker om barnomsorg?
11. Finns det några föräldrakooperativt dagis i kommunen?
12. Var kan jag hitta en förteckning över vilka olika förskolor som finns i kommunen?
Grundskola
13. Var får jag information om skolhälsovården?
14. Hur är skolbarn försäkrade?
15. Har kommunen någon friskola? Hur söker man i så fall till den?
16. Hur gör jag när jag ska ansöka till vuxenutbildningen?
17. När börjar och slutar läsåret i grundskolan?
18. Jag undrar hur man gör för att få byta skola?
Individ o Familj
19. Hur gör jag för att ansöka om socialbidrag och vilka regler är det som gäller för
att få bidrag?
20. Måste man sälja sin bil för att få socialbidrag?
21. Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister?
22. Jag håller på med en undersökning i skolan. Hur mycket socialbidrag betalar
kommunen ut per år?
23. Jag skall hjälpa en person som skulle behöva läsa svenska för invandrare. Vart
vänder jag mig?
24. Min man och jag är eventuellt intresserade av att bli ett familjehem. Hur gör man?
Miljö o Hälsa
25. Vad gäller för att installera bergvärme? Särskilda tillstånd?
26. Var hittar jag information om avfallssortering?
27. Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?
28. Vad gäller kring rökförbud i kommunen?
29. Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få de hämtade? Kostar?

30. Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet?
Gator och vägar
31. Hur gör man när man har klagomål på skötseln av gator i kommunen?
32. Jag vill lämna in synpunkter men även förslag på gatubelysningen. Hur gör jag
för bäst resultat?
33. Snart är vintern här och jag undrar vilket ansvar jag själv respektive kommunen
har för snöröjningen?
34. Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar och annan
växtlighet ut mot gatan?
35. Finns det kartor över cykel och gångvägar?
36. Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil?
Äldreomsorg
37. Vem kan få färdtjänst? Hur ansöker man?
38. Mamma och pappa vill fortsätta bo tillsammans på ålderns höst på ett
äldreboende – kan de få det?
39. Vilka typer av daglig verksamhet för de äldre finns det i kommunen?
40. Hur kan jag få information om vad som erbjuds för hjälp av kommunens
hemtjänst?
41. Om man behöver en rullator, var vänder jag mig? Kostar det något?
42. Kan kommunen erbjuda hushållsnära tjänster? Typ städning?
Handikappomsorg
43. Vilka regler gäller för att man ska kunna få ett parkeringstillstånd till
handikapparkering?
44. Har kommunen någon tillgänglighetsguide för att se hur man tar sig fram med
olika funktionshinder?
45. Vilka typer av daglig verksamhet för funktionshindrade finns det i kommunen?
46. Var kan man få hjälp med avlastning när man har barn med funktionshinder?
47. Vad kan man få för hjälp med bostadsanpassning när man har en familjemedlem med funktionshinder?
48. Vilka möjligheter finns att låna hjälpmedel för nedsatt hörsel och syn av
kommunen?
Kultur o Fritid
49. Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?
50. Hur kan jag få tillgång till protokollen från kulturnämndens sammanträde?
51. Finns det någon lokal att hyra till ett seminarie för cirka 50 personer?
52. Var kan jag hitta information om vilka muséer som finns i kommunen och om
finns det några aktuella utställningar?
53. Finns det några motionsspår i kommunen med omnejd?
54. Vilka kulturstipendier och fonder finns att söka?
Kommunledningskontoret
55. Vad är kommunalskatten i kommunen? När höjdes den senast och med hur
mycket?
56. Var hittar jag information om kommunens aktuella lediga tjänster?
57. Min sambo och jag vill gifta oss borgerligt i vår. Vilka papper krävs och när måste
man boka?

58. Har kommunen någon särskild information till nyinflyttade?
59. Hur ofta följer kommunen upp sin ekonomi och var kan jag som medborgare få
del av resultatet?
60. Har jag som medborgare någon möjlighet att ställa frågor till politikerna i
kommunen? Och hur går jag tillväga?
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Datum

2018-01-31
Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709-318166
benny.nilsson@osby.se

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:31 000
Förslag till beslut
Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Närmast överordnad chef
Anställning med varaktighet mer än ett (1) år för övrig personal, punkt 4.2, tjugosex (26)
ärenden under perioden 1 december 2017 – 30 januari 2018.

Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp

Beslutsdatum

Antal beslut

IFO Vuxen
KS/2017:22 752

december månad 2017

åtta (8)

Försörjningsstöd
KS/2017:21 754

december månad 2017

fyrahundrasextionio (469)

Ensamkommande
KS/2017:630 751

december månad 2017

åtta (8)

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 21.4, fyra (4) ärenden.
Beslutsdatum 17, 22, 25 och 29 januari 2018

KS/2018:4

517

Sammanfattning av ärendet
I en delegationsordning antagen av kommunstyrelsen har beslutanderätten i vissa i
delegationsordningen angivna ärenden överlåtits till utskott och tjänstepersoner. Alla
beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen.
Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska
bifogas blanketten.
En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar
eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska
vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att
protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på
kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en
lämnad delegation.
Besöksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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2018-01-10
Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Avveckling av stiftelser
Dnr KS/2018:34 046

Kommunledningsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ansöka hos Länsstyrelsen om att avveckla ett antal mindre
stiftelser och att förbruka hela kapitalet för det ändamål de är bestämda eller för ett
ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Detta gäller följande stiftelser:
Jakobssonska stiftelsen
Stiftelsen Osby ålderdomshems samfond
Stiftelsen sociala samfonden för f d Örkeneds kommun
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har tre stiftelser med små tillgångar och negativ avkastning under senare
år. Detta innebär att stiftelsernas tillgångar håller på att förbrukas. Intäkterna är i
dagsläget noll och kostnaderna består bland annat av revisionskostnader och
registerhållningsavgifter. Några administrationskostnader för kommunens hantering har
inte tagits ut på flera år på grund av den låga avkastningen. Två av de aktuella stiftelserna
har ett negativt fritt eget kapital och kan således inte göra någon utdelning för närvarande.
Den dåliga avkastningen kommer sannolikt att fortsätta de kommande åren och
stiftelserna kommer att få svårt att främja sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt. Samtliga
stiftelser som föreslås avvecklas bildades för mer än tjugo år sedan.
Beslutsunderlag
Sammanställning stiftelser Osby kommun som föreslås avvecklas 2018

Petra Gummeson

Johanna Lindhe

Kommunchef Osby kommun

T.f. ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Besöksadress Briogatan 1
Postadress
Kommunledningsförvaltningen
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

Sammanställning stiftelser för avveckling

2018-01-10

Följande stiftelser föreslås avvecklas:
Stiftelse

Resultat
2012

Resultat
2013

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Eget kap Utdelningsbart
2016

Jacobssonska stiftelsen

1 218,85

356,76

-274,38

-569,26

-550,00

110 629,19

66,46

Stift Osby ålderdomshems samfond

2 331,54

677,57

-523,51

-1 048,82

-1 111,50

223 775,06

-1 426,36

Stift soc samf för fd Örkeneds kommun

1 256,70

361,20

-277,96

-572,24

-607,00

122 144,50

-1 106,29

Summa

4 807,09

1 395,53

-1 075,85

-2 190,32

-2 268,50

456 548,75

-2 466,19
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2018-01-10
Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Förvaltning av pensionsmedel
Dnr KS/2018:40 044

Kommunledningsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att teckna avtal med Agenta
Investment Management AB (Org nr 556687-9994) för kommunens kapitalförvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har åtaganden för pensioner till anställda. För pensioner som upparbetats
innan 1998 (PA-KL) finns ett åtagande som kommer att belasta kommunens ekonomi
under mycket lång tid. Kommunen har avsatt kapital för att täcka delar av
pensionsavtagandet framöver. Kommunfullmäktige fattade i november 2017 (§128) beslut
om placeringspolicy för detta kapital. Enligt placeringspolicyn kan kommunen anlita en
extern förvaltare och i policyn regleras hur ett sådant avtal ska utformas.
En extern förvaltare erbjuder specialistkompetens inom området har resurser att bedriva
en aktiv kapitalförvaltning. Det ger bättre förutsättningar för att högre avkastning över tid.
Förvaltningen innebär en helhetslösning som omfattar förvaltning och administration av
fonder samt diskretionär förvaltning som syftar till att allokera mellan fonder.
Den externa förvaltaren beslutar självständigt om och allokerar kapitalet inom ramen för
Osby kommuns placeringspolicy.

Petra Gummeson

Johanna Lindhe

Kommunchef Osby kommun

T.f. ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Besöksadress Briogatan 1
Postadress
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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2018-01-29

Översyn av den politiska organisationen
Dnr KS/2017:800 001
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Den politiska organisationen inom Osby kommun ska från och med den 1 januari 2019
organiseras i enlighet med bilagda organisationsskiss, daterad den 29 januari 2018.
2. Ansvars- och verksamhetsområde för respektive nämnd, utskott och delegation bestäms genom reglemente som fastställs av kommunfullmäktige.
3. Uppdrag för samordningsgruppen, mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen,
respektive samordningsgruppen för planärenden, mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnads- och servicenämnden, bestäms av presidierna i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsen och samhällsbyggnads- och servicenämnden.
Sammanfattning av ärendet
Under mandatperioden 2015 - 2018 har den politiska organisationen inom Osby kommun,
förutom valnämnd, revisorer och överförmyndare, bestått av fyra (4) nämnder, barn- och
skolnämnd, tillsyns- och tillståndsnämnd, vård- och omsorgsnämnd samt kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har haft tre (3) utskott, ledningsutskott, samhällsbyggnadsutskott
och utskott för utbildning och arbete, vars uppgifter bestämts av kommunfullmäktige i
kommunstyrelsens reglemente. Den aktuella politiska organisationen var ny från och med
den 1 januari 2015.
Kommunchefen fick under år 2016 ett uppdrag från kommunstyrelsen att inför mandatperioden som börjar den 1 januari 2019 initiera en översyn av den politiska organisationen
inom Osby kommun. I anledning härav upphandlades en konsult med uppdrag att utvärdera den politiska organisationen för att se om för-ändringar och/eller förbättringar behöver
göras. Syftet med denna utvärdering var att föreslå en organisation som kan möta framtiden på ett framgångsrikt sätt och verka ur ett helhetsperspektiv. Den 13 december 2017
lämnade den upphandlade konsulten, Krister Jönsson, Ledning & Logistik AB, en rapport
”Utredning politikerorganisation-analys av kontext och förutsättningar samt slutsatser och
förslag”, avsedd att bilda en bas för en mer fördjupad och komprimerad politisk ledning
av både operativ styrning och strategisk samhällsutveckling. Rapporten ska ses som ett
underlag till de förtroendevalda inom Osby kommun för en fördjupad diskussion inför beslut om eventuellt förnyad politisk organisation under nästkommande mandatperiod. Utredarens förhoppning var att rapporten ska utgöra ett stöd och en utmaning för de förtroendevalda i syfte att stärka den politiska beslutsprocessens legitimitet och den lokala demokratiska utvecklingen inom Osby kommun.

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Kommunstyrelsen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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På en s.k. workshop avseende översyn av den politiska organisationen inom Osby kommun, den 7 december 2017, vid vilken kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt
övriga nämnders presidier deltog framkom bland annat följande synpunkter
 Med erfarenheterna från innevarande mandatperiod är det ett klart uttalat önskemål att
återgå till en mer ”renodlad” nämndorganisation med färre nämnder än idag.
 Vid fördelningen av vilka ansvarsområde som ska ligga inom respektive nämnd bör
effektiviseringar eftersträvas.
 Det bör särskilt beaktas vad man vill uppnå med den nya organisationen för att inte
falla tillbaka på det som inte fungerade i nuvarande organisation.
 Input från tjänstepersoner om hur de ser på förvaltningsorganisationen bör beaktas.
 Det är viktigt att göra en riskanalys, på samma sätt som när man ändrar i förvaltningsorganisationen, med åtgärdsförslag.
 Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna bör diskuteras.
Efter denna workshop har undertecknade gemensamt arbetat fram bilagt förslag till
politisk organisation inom Osby kommun från och med den 1 januari 2019. Samtliga
undertecknade har varit med och lämnat synpunkter på förslaget och står tillsammans
bakom detsamma.
Beslutsunderlag
Förslag till politisk organisation, med ansvarsområden, från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av workshop 2017-12-07.

Marika Bjerstedt Hansen (S)

Niklas Larsson (C)

Sonja Svenle Pettersson (M)

Lars-Erik Svensson (M)

Maria Högberg Owiredu (KD)

Andreas Andersson (KD)

Marie Winther (V)

Göran Bengtsson (V)

Margaret Engdahl (MP)

Staffan Lutterdahl (L)

Jörgen Nilsson (SD)

Carl Bejvel (SD)

Sammanfattning av workshop 2017-12-07
Deltagare: Samtliga i KS samt övriga nämnders presidier, Petra Gummeson, Susanne Rönnefeldt Berg samt Krister Jönsson, Ledning & Logistik AB
Vilka positiva effekter skulle en renodlad organisation kunna leda till, vad skulle kunna göra att en utskottsorganisation hade fungerat?
Utskottsorganisation
Nämndsorganisation
Kortare beslutsvägar
Tydligare styrning
Enklare att styra
Ansvarsområde vad man måste göra
Helhetssyn
Ökad demokrati
Snabbare beslut
Fler politiker
Effektiv organisation
Delaktighet
Politiken blir effektiv
Större spridning på politiska uppdrag
Billigare, minskade kostnader
Större möjlighet att komma in i politiken
Ökad kunskap bland politiker inom olika områden (bredd)
Tydligare roller och ansvarsgränser
Tydlighet
KS blir en nämnd bland flera nämnder
Förståelse för andra
Politisk självständighet
Specialintresse kan tillgodoses
Vilka faror ser vi med en renodlad organisation?
Utskottsorganisation
Få politiker
Politikerelit
Många uppdrag på få personer
Maktkoncentration
Större ansvar på varje politiker
Otydliga roller mellan KS och utskott
Svårt att få med nya politiker
Höga trösklar in i politiken
Elitistiska politiker

Nämndsorganisation
Stuprör
Minskad helhetssyn
Revirtänk
Sämre helhetssyn
Längre beslutsvägar, mindre beredning
Lägre engagemang
Kostsamt med en större organisation

Vilka fakta behöver vi för att skapa en renodlad organisation?
Utskottsorganisation
Kunskap, kompetens och engagemang hos politiker
Veta vad vi vill uppnå
Långsiktighet
KS där alla är delaktiga
Rollfördelning KS och utskott
Bred kunskap

Vilka effekter/möjligheter skulle en organisation kunna leda till?
Utskottsorganisation
Proffsiga politiker
Samverkan och samarbete
Övergripande överblick
Snabba effektiva beslut
Bredare kunskap, professionsbredd
Maktkoncentration
Mer sakkunskap

Vilka känslor väcker en renodlad organisation hos dig?
Utskottsorganisation
Oro
Skepsis
Rädsla
Kärlkramp
Odemokratiskt

Nämndsorganisation
Storleken på nämnderna
Vilka områden man väljer att ha
Svarte Petter i kommunens ekonomi
Nämnderna beredande för KS?
Delegation och förhållande
Vad behöver ordförandegruppen för att samarbeta på ett bra sätt?
Politiker som ser ansvar i hela organisationen behövs

Nämndsorganisation
Bredare demokrati
Effektivitet
Tydligare styrning
Fler politiker
Större engagemang
Lättare att rekrytera politiker
Bred insyn
Möjlighet till fördjupning
Enkelt att införa, enkelt att förstå

Nämndsorganisation
Trygghet
Tydlighet
Kunskap och kompetens
Överstatlighet viss rädsla
Fler kommer till tals

Optimism
Lättförståeligt
Stabilitet
Lätt att hantera mindre områden
Kunskap och kompetens
Ordning, reda och struktur
Bra stöd till förvaltningschefen
Fria diskussioner i anslutning till workshopen:
Nya Moderaterna anser att det är svårt att fördela uppdragen med så få ledamöter. Man vill återgå till nämndsorganisation. De som är utskott idag blir
nämnder för att göra en så liten förändring som möjligt.
Även Socialdemokraterna tycker att det enklaste är att gå tillbaka till en nämndsorganisation.
Vill gå tillbaka till nämnd men även titta över vilka områden som ska ingå. Var ska skola, försörjningsstöd, m.m. ligga? I dagens organisation har vi tre
socialchefer. Skulle kunna effektivisera och göra en nämnd mindre.
Viktigt med enighet i hur organisationen ska se ut för stabilitetens skull. Fundera på vad man ville uppnå med den nya organisationen för att inte falla
tillbaka på det som inte fungerade i tidigare organisation.
Lyssna på input från tjänstemännen och hur de ser på förvaltningsorganisationen.
Viktigt att göra en riskanalys på samma sätt som när man ändrar i förvaltningsorganisationen, och även ta med åtgärder.
Diskutera storleken på nämnderna. Hur stora respektive små nämnder ska vi ha? Vad behövs för att det ska vara demokratiskt?
Nästa steg:
Tiden medger inte att en fullmäktigeberedning ser över den politiska organisationen, men Dag Ivarssons förslag är att man tillsätter en styrgrupp som
arbetar vidare med det för att snabba på processen. Bör vara klart till fullmäktige i februari.
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2018-01-26
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ebba Blomstrand
0479-52 83 25
ebba.blomstrand@osby.se

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna visionsdokumentet.
Sammanfattning av ärendet
Visionsdokumentet Ett levande centrum utgör en vision och ska vara vägledande och
inspirerande i kommunens arbete med att utveckla Osby centrum. Syftet är att skapa ett
attraktiv, tryggt och levande centrum där befintliga kvalitéer tas tillvara och
vidareutvecklas. Flera olika åtgärder föreslås runt om i centrum utifrån tre olika nivåer;
tillfälliga åtgärder, enkla åtgärder och omfattande åtgärder. Detta ger möjlighet att
utveckla centrum och få inspiration även med mindre medel, utan att större åtgärder
behöver genomföras i ett första skede.
Utifrån synpunkterna på kommunstyrelsen 2018-01-17 har följande förändringar gjorts i
visionsdokumentet:
 Förtydligat att det är en låg häck som avses i Centralparken. Häcken ska vara
tillräckligt låg för att inte skymma sikten in i parken, men fungera som hinder så
att lekande barn inte springer ut i gatan.
 På sidan 29 förtydligat att behovet av korttidsparkeringsplatser ska ses över på
pendlarparkeringen mitt emot Stora Hotellet. Skrivning att befintliga av- och
påstigningsfickor för bil och buss vid tågstationen inte ska förminskas. Förtydligat
att det nya bullerplanket som föreslås ska vara i glas/transparent, text och bild på
sidan 28-29.
 Skrivning att värmeslingor med fördel kan läggas i trottoarerna i centrum för
tryggare gång- och cykelmöjligheter under vintern.
 Skrivning om laddstolpar för elbilar finns med i visionsdokumentet. Två
laddstolpar för fyra elbilar har redan installerats vid stationen. I visionsdokumentet
föreslås uppföljning och utvärdering för att därefter utöka efter behov.

Kostnadskalkylen för sänkning av torget redovisas på kommunstyrelsens sammanträde
2018-02-07.
Besöksadress Parkgatan 1
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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För ytterligare eller andra förändringar i visionsdokumentet krävs politiskt beslut i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ett levande centrum – vision 2030.
Granskningsredogörelse för ett levande centrum – vision 2030.

Mathias Karlsson

Ebba Blomstrand

Förvaltningschef

Samhällsplanerare

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till
samhallsbyggnad@osby.se
Ebba Blomstrand
Kettil Svensson

ETT LEVANDE CENTRUM
VISION 2030

Styrgrupp: Kommunstyrelsens ledningsutskott
Arbetsgrupp: Fd verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad Anna Lyhagen,
Tf samhällsbyggnadschef Arne Bertilsson, exploateringsingenjör Odd-Björn
Aasvold, samhällsutvecklare Karin Larsson, enhetschef för mark och
exploatering Johan Persson, turismstrateg Anna Nordstrand, planarkitekt Kettil
Svensson, samhällsplanerare Ebba Blomstrand, landskapsarkitekt Ulrika Thulin,
trafik och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnadschef Mathias
Karlsson.
Text och bilder: Ulrika Thulin, Ebba Blomstrand och Kettil Svensson.
Kartor, illustrationer och planer: Ulrika Thulin och Kettil Svensson.
Besöksadress: Parkgatan 1, Osby.
Postadress: Samhällsbyggnad, 283 80 Osby.
Webbsida: www.osby.se.
Epost: Samhallsbyggnad@osby.se.
Beslutsdatum: xx/xx 2017.
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VÅR VISION FÖR
OSBY CENTRUM

MÅL FÖR CENTRUM:
Osby centrum ska vara en
trivsam och levande plats där
alla känner sig trygga.

ETT LEVANDE CENTRUM NATURLIGT NÄRA
Vår vision är att Osby centrum ska
vara en levande plats där livskvaliteten
placeras främst. Centrum präglas av
kreativitet som erbjuder ett levande
centrumklimat med utrymme för
spontanitet. God samverkan är
nyckeln till ett lyckat centrumarbete
och inbjuder medborgarna till
inflytande och egna initiativ. Att skapa
ett levande centrum är en pågående
process och fortlöper med dig.
Syftet är att göra Osby centrum till en mer
attraktiv och trivsam plats i samverkan med
dess invånare. Planen redovisar åtgärder för
hur det går att skapa en mer sammanhållen
och tätare centralort där vi tar vara på de
kvaliteter som finns. Planen syftar till att
inspirera och ange en långsiktig vision över
hur Osby centrum bör lyftas fram,
utvecklas och bevaras.
Utmaningar - En ny tid med ny identitet
Utvecklingen med ett stagnerande centrum
hänger samman med en allt större
arbetsmarknadsregion och människors
förändrade livsmönster. Detta har gjort att
centrum idag ser ganska folktomt och
monotont ut. I Osby finns en historia med
ett utvecklat företagsklimat, men när Brios
fabriksverksamhet har lagts ner behövs det
en ny stark identitet att förhålla sig till.

På spåret och naturligt nära
Med utgångspunkt i Det öppna Skåne 2030
ska Osby kommun stärka sin roll i det
flerkärniga Skåne genom att bevara och
utveckla det unika i kommunen utifrån
visionen På spåret och naturligt nära.
För Osby centrum ligger fokus på att ta
tillvara på läget längs Södra Stambanan med
närhet till nordöstra Skånes tillväxtmotor,
Hässleholm-Kristianstad men även
Malmö-Lund, Älmhult och Köpenhamn.
Naturligt nära innebär att ta tillvara på den
tillgängliga och vackra naturen som omger
orten med Osbysjön i centrum. Det beskriver
även en väl sammanhållen ort med närhet till
det mesta då ingen punkt ligger längre än 2,5
km från järnvägsstationen.
”Osby centralort har förutsättningar att
utveckla en unik identitet med ett läge
naturligt nära Osbysjön”
Utvecklingen av centrum ska ske inom
befintlig struktur och ske genom effektiv och
hållbar markanvändning. Syftet är att skapa
attraktiva och trivsamma miljöer utifrån den
mänskliga skalan och samtidigt stärka
platsidentiteten genom att låta närheten
mellan naturen och centrum genomsyra det
fortsatta centrumarbetet och marknadsföring
av orten.
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Osby centrum har fantastiska förutsättningar
att blomma upp och få ett mer levande
centrum. Ledorden i utvecklingsarbetet är att
ta vara på Osbysjön och vårt unika
strategiska läge.
Varför behövs en vision för centrum?
Osby kommuns tidigare centrumplan
antogs 1988 och dess åtgärdsförslag är till
stora delar genomförda. Sedan dess har
förutsättningar, behov och planeringsideal
förändrats vilket aktualiserar behovet av en
ny centrumplan. Detta dokument ersätter
tidigare plan för Osby centrum.
Centrumplanen avser en fördjupad plan över
hur centrummiljön bör utvecklas och
förbättras. Planen är inte juridiskt bindande
utan ska fungera som ett vägledande
dokument i kommunens framtida arbete vid
bland annat upprättandet av nya detaljplaner,
bygglovsgivning samt utformning av
offentliga platser. Dokumentet syftar till att
inspirera och ta ut riktning för fortsatt
planarbete. I arbetet med planen har det lagts
stor vikt vid medborgarinflytande. Avsikten
är att göra Osby centralort till en mer livfull
och grön plats för att möta medborgarnas
behov av ett levande centrum. Tillsammans
med dig skapar vi ett levande centrum i
Osby. Från vision till verklighet!

Trafikmiljön ska vara säker
och tillgänglighet för
gående och cyklister. Andelen
människor som åker
kollektivt, går eller cyklar ska
öka.
Antalet bostäder i centrum
ska öka.
Det ska skapas fler
attraktiva möteplatser som
ger förutsättningar till
spontana möten.
Invånarna ska uppmuntras till
ett friskare liv genom motion
och aktiviteter.
Det ska finnas ett blandat
utbud av handel och service.
Kopplingen mellan centrum
och Osbysjön ska förstärkas.

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

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

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

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

STRATEGIER FÖR ETT LEVANDE CENTRUM
OCH ARBETSPROCESS
DESSA GRUNDLÄGGANDE STRATEGIER ÄR VÄGLEDANDE I DET
FORTLÖPANDE CENTRUMARBETE ENLIGT PROCESSMALLEN

VISION
PLANERING

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

VISION
”ETT LEVANDE OSBY”

KULTUR
FRITID

SERVICE
HANDEL

MARK
PARK

KOMMUNIKATION
MARKNADSFÖRING
FINANSIERING

VIDARE
PLANERING

BESLUT

SAMVERKAN TILLSAMMANS

Arbetet för ett levande och trivsamt centrum är en
ständigt pågående process som innebär engagemang och
samarbetsvilja från både medborgarna och kommunen.
Tillsammans är det möjligt!
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BOSTÄDER

TILLFÄLLIGA
ENKLA ÅTGÄRDER
OMFATTANDE ÅTGÄRDER

GENOMFÖRANDE

SAMVERKAN
KOMMUN + MEDBORGARE + NÄRINGSLIV

3

CENTRUM - NATURLIGT NÄRA

FÖRVERKLIGANDE

2

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

ÅTGÄRDER

1

ETT ATTRAKTIVT CENTRUM

MÅLGRUPPER I ARBETET
För att göra Osby centrum trivsamt för samtliga målgrupper gäller det att
uppmärksamma och anpassa planeringen efter de olika behov som olika
generationer har på den fysiska miljön. Diagrammet visar procentuell
åldersuppdelning av de 13 031 personer som bor i kommunen, år 2016
(SCB, 2016).

VUXNA (25-64år)

65+

25%

25-64
47%

0-15
18%

16-24
10%

ÄLDRE (65+)

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

För att äldre människor ska känna sig trygga och bekväma
krävs det tydliga siktlinjer och gott om sittplatser inom
synhåll. Vissa platser i centrum kan upplevas som
svåråtkomliga genom hinder, så som höga kanter, trappor
utan ramp och smala eller osäkra passager. Det är viktigt att
tillgängligheten är god för samtliga medborgare med breda
passager och lämpligt markunderlag. Därför bör flera platser i
centrum kompletteras med ramper och räcken.
Alla offentliga platser och serviceutbud ska vara fullt
tillgängliga för alla medborgare. Aktiviteter som boule,
schack och musik kan skapa förutsättningar för en ökad
närvaro och därmed levandegöra centrum.

UNGDOMAR (16-24 år)

BARN (0-15 år)

Ungdomar och unga vuxna ställer särskilda krav på
centrummiljön. Rikligt med grupperade sittplatser, aktiviteter
och Wifi-uppkoppling kan förbättra den fysiska miljön.
Alla ska känna sig delaktig i sin ort och att möjlighet finns att
ta plats. Det är främst ungdomar som har behov av
fritidsplatser då de har behov av att integreras i samhället
utanför hemmet. Det är viktigt att skapa en miljö som
uppmuntrar till fysisk aktivitet och användning av platsen.
Bland de mest populära fritidsplatserna i centrum är
biblioteket, fritidsgården och medborgarhuset Borgen.
Centrumplanen ger utrymme till att utveckla fler
fritidsaktiviteter och uppmuntra till fysisk aktivitet. Den
nyetablerade skateparken vid Sjöängen är ett steg mot ett
aktivare centrum med liv och rörelse.

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

MEDBORGARNAS FÖRSLAG
• Gör ett grönare och mer
trivsamt torg.
• Skapa förbindelse

MEDBORGARDIALOG OCH ENGAGEMANG I
SAMVERKAN FÖR ETT LEVANDE CENTRUM
Osby centrum ska utvecklas till en
plats för medborgarna genom
samverkan. Detta ställer krav på god
kommunikation med en fortlöpande
dialog från kommunens sida. Alla
generationer ska känna att de har
möjlighet att ta plats och synas i Osby
centrum.
Osbys invånare i siffror
I Osby bor det år 2016, 13 031 personer.
Uppskattningsvis bor 7 500 personer av
dessa i centralorten. Folkmängden har legat
stabilt mellan 12 600 och 12 700 personer
länge men har de senaste åren gjort en
positiv ökning. Den största andelen av
invånarna är i åldern 45 till 64 år. Osby
centrum har idag en stark identitet kopplad
till företagande, med en känd historia med

över järnvägen.

tillverkning av Brioleksaker. Detta har gjort
orten till ett välkänt namn. Idag är det
vanligaste yrket för män säljare och inköpare
med 138 verksamma. För kvinnor är det vård
och omsorgsyrket som dominerar med 579
anställda (SCB, 2015).
Medborgardialog
För att få in önskemål och synpunkter
angående centrum har medborgardialog varit
ett fortlöpande verktyg. Dialogerna har
genomförts med medborgare och
näringslivet tillsammans med fältbesök. En
medborgarenkät var tillgänglig på biblioteket
och kommunens hemsida sommaren 2014
och våren 2017. Dialog har genomförts med
ungdomar, pensionärsråd, polis och
funktionshindrade för att bredda
delaktigheten. Dessa dialoger har legat till
grund för arbetet och är av stor vikt för ett
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välfungerande arbete. Liknande framtida
satsningar är grundläggande för att uppnå
bästa resultat.
Var med och påverka
Centrumutvecklingen för ett levande
centrum ska förmedla framtidstro till
medborgarna med samhörighet, tillit och
tolerans som ledord. Vi vill veta vad du som
bor och verkar i Osby tycker och tänker
kring centrums framtid och utveckling. På
www.osby.se/samhallsbyggnad kan du läsa
hela planprogrammet och hitta all aktuell
information om hur du kan engagera dig
eller tycka till om arbetet.
Centrumutveckling behövs för att stärka
invånarnas och företagarnas bild av orten
och centrum. Osby ska vara en plats att
trivas på och känna stolthet över att bo i.

• Utökad handel med fler affärer
och restauranger.
• Mer träd, blommor och buskar.
• Långsammare/mindre trafik
• Fler parkeringsplatser.
• Fler mötesplatser och
sociala tillställningar.
• Fler utomhusaktiviteter.
• Färre tomma lokaler.
• Ta bort sten.
• Fler cykelvägar och
cykelparkeringar.
(Osby Medborgarenkät, 2014 och 2017)

TYCK TILL OM CENTRUM!

Vad invånarna i Osby
förknippar med sin ort

Dina åsikter är viktiga för att centrumarbetet ska bli så bra som möjligt.
Citaten nedan är ett urval från medborgarenkäten som utfördes 2014 och 2017.
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Medborgarenkät 2017
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ANALYS OCH RIKTLINJER
Följande uppslag presenterar fördjupade analyser för
byggstenarna som ligger till grund för ett levande centrum;
bebyggelse och grönstruktur, trafikplanering, offentliga
platser och gestaltning. Varje uppslag innehåller en analys
över vad som kan förbättras och anger riktlinjer att förhålla
sig till vid framtida planering i centrum.

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

NUVARANDE STYRKOR

FRAMTIDA MÖJLIGHETER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

NUVARANDE SVAGHETER
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

POTENTIELLA UTMANINGAR
•
•
•
•
•

Svag besöksnäring.
Bostadsbrist.
Tung genomfartstrafik.
Biodiversiteten hotas vid brist på gröna stråk.
Ökad transporter och leveranser samt ökad
E-handel.
• Externhandel och köpcentra i andra kommuner.
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GRÖNA OASER

BEBYGGELSE OCH
GRÖNSTRUKTUR

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

ETT CENTRUM MED PLATS FÖR NY BEBYGGELSE OCH
GRÖNSTRUKTUR GENOM FÖRTÄTNING.
Osby centrumstruktur är typisk för ett mindre
samhälle i Sverige där järnvägen haft en
avgörande betydelse för ortens framväxt.
Bebyggelsestrukturen i centrum karakteriseras av
blandad bebyggelse i mindre skala av
varierad karaktär då centralorten expanderat
under lång tid enligt rådande ideal. På senare år
har dock bostadsbyggandet avtagit och det finns
utrymme för nya byggnader att ta plats i
bebyggelsestrukturen.
Förtätning ger nya bostäder

Idag finns det efterfrågan på fler bostäder i centrumnära
lägen vilket bör tillgodoses. Främst gäller behovet
bostäder för äldre och unga. I Osby finns det ca 650
lägenheter. Översiktsplanen för Osby kommun anvisar
områden för ca 725 nya bostäder i tätorten inräknat
gällande planer och förtätningsmöjligheter. Vid
byggnation vid järnvägen gäller 30 meter byggnadsfritt
avstånd från stambanan. Bullerriktvärdena anger 60 dBA
ekvivalent nivå utanför husfasad och 65 dBA ekvivalent
ljudnivå för lägenheter upp till 35 kvadratmeter.
För att förbättra strukturen bör förtätning av
flerbostadshus ske i blandad storlek och upplåtelseform.
Detta bör främst ske på fastigheter utan bebyggelse
mellan befintliga byggnader, så kallad lucktomter.
En förtätning skapar fler bostäder samtidigt som redan
befintliga strukturer och investeringar i området utnyttjas.
Det kan även försköna stadsbilden och skapa en tydligare
rumsbildning i centrum. Genom att förtäta och förbättra
kopplingar med säkra och gena gång- och cykelvägar
uppmuntras invånarna att gå eller cykla mellan olika
funktioner såsom bostad, skola och service.

Miljöanpassat byggande

Det är viktigt att redan vid planeringsstadiet för
nybyggnation ha kunskap om miljöanpassat
byggande. Var och hur ett hus placeras är viktigt för
miljön. Faktorer att ta hänsyn till vid lokalisering av
byggnader är exempelvis ljus, värme, vind, fukt, buller
och föroreningar. För att bygga ekologiskt och
miljöanpassat gäller det att åstadkomma kretslopp i
sophantering, avlopp och att använda förnyelsebara
energikällor och byggmaterial. Alla nybyggnationer i
Osby centrum bör tillämpa miljöanpassat byggande.

Förbättrad grönstruktur

Gröna miljöer är viktiga för rekreationsmöjligheter så
som promenader, motion och spontanidrott. De har även
ett mervärde i form av förbättrad hälsa och betydelse
för trivsamheten med träd längs med gator, buskage och
blomsterplanteringar. Mer grönska i stadsrummet bidrar
till skugga, effektivare avrinning och ökad biodiversitet.
Planteringar är även bra för vår miljö då koldioxid binds
effektivt och buller dämpas. Grönplanen och dess syfte
ska beaktas vid utveckling av ortens grönstruktur.
Fler träd bör planteras längst med gator och vid större
offentliga ytor för en förskönad centrummiljö. Genom att
rama in platser med lägre buskage bildas naturliga rum.
Offentliga platser bör utsmyckas med fler
blomsterarrangemang och planteringar som varierar
med de olika säsongerna då det finns efterfrågan på fler
vintergröna planteringar. Osby centralort omges även av
mycket natur och Skåneleden passerar genom centrum.
Detta är unika värden som behöver tas tillvara men
också vidareutvecklas för ökad besöksnäring.
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GAMLA ANOR
Osby centrum präglas av sin
kulturhistoria med gamla
anor från Osbyfabriken.
Dessa värdefulla byggnader
bör bevaras och lyftas fram i
gaturummet.

MER PLANTERING
I centrum finns det gott
om vacker plantering men
gaturummet kan göras
mer trivsamt genom fler
planteringar. Även tak och
väggar kan täckas in med
klätterväxter.

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

RIKTLINJER FÖR
BEBYGGELSE GRÖNSTRUKTUR
•

Kopplingen mellan centrum och
Osbysjön bör förstärkas genom
belysning, markbeläggning samt
gång- och cykelväg.

•

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

•

•

Skapa möjligheter för ny
bebyggelse i centrum som bidrar
till sammanhållna och täta kvarter.
Minska och utnyttja hårdgjorda
lucktomter.

Borgen är ett välkänt
landmärke och fungerar som
en viktig mötesplats

Värdefullt centrumläge som
kan utredas för
bostadsbebyggelse

Stortorget har med sin stora
outnyttjade skala plats
för fler funktioner

Stor central yta med
utrymme för fler verksamheter

Utifrån Grönplanen utveckla
grönstrukturen och öka tillgången
till kvalitativa grönområden. Gröna
korridorer binder ihop områden
i centrum och bidrar till ökad
biodiversitet.

Skåneleden passerar genom
centrum och kan förstärkas
och marknadsföras
ytterligare

Lucktomt.
Stor yta med bättre potential.

S

Några centrumnära
detaljplaner som nyligen
vunnit laga kraft.
Plats med utvecklingspotential.
Platserna kan användas mer.

Överdimensionerad grusyta med
värdefull placering

Grönområde.
Tänkta områden för framtida
bostäder med klar detaljplan.

n
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TRAFIKVANOR OCH
STRUKTURER

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

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

Järnvägen och bilismens prägel

Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter

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

Den mänskliga skalan

I medborgarenkäten 2014 var det en stor majoritet som
oftast tog sig med bil till centrala Osby. Samtidigt
uttryckte invånarna en vilja av att cyklister och gående
ska prioriteras mer i gaturummet. Genom att skapa
bättre förutsättningar för dessa transportsätt skapas
en säkrare och trevligare ortsmiljö. Främst är det den
tunga genomfartstrafiken som är ett problem.

En målsättning med utvecklingen av Osby centrum är
att förbättra miljön för cyklister och gående i orten.
Transportsätten är miljövänliga och bör ges mer tyngd.
Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig mellan hem,
jobb, skola och service inom orten. I Skåne orsakar
vägtrafiken hälften av alla utsläpp av koldioxid, varav
65 procent av dessa härstammar från
personbilstransporterna (Region Skåne, 2014).
Dagens biltrafik innebär bland annat bullerstörningar.
För att reducera trafikens miljöpåverkan är det därför
angeläget att uppmuntra till att gå och cykla särskilt för
de korta resorna. En annan fördel är bättre hälsa genom
daglig motion. Enligt kartanalysen till höger finns det i
dagsläget endast några separerade cykelbanor i
utkanten av centrumområdet, men det pågår ett arbete
med att förbättra trafiksituationen för cyklister.
Detta genom fler och säkra cykelbanor som binder
samman viktiga målpunkter i orten. Visionen är att
knyta ihop arbetsplatser, bostäder och skolor för att
uppmuntra användningen av cykeln i vardagen.
Avsikten är att öka färdmedelsfördelningen för
kollektivtrafik, gång och cykel till och från centrum.
För att medverka till omställningen till fossilfria
drivmedel kommer laddstolpar för fyra elbilar
installeras vid stationen under hösten/vintern 2017.
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1
2
3
Illustration som visar skillanden i storlek på fordon. 1. Cykel/gående 2. Kollektivtrafik
samt 3. Biltrafik.

Diagram över det färdmedel medborgarna oftast tar sig till Osby centrum med.
(Medborgarenkät, 2014).

RIKTLINJER FÖR
TRAFIKPLANERING
• Gör centrum tillgängligt. Separera
trafiken och förenkla för gående
och cyklister i de centrala delarna
för att skapa en tillgänglig och
säker trafikmiljö. Komplettera
belysning och skyltning.
• Fortsätt uppmuntra och underlätta
pendling kollektivt genom att
stärka kopplingen mellan olika
trafikslag och öka tryggheten runt
stationen, till exempel genom
trevliga mötesplatser.
• Sänk hastigheten och minska
genomfartstrafik och rundkörning
i centrum med hänsyn till cyklister
och gående.
• Gör satsningar för att få fler
invånare att gå eller cykla korta
sträckor inom orten. Gör det lätt att
göra miljövänliga och hälsasamma
val.

Järnvägen är en tydlig
barriär mellan Östra
och Västra centrum.

Västra Storgatan är
en barriär för gående
med dess tunga biltrafik.
Vid järnvägen finns flera
storskaliga parkeringsplatser
som kan yteffektiviseras med
exempelvis tidsregleringar.

Stationsområdet bör
uppmuntra till kollektivt
åkande och vara en trygg och
trivsam plats.

• Effektivisera och förbättra
parkeringsmöjligheterna utifrån
parkeringsutredningen.
Större parkeringsytor

Laddstolpar för elbilar kommer
instaleras vid stationen under
hösten/vintern 2017

Bilväg
Cykelväg
Busslinje
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Stråken kan i samverkan med
Skåneleden förstärkas ner mot
sjön för ökad identitet.

OFFENTLIGA PLATSER
SERVICE, HANDEL OCH FRITID
ETT LEVANDE CENTRUM SKAPAS MED ETT RIKT
UTBUD AV AKTIVITETER OCH SERVICEUTBUD
I centrum finns det ett varierat utbud av handel
och service där de flesta branscher finns
representerade. Här finns apotek,
systembolag och biograf. Blandningen av större
kedjor och lokala handlare med familjeägda
affärerna utgör en viktig del i Osbys
centrumhandel. Här finns parker,
kulturinstitutioner och bibliotek som ger
möjlighet till möten, lek och vila. Nöjesutbudet
är dock begränsat och koncentrerat runt torget
där det finns biograf och festvåning i Borgen.
Utmaningar för detaljhandeln

Osby har ett bra serviceutbud i förhållande till ortens
storlek men för centrum har konkurrensen hårdnat de
senaste åren med E-handeln. Människor köper allt fler
varor på nätet vilket blir en utmaning för handeln.
Det kommersiella centrumet är relativt utspritt och
uppdelat genom att handeln är koncentrerad i två
kluster på varsin sida järnvägen. Utvecklingen av
handel styrs av rådande ekonomi och trender.
Med rätt fysiska strukturer skapas förutsättningar för
en positiv utveckling. Detta kan göras genom att
etablera fler uteserveringar, erbjuda gratis
Wifi-uppkoppling samt underlätta för gående längs
handelsgatorna. Handelsstråken kan även göras mer
trivsamma genom ny möblering i form av sittplatser,
belysning, god skyltning och samtida konst.

Företagsamma Osby

Osby kommun är en av landets mest företagstäta
kommuner räknat per invånare.

En stor del av kommunens befolkning är sysselsatt
inom tillverkningsindustrin, handeln och vården.
Osby centrum ska erbjuda ett företagsvänligt klimat
med en smidig kommunal förvaltning som ger god
service med hög kvalitet. Det ska uppmuntras att
starta, etablera, driva och utveckla företag i Osby
centrum. Bland annat genom möten med företagare,
rådgivning gällande lagstiftning och genom att
använda platser som kan vara attraktivt för handel.

Fritidssatsningar för en välmående befolkning

Förutsättningar för mer fritidsplatser är goda och det
finns utrymmen för fler arrangemang på centrums
offentliga platser. Det är främst ungdomar som har
behov av fritidsplatser då de har ett större behov av
att integreras i samhället och stärka sin identitet
utanför hemmet. De mest populära fritidsplatserna i
centrum är biblioteket, fritidsgården Pulsen och
Borgen. Enligt medborgarundersökningen var
medborgarna minst nöjda med nöjesutbudet i centrum
medan människor var mest nöjda med
motionsmöjligheterna (se diagram).Visionen Ett
levande Osby vill ge utrymme att utveckla fler
fritidsaktiviteterna och uppmuntra till fysisk aktivitet
för alla generationer. I medborgarundersökningen
framkom flera förslag till nya aktiviteter som kan
integreras i orten. Utomhusgym, motionsslingor,
multisport, fler lekplatser och klättervägg var några
förslag som medborgarna önskat och som kan göra
de offentliga platserna i centrum mer livfulla och
trivsamma.
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Mycket bra

Godtagbart

Mindre bra

Diagrammet visar vad medborgarna tycker om utbudet i centrum.
(Medborgarenkäten,2014).

RIKTLINJER FÖR
OFFENTLIGA PLATSER
• Förstärk handelsstråken vid
järnvägspassagerna genom
och förläng ner mot vattnet för
att skapa en tydligare koppling
mellan centrum och Osbysjön.
• Utveckla besöksnäringen,
exempelvis genom Brio
Lekoseum.
• Utveckla det sociala livet genom
att skapa mötesplatser längs
handelsstråken med aktiva kanter
så som uteserveringar.
• Främja barn och ungdomar i
centrummiljön genom att berika
miljöer med lekskulpturer och
kreativ utsmyckning. Erbjud
fritisplatser för ungdomar så som
skatepark och uteserveringar.

Där Västra Järnvägsgatan
knäcker och löper i nordlig riktning
fram till att gatan slutar, bör ses som ett
föredöme i Osby. Folk i rörelse, goda
offentliga platsbildningar och lugnare
trafikmiljö.

Biblioteket är en populär och
viktig plats som används flitigt
på fritiden.

Vid torget bör fler fritidsaktiviteter erbjudas.
Exempelvis kan planteringsdagar hållas som
föreslås under ”tillfälliga åtgärder”, sidan 30.

Centralparken har utrymme
för fler fritidsaktiviteter.
Fritidsgården är förhållandesvis
gammal och kan förbättras
som mötesplats för ungdomar
genom renovering och fler
aktiviteter.

• Lucktomter inom centrum
bör förtätas med lokaler för
passande verksamheter, bostäder
och handel. Uppmuntra till
egenföretagande.

Verksamheter

Off.toalett

Handel

Café

Fritidsplatser

Information

Handelsstråk

Sevärdhet

Det är brist på koppling
mellan handelsstråken

Området vid vattnet kan med
fördel erbjuda fler aktiviteter
och rekreationsmöjligheter.

n

ede

el
kån

S

Nyttja Skånelden och gynna
naturturism genom uthyrning av
kanoter och mountainbikes vid sjön.

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR
KONSTNÄRLIG UTFORMNING
Följande program bör följas vid nybyggnation och gestaltning av Osbys centrummiljö.
Möblering och utsmyckning bör väljas utifrån ett hållbart perspektiv där hänsyn tas till miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. Syftet är att skapa ett enhetligt och fräscht intryck i centrum.
MARKBELÄGGNING

I centrala Osby är det dominerande stora hårdgjorda underlag i form
av asfalterade parkeringsytor och vägar. Det förekommer även gatsten,
främst på västra sidan av orten. Markbeläggningen kan visa riktningar i
centrum och rama in platser i gaturummet. Markbeläggningen kan även
ha ett estetiskt värde. För att värna om den naturliga infiltreringen och
avrinningen är det bra att blanda hårdgjorda ytor med grönytor. Det finns
flera alternativ till asfalt som till exempel armerat gräs som med fördel
kan användas för parkeringsytor. Flera offentliga platser behöver även
kompletteras med ramper, ledränna i marken och räcken för att öka
tillgängligheten för personer med exempelvis barnvagn eller rullstol.

OS
BY
SJÖ
N
EN

G
STÄN
PRÄ

GEN
BOR
KOMMUNHUSET

BELYSNING

Belysningen i Osbys gatumiljö ska vara behaglig och bidra till trygghet,
trivsel och ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning.
Stråk, cykelvägar och parker är särskilt viktigt att belysa.
Även effektbelysning bör användas som komplement och riktas mot
betydande byggnader. Den kan också riktas mot konstnärliga inslag för
att förstärka identiteten i miljön och skapa spännande platser även under
mörka timmar. Tunnlar och passager bör lysas upp för ökad trygghet.
Ödsliga platser och motionsspår kan belysas med rörelsestyrd belysning
för ökad trygghet. Belysningen kan även visa riktningar och vara
vägledande i centrum genom att till exempel använda spotlights i
marken.

TOALETT

SEUM
LEKO

SKYLTNING

God skyltning underlättar för turister och besökare i centrum.
En vägvisare kan effektivt visa ut riktning och avstånd till turistmål,
parker och offentliga toaletter. För att framhäva Osbys historia med
intressanta platser och byggnader kan mindre informationsskyltar sättas
ut på platser.
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Förslag på vägvisare som kan peka ut natur, landmärken och service.

SITTPLATSER

En stor del av ortens identitet utgörs av dess möblering.
Sittplatserna i Osby centrum ska vara bekväma och inbjudande.
De ska hålla en enhetlig utformning och vara av så god kvalitet att
de kan behålla ett gott skick med sparsamt underhåll. Centrum bör
kompletteras med fler strategiskt placerade sittplatser. Viktigt att det
finns gott om sittplatser längs stråk och vid mötesplatser, både i och
i utkanten av centrum. En välplacerad sittplats placeras i kanten av
gaturummet med utsikt över platsen, längs gångstråk, intill entréer
och vid mötesplatser. För äldre är det viktigt med sittplatser med
arm- och ryggstöd inom synhåll. Det ska vara lätt att sätta och resa
sig. Detta ger ett bättre stöd för rörelsehindrade. För yngre är det
viktigt med avskilda grupperade sittplatser. Dessa kan placeras i
exempelvis trappor och intill fritidsplatser.

RIKTLINJER FÖR
GOD BEBYGGD MILJÖ
Trivsel
• Rusta upp och förnya
nedgångna miljöer.
• Skapa välplacerade sittplatser som
erbjuder möjlighet att vila med
jämna mellanrum.
• Begränsa störningar och buller
genom plank och grönska vid
exempelvis järnvägen.
• Arbeta med att motverka barriärer
i gaturummet.

PAPPERSKORGAR

Papperskorgarna bör vara diskreta men användarvänliga. De ska
vara lätta att tömma och utformade så att inte djur eller nederbörd
kommer i kontakt med soporna. Papperskorgarna bör placeras med
täta mellanrum vid mötesplatser, i parker och längs gångstråk.

Trygghet
• Belys platser och stråk som
upplevs som otrygga.
• Skapa goda siktlinjer för
ökad orienterbarhet.
• Använd rörelsekontrollerad
belysning vid ödsliga platser.

KONST

Osby har flera konstverk som smyckar centralorten. De flesta
skulpturerna är gjorda i brons, sten och andra hårdgjorda material.
Osbyprästen Fader Gunnar står skulpterad vid Östra Järnvägsgatan
och i Centralparken återfinns Axel Olssons skulptur Musikanterna.
För att förstärka ortens karaktär föreslås fler konstverk skapas i
diabas och svart granit som är starkt förknippat med orten. Enligt
medborgarenkäten efterlyser medborgarna ny konst i nytänkande
material och i modernare stil. Ett rikare och varierat utbud av
konstnärlig gestaltning av hög kvalitet skapar trivsel och stärker
platsers identitet. Att bjuda in ungdomar och konstintresserade att
delta i utsmyckningen stärker medborgarnas engagemang och
omsorg av miljöerna i orten. Nya konstnärliga inslag kan
exempelvis vara tillfälliga installationer med ljud och ljus.

CYKELGARAGE

På strategiska platser placeras cykelgarage ut med tak, belysning
och cykelpump. Cykelgaragen ska vara väl inramade som
väderskydd..

Förslag på konstnärlig och moderna sittplatser, cykelställ och
papperskorg från Vestre.
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Tillgänglighet
• Säkerhetsställ ledstråk och räcken.
• Markera ut nivåskillnader.
• Ramper som kompletterar trappor.
• Använd väl tilltagna breddmått.
• Automatiska dörröppnare eller
ringklockor vid entréer.
• Tillgång till handikappanpassade
p-platser.
• God markbeläggning och
belysning för ökad tillgänglighet

PLANFÖRSLAG
FÖR FRAMTIDEN
I följande kapitel fördjupas visionen för de fyra nyckelplatserna
i centrum. Hur kan dessa platser utformas för att bidra till ett
levande centrum? För varje plats presenteras en visionsbild, en
illustrationsplan och en lista som uppmärksammar brister och
möjligheter. Observera att illustrationerna endast är förslag och
för att förverkliga denna vision krävs det ytterligare planering
och utredning.
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TORGET

CENTRALPARKEN

VÄSTRA STORGATAN
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STATIONEN

TORGET
OSBYS VARDAGSRUM
Förslaget visar hur torget kan utvecklas till en mer
tillgänglig och levande mötesplats mitt i centrum med
en flexibel planering som möjliggör för torghandel. I
gestaltningsförslaget föreslås en ny servicebyggnad
med uteservering, infocenter och offentlig toalett
samt ny plantering, markbeläggning och möblering.
Parkeringsytan kan även användas vid evenemang så som
backluckeloppis eller skördemarknad.

Problematik:
Brist på liv, rörelse och tillgänglighet.
Fungerar som parkering snarare än mötesplats.
Bristfällig och brokig möblering.
Vildvuxen grönska.
Brist på aktiviteter.
Bristande koppling till omkringliggande verksamheter.
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Förbättringsförslag:
Upprustning och komplettering av grönska.
Ökad tillgänglighet till och från torget.
Parkering som yta för olika evenemang.
Små platsbildningar för möten och uppehåll.
Permanent byggnad för gatukök, informationsbyrå
och offentlig toalett.
Nya element så som vattenspel, effektbelysning
och lekskulptur.
Ökad tillgänglighet för godsmottagning till torget.
Fler cykelparkeringar.

ILLUSTRATIONSPLAN
Idéförslag
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RDER

AS FÖ

R ENK

ELRIK

TNIN

G

BÄNKAR

FLEXIBEL
ÖPPEN YTA

SITTPLATSER
I TRAPPA
PLATS FÖR
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UTESERVERING
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ÖPPEN YTA FÖR
TORGHANDEL
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VÄSTRA STORGATAN
NY PRIORITERING
Förslaget visar hur fysiska åtgärder kan bidra till att förbättra
ordningen i gaturummet och skapa ett mer trivsamt och
säkert gaturum. För att koppla samman torget med flödet
längs gatan föreslås en annan markbeläggning som är
något upphöjd. Inom området gäller sänkt hastighet där
gående och cyklister ges bättre förutsättningar att
samsas med övriga trafikslag. Avsikten är att skapa ett
vägområde där trafikanterna märker att mycket folk rör sig
samt för att öka kopplingen mellan verksamheterna.

Problematik:
Tung genomfartstrafik.
Blandat körfält med tung trafik och cyklister.
Höga hastigheter och osäkra varuleveranser.
Brist på grönska och trivsel.
Brist på trygga övergångar.
Förbättringsförslag:
Smalna av körbanan till 7 meter.
Placera en träd/planteringszon på östra sidan.
Separera gång- och cykelvägar.
Skapa en gata med centrumkaraktär där gående
och cyklister har bättre förutsättningar i
gaturummet.
Gatan kan utformas med en liknande lösning som
korsningen vid Konsum.
Se över varuleveransernas mottagning.
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ILLUSTRATIONSPLAN
Idéförslag
UPPHÖJT GATUOMRÅDE OCH
MARKBELÄGGNINGSFÖRSLAG

RAMP

GÅNG- OCH
CYKELVÄG

Gångbana
2m
Parkering
2,5 m
GC-väg 4,0 m
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Körbana 7,0 m
Plantering
1m

CENTRALPARKEN
UTRYMME FÖR AKTIVITET
Centralparken är ortens finrum. Parken har stor betydelse för
ortens karaktär och ger ett viktigt första välkomnande till orten.
Idag kan parken upplevas som en passage snarare än en park
där medborgarna vistas för lek och rekreation. Parken har en bra
grundstruktur med öppna och fria ytor men behöver aktiveras
och rustas upp för att göras mer levande. Placeringen av parken
är mycket god nära Osbysjön. Förbättringsförslaget utgår från
den klassiska strukturen som kompletteras med aktiviteter
så som boule och aktivitetsyta, grupperade sittplatser och
tydligare inramning genom plantering av en låg häck. Denna
häck behöver vara tillräckligt låg för att inte skymma sikten in i
parken. Den ska fungerar som hinder för att lekande barn inte
ska springa ut i gatan.

Problematik:
Används främst som passage.
Brist på aktiviteter.
Saknar platskänsla och inramning.
Fontän i nedgånget skick.
Tung trafik i anknytning.
Exkluderande klientel.
Förbättringsförslag:
Fler aktivitets- och motionsmöjligheter i form boule och
utegym eller pingisbord.
Låg inramning med häck/staket och plantering.
Bevarande och skydd av äldre träd.
Nya grupperade sittmöbler med god utsikt.
Effektbelysning på konst och värdefulla träd.
Ökad koppling till skola och station genom fler aktiviteter.
Markupplåtelse för tillfällig försäljningsverksamhet
hade höjt kvalitéerna samt offentlig toalett.
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ILLUSTRATIONSPLAN
Idéförslag

BEFINTLIG STATY
BOULE OCH AKTIVITETSYTA

FÖRUTSÄTTNING FÖR MINDRE
FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

EVENTUELL NY SCEN
NY FONTÄN OCH
SITTGRUPPER

BÄNKAR

INRAMNING MED
GRÖNSKA
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AKTIVITETSYTA FÖR BARN

STATIONSOMRÅDET
TRYGGT OCH TRIVSAMT
För att uppmuntra till att åka kollektivt bör stationsområdet vara en
inbjudande och trivsam plats att vistas på i väntan på buss eller tåg.
I dag är området utspritt, nedgånget och upplevs som otryggt. Området
är för många besökare ortens entré och ska ge ett positivt första intryck.
Området måste öppnas upp genom att byta ut staket mot grönska
och genomskinliga plank samt skapa fler siktlinjer och god skyltning.
Mer grönytor med cykelväg kan etableras på västra sidan spåret. På
östra sidan finns det utrymme för ett café och fler sittplatser. Det råder
ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter från järnvägen. Detta område
bör inte uppmuntras för långvarig vistelse. Stationsområdet behöver
ökad tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta. Befintlig av- och
påstigningsfickor för bil och buss avses inte bli mindre.

Problematik:
Järnvägen upplevs som en barriär.
Jenvägen (övergången) och planken längs med spåren är
i nedgånget skick.
Passagen i tunneln upplevs som otrygg.
Staket försvårar framkomst.
Bullrig miljö.
Brist på sittplatser och mötesplatser.
Exkluderande klientel.
Förbättringsförslag:
Ökad grönstruktur.
Fler inbjudande sittplatser.
Förstärk koppling till stationshuset med framtida
verksamhetsmöjligheter.
Ökad belysning, både funktionell och effektbelysning.
Bättre pendlarparkering med elladdstolpar.
Säkra och låsbara cykelparkeringar.
Utökad Wifi-uppkoppling.
Etablera ett café med uteservering.
Upprustning och renovering av Jenvägen och stationstunneln.
Se över att tidsbegränsa P-platser dagtid utanför Stora hotellet.
Byt ut befintligt plank längs spåret till riktig bullerplank av glas.

ILLUSTRATIONSPLAN
Idéförslag
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ÅTGÄRDSLISTA
NÄSTA STEG
Följande åtgärder är förslag till en fortsatt handlingsplan för att
uppnå visionen Ett levande centrum. Åtgärdsförslagen är listade
utifrån tre olika scenarier; Tillfälliga åtgärder, enkla åtgärder och
omfattande åtgärder. De tillfälliga åtgärderna är mindre
satsningar med syfte att liva upp centrum och kan genomföras
omgående . De enkla åtgärderna kan genomföras inom ett par
år och över hela centrum. De omfattande åtgärderna utgår
däremot från olika platser, har ett längre tidsperspektiv och
kräver vidare planering och utredning.
Tanken är att denna lista ska inspirera och motivera kommun
och medborgare till handling. Listan kan kompletteras med nya
förslag på åtgärder och idéer för att göra centrum till en levande
och nöjsam plats. Observera att åtgärderna är förslag och att det
inom varje kategori inte finns någon prioriteringsordning.

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER
ENKLA ÅTGÄRDER
OMFATTANDE ÅTGÄRDER
29

För att liva upp centrum krävs mindre satsningar/installationer under hela året. Syftet är att skapa
nya möten, uppmuntra till kreativitet och förstärka centrums karaktär. Åtgärderna är tillfälliga och
pågår under en begränsad tid, men kan återkomma. Satsningarna bör genomföras tillsammans med
butikerna i centrum, föreningar och andra intressenter. Följande är exempel på satsningar.

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER
CYKELKAMPANJ

Denna åtgärd vill påminna och uppmuntra medborgarna till att
välja cykeln för korta sträckor inom orten. En cykelkampanj kan
bidra till att får upp ögonen för detta hälsosamma färdmedel
genom exempelvis gratis sadelskydd, vattenflaskor och t-shirts.
Varför inte anordna ett årligt cykellopp i Osby där hela familjen
kan delta.

PICKNICK I PARKEN

Bjud in till gemensam picknick i Centralparken där folk tar med
egen filt och samtidigt bjuds på underhållning med musik, quiz
eller varför inte öppen scen för att visa upp lokala talanger.

MULTISPORT PÅ TORGET

Låt leklusten komma fram och utmana vänner och familj på ett
parti boule eller schack i formatet större, mitt på torget. Sport
och spelmöjlighet bör erbjudas under utvalda perioder.

UTOMHUSBIO

Allt som behövs för en lyckad biokväll utomhus är en bioduk en
vacker kväll och en riktigt bra film. Låt alla ta med sig egna stolar
och filtar för en filmupplevelse mitt i centrum. Dock behöver
detta utredas för att inte istället dra till sig gängbildningar.

BARNLOPPIS & BAKLUCKELOPPIS

Varför inte ha en gemensam dag på torget då alla får sälja gamla
kläder och leksaker. Miljövänligt, ekonomiskt och ett trevligt nöje
för både vuxna och barn.

SMYCKA EFTER SÄSONG

Låt Osby centrum följa med i årets alla högtider och
festligheter. Påskris på våren, glasskiosk på sommaren,
prideflaggor på hösten och varför inte sätta upp en julgran och
isbana på torget under julen. Att uppmärksamma årstiderna
skänker glädje och skapar gemenskap i en trivsam centrummiljö.

PLANTERINGSGLÄDJE

När våren kommer till Osby kan vi tillsammans använda våra
gröna fingrar med gemensamma planteringsdagar för
gammal som ung. Hjälp till i parkskötseln eller använd utsatta
pallkragar och fröer på utvalda platser. Till hösten arrangeras en
skördefest i orten som med fördel kan utökas med lokala råvaror.

KONSTINSTALLATIONER

Låt kreativiteten flöda och delta i centrums konstnärliga
utsmyckning. Installationer med ljud och ljus eller
konstutställningar i tunnlar och passager. En streetart-vägg lockar
fram kreativitet hos alla åldrar. Är detta ett lyckat projekt skulle
en permanent konstvägg kunna etableras.

KULTURHISTORISK GUIDNING

En guidad runda i centrala Osby med stopp på värdefulla platser
för Osbys kulturhistoriska arv, till exempel Briohuset och
Lekoseum, Centralparken, Apan och Kaninen. Rundan kan
genomföras gåendes med guidning från hörlurar eller med ett
briotåg som kör runt under sommaren.
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De enkla åtgärderna kan med fördel genomföras snarast då de har en direkt positiv inverkan på
centrums miljö. Arbetet innebär en mindre kostnad men kan behöva utökade beslut gällande
resurser, finansiering och aktörer.

ENKLA ÅTGÄRDER
VÄGVISARE TILL NATUREN

Låt centrum möta vattnet och naturen genom tydligare
skyltning. En vägvisare pekar tydligt ut riktning och sträcka för
att hitta några av Osbys smultronställen. En naturupplevelse är
aldrig långt borta.

NY MÖBLERING

Centrum är i behov av upprustning med nya möbler såsom
bänkar, papperskorgar och räcken. Möbleringen bör utgå från
gestaltningsprogrammet för att skapa en enhetlig utformning.

GRATIS WIFI-UPPKOPPLING

PARKERING

Differentering av parkeringsplatser och se över om fler
2 timmarsparkeringar kan skapas vid pendlarparkeringen.
Yteffektivisera befintliga parkeringar och utökad pendlarparkering

UTESERVERINGAR

Gör fler gator i centrum levande genom att ge plats åt fler
uteserveringar. Med en trevligare shoppingmiljö gynnas även
handeln. Vid vattnet finns plats för sommarcafé och kiosk.

MOTIONSMÖJLIGHETER

På offentliga platser i Osby centrum bör gratis uppkoppling
erbjudas. Stationen, torget och centralparken bör erbjuda
möjlighet att koppla upp sig på Wi-fi nätet för att göra
platserna mer tillgängliga och attraktiva.

För att hålla invånarna hälsosamma och friska bör fler
motionsmöjligheter skapas utomhus. Ett utomhusgym,
boulebana eller pingisbord kan användas i alla åldrar och blir en
trevlig mötesplats. Vid sjön kan uthyrning av kanoter och
mountainbikes erbjudas.

VÄXTLIGHET

AKTIVITETSYTA MED OSBYTEMA

Ortens invånare efterfrågar mer träd, blommor och annan
vegetation i centrum. Grönskan i centrum bör underhållas,
bevaras och utvecklas. Kontinuerlig översyn av vegetationen
behövs för att inte skapa dolda och otrygga miljöer.

BELYSNING

För ökad trygghet och trivsel bör belysningen i centrum ses över
och förnyas. Det gäller framförallt vid passager, tunnlar, öppna
platser och stråk. Även effektbelysning bör användas som
komplement för att skapa attraktiva offentliga miljöer.

Ny aktivitetsyta kan placeras i Centralparken med ett
genomgående Osbytema, exempelvis kan den klassiska
Brio-hunden, clownen eller en diabasskulptur som kan
användas för aktivitet. Ytan framhäver Osbys gamla anor och
är samtidigt en vacker identitetsstärkande utsmyckning.

HANDELSRING FÖR LIVSMEDELSPRODUCENTER
Torgets parkerings kan upplåtas till varuutlämning enligt
rekoringsprincipen. Detta innebär att lokala
livsmedelsproducenter har ett gemensamt utlämningsställe
för sina produkter, exempelvis en parkeringsyta.
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De omfattande åtgärderna är större projekt som ska prioriteras i framtida planarbete och budget.
Dessa åtgärder är av större skala och kräver därför en längre process med vidare utredning och ändrade
detaljplaner. Planering av åtgärderna sker i dialog med berörda parter för att samspela och genomföra åtgärder i
lämpliga skeden, exempelvis ledningsbyte vid ny markbeläggning.

OMFATTANDE ÅTGÄRDER
FÖRNYA TORGET

I dagsläget är torget tomt och platt. Det behövs en ny
struktur samt en permanent byggnad med plats för
matservering, turistinformation och offentlig toalett.
Torget ska fungera som ett flexibelt vardagsrum med bättre
tillgänglighet och platser att mötas på.

FLER BOSTÄDER MED FÖRTÄTNING

Genom att förtäta de identifierade lucktomterna i centrum
skapas möjligheter för fler bostäder i centrumnära läge.
Bland ungdomar eller äldre är behovet av nya bostäder störst.

NÄRA OSBYSJÖN

Osbysjön är en fantastisk tillgång för Osbys medborgare som
vi bör ta vara på bättre. Låt sjön ta plats och utvecklas till en
trivsam mötesplats med strandpromenad, brygga, fler
sittplatser, sportmöjligheter och grillplatser. En scen för
framträdanden skulle eventuellt kunna uppföras i området.
Låt närheten till naturen och sjön prägla centrums
platsidentitet och marknadsföring. Vattenkvalitén behöver
förbättras vid Sjöängen så att området går att bruka som
badplats i framtiden. Detaljplan för en gång- och cykelväg
tillsammas med en bro över Näset (precis söder om tätorten)
är färdigställd och behöver förverkligas för bättre
kommunikationer till centrum.

TRYGGARE STATIONSOMRÅDE

Stationsområdet mitt i centrum upplevs av många
medborgare som otryggt och slitet. Här finns stor brist på
mötesplatser och säkra, trivsamma passager över och under
spåren. Fler grupperade sittplatser, trevliga upplysta passager
och ett trivsamt café där möjlighet finns att köpa ett kopp
kaffe gör kollektivresandet trevligare.

CENTRUMKARAKTÄR VID TORGET

På Västra Storgatan trängs cyklister, gående och tunga fordon
mitt i centrum. Hastigheten måste sänkas genom ett tydligare
uppdelat gaturum där det känns tryggt att cykla eller
promenera. Förslagsvis kan en separerad cykelbana
etableras, ny markbeläggning, fler träd och växter längs med
gatan för en trivsam och trygg gatumiljö. Syftet med
utformningen är att skapa centrumkaraktär och minska
känslan av att gatan fungerar som genomfart.
Värmeslingor kan med fördel läggas i trottoarerna i
centrum för tryggare gång- och cykelmöjligheter under
vintern.

ARRANGEMANG I CENTRALPARKEN

Centralparken bör utvecklas till en park med fler aktiviteter
som ger bättre möjligheter att driva tillställningar och
uppträdanden. För att få fler människor att vistas och
uppehålla sig i parken ges förslag på en ny scen och
förutsättning för mindre försäljningsverksamhet.
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TID- OCH GENOMFÖRANDEKARTA
FÄRGFÖRKLARING
Åtgärdsförslag 1

2018-2020

Åtgärdsförslag 2

2018-2025

Åtgärdsförslag 3

2025-2030

Utredningområde
Utvecklingsområde

TID- OCH GENOMFÖRANDEPLAN
För att uppnå visionen Ett levade centrum föreslås mindre och större åtgärder runt
om i centrum. Ett antal platser har identifieras som centrala i arbetet och där
föreslås det att flera olika åtgärder genomförs. Förutom de fyra fokusområdena är det
även områden utanför avgränsningen, men även de kan bidra till att uppnå
visionen. Förslagen är listade utifrån tidsperspektiv. Observera att åtgärderna är
förslag och att det inom varje tidsperspektiv inte finns någon prioritering.

1. STATIONSOMRÅDET, ETAPP 1

6. CIRKULATIONSPLATS PARKSKOLAN

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bör korsningen
Kristianstadsgatan - Östra Storgatan, ovanför Parkskolan, byggas
om till en cirkulationsplats. För att möjliggöra genomförandet av
åtgärden krävs medfinansiering från Trafikverket.

FÄRGFÖRKLARING
Åtgärdsförslag 1 2018-2020
Åtgärdsförslag 2 2018-2025
Åtgärdsförslag 3 2025-2030
Utredningområde
Utvecklingsområde

7. STATIONSOMRÅDET, ETAPP 2

Järnvägen utgör en stark barriär mellan de västra och östra delarna av centrum. För att öka
kopplingen och minska barriäreffekten behövs stationsområdet utredas ytterligare. Det
behövs en lösning som bidrar till att förbättra stationen som bytespunkt samt ökar
tillgängligheten med en trygg och attraktiv passage över/under järnvägen. Syftet med
utredningen är att se över möjligheterna till att skapa ett mer sammanhållet centrum.

Miljön runtomkring stationen upplevs idag som otrygg och är inte särskilt attraktiv. Det behövs
därför en upprustning av den offentliga miljön med bättre belysning, mer växtlighet, fler
8. CENTRALPARKEN
cykelparkeringar och sittplatser. Planken längs med järnvägen behöver även bytas ut eller rustas
Utveckling av Centralparken till en aktivitetspark med skulpturer, pingisbord, boulebana
upp, vilket sker i dialog med Trafikverket. Utöver det bör kommunen skapa förutsättningar för
samt ny scen med sittplatser framför. Även möjlighet till mindre servering och en offentlig
verksamhet i stationshuset som även kan användas som vänthall.
toalett bör eftersträvas samt fler och förnyade bänkar och inramande växtlighet.
Med nuvarande detaljplanemöjligheter att bygga bostäder och verksamheter i centrala lägen
2. PENDLARPARKERINGEN
bedöms inte Centralparken aktuell för bebyggelse. Detta kan däremot behöva utredas i
Upprustning och översyn av pendlarparkeringen. Genom skyltning och markering är det möjligt
framtiden.
att yteffektivisera parkeringen. Se över möjligheten att utöka pendlarparkeringen söder om
Jenvägen på västra sidan, exempelvis genom utgrävning av befintlig höjdskillnad eller ett
9. VÄSTRA STORGATAN, ETAPP 2
parkeringsdäck.
Om Västra Storgatan etapp 1 fungerar väl kan sträckan förlängas vid behov för ökad
trafiksäkerhet där trafikslagen får bättre förutsättningar att samsas. Liknande åtgärder som
3. TORGET, ETAPP 1
för etapp 1 ska eftersträvas.
Upprustning och förnyelse av torget för att skapa en levande och attraktiv mötesplats.
Torget ska fungera som ett flexibelt vardagsrum med en öppen flexibel yta för torghandel eller
10. UTREDNINGSOMRÅDE
andra tillställningar. I första etappen genomförs mindre åtgärder såsom ny plantering,
Centrala områden med god potential att höja centrummiljöns kvalitéer genom bättre
cykelparkering, belysning och upprustning av sittplatser.
funktion. Till exempel kan det handla om nya verksamheter och byggnader. Dessa områden
behöver utredas vidare i markfrågan och detaljplaneskedet.

4. TORGET, ETAPP 2

I andra etappen för torget genomförs mer omfattande åtgärder för att skapa en attraktiv mötesplats
11. UTVECKLINGSOMRÅDE - BRIO LEKOSEUM
mitt i centrum. För att skapa liv och rörelse föreslås en större servicebyggnad för fler
Lekoseum är en av Osbys större turistattraktion som lockar runt 50 000 besökare årligen.
verksamheter. Tillgängligheten behöver även förbättras, vilket kräver översyn av nivåskillnader
Det finns möjlighet att utveckla Lekoseums verksamhet ytterligare samtidigt som fastigheten
och någon form av ramp. Ny markbeläggning, offentlig toalett och vattenspel behövs också.
med entré och omkringliggande miljö behöver rustas upp.

5. VÄSTRA STORGATAN, ETAPP 1

För att skapa en säkrare trafikmiljö längs Västra Storgatan ska gatan byggas om med ny och
upphöjd markbeläggning. Syftet är att få ner hastigheten och på så sätt öka säkerheten för
oskyddade trafikanter. Längs med gatan ska det finnas en separerad gång- och cykelväg samt fler
cykelparkeringar. För ett trevligare intryck föreslås även ny plantering längs med gatan.

12. UTVECKLINGSOMRÅDE - NÄRA OSBYSJÖN

Osbysjön är en fantastisk tillgång, men det finns behov av utveckling. Låt sjön ta plats och
utvecklas till en trivsam mötesplats med strandpromenad, brygga, fler sittplatser, grillplats
och sportmöjligheter, exempelvis utomhusgym. Kopplingen mellan Osbysjön och centrum
behöver förstärkas. Låt närheten till naturen och sjön prägla centrums platsidentitet.

Bilaga 1

PARKERINGSINVENTERING
Följande sidor utgörs av en parkeringsinventering inom avgränsat
område för arbetet med centrumplanen. Inventeringen redovisar
beläggningsgraden på kommunala parkeringsplatser under olika
tidpunkter.
Parkering - en återkommande fråga

Parkering har varit en återkommande fråga under arbetet
med visionsdokumentet, inte minst i dialogerna med
näringslivet och Osby shopping. Många efterfrågar fler
centrala parkeringsplatser. Med anledning av det
genomfördes en parkeringsinventering vintern 2017.
Enbart de kommunala parkeringsplatserna i centrum har
studerats.
Inventeringen redovisar beläggningsgraden på de
kommunala parkeringsplatserna vid fyra olika
tidpunkter under dagen. Totalt är antal räknade
parkeringsplatser 619, varav 331 inte är tidsbegränsade,
275 är begränsade till två timmar och 13 är
handikappsparkeringar. Utöver det finns det ungefär 150
ytterligare parkeringsplatser på privat mark i centrum.
Grön färg innebär en beläggningsgrad på 50 procent
eller mindre, gul innebär 50-80 procent och röd 80
procent eller mer.

Gott om lediga parkeringsplatser

Det är enbart parkeringsplatserna runt stationen som har
en beläggningsgrad på 80 procent eller mer, vilket är ett
resultat av alla pendlare. I övriga finns det gott om
lediga parkeringsplatser alla tider under dagen. I
samband med att kommunen flyttar tillbaka till
kommunhuset kommer parkeringssituationen förändras
runtomkring kommunhuset. Troligtvis kommer till
exempel parkeringsplatsen vid torget, som i
parkeringsinventeringen är grön under hela dagen,
nyttjas mer. Samtidigt som grusytan vid Brio-huset
kommer frigöras.

Förslag till åtgärder

Parkeringsinventeringen visar att det finns gott om lediga
parkeringsplatser i centrum, både på västra och östra
sidan, förutom kring stationen. För att klara av fler
pendlare på längre sikt finns det därför behov av fler
parkeringinsplatser vid stationen. Utifrån
parkeringsinventeringen föreslås följande åtgärder för
effektivare parkering samt utökad pendlarparkering.
• Söder om Jenvägen på västra sidan är det möjligt att
utöka pendlarparkeringen. Idag är det en slänt och en
öppen grusyta som knappt används. Det är möjligt att
utöka pendlarparkeringen utan att värdefulla värden
går förlorat.
• Yteffektivisera parkeringsplatserna genom
tydligare markering och skyltar, samt
parkeringsplatser för mopeder/motorcyklar så att de
inte tar upp en hel parkeringsplats.
• Omfördelning av kort- och långtidsparkering.
• Avvakta och se effekterna av flytten till
kommunhuset, se över parkeringssituationen igen vid
behov.
• Grusytan vid Briohuset används idag till
parkeringsplats, men det är oklart vad ytan ska
användas till framöver. Fram till det beslutas är ytan
lämplig som parkeringsplats eftersom avståndet till
stationen är kort. Dock kan ytan struktureras upp för
mer effektiv användning samt hänvisa pendlare till att
parkera där.
• Hösten/vintern 2017 kommer laddstolpar för fyra
elbilar installeras vid stationen. Följ upp
användningen och utöka efterhand vid behov.
• För att minska bilanvändningen i centrum bör
insatser göras för att få fler att cykla, särskilt när det
gäller korta sträckor inom orten.

Ytan söder om Jenvägen där det är möjligt att utöka pendlarparkeringen.
Cykelparkeringen flyttas och byts ut.
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1 Inledning
I dessa riktlinjer beskrivs Osby kommuns övergripande arbete för lika rättigheter och
möjligheter oavsett diskrimineringsbakgrund. Kommunens riktlinjer för likabehandling ska
främja ett aktivt likabehandlingsarbete och förebygga diskriminering. Varken sexuella
trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller
repressalier accepteras i Osby kommun.

2 Syfte
Syftet med riktlinjerna är att främja ett aktivt likabehandlingsarbete. Detta innebär dock inte
enbart att förebygga diskriminering utan också att tillhandahålla en bra arbetsmiljö där
samtliga individer får förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och god hälsa.
Riktlinjerna syftar till att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet, samt att medarbetarnas kunskaper,
erfarenheter och värderingar tas tillvara på. Kunskap och insikt om attityder, värderingar och
normer ska genomsyra organisationen och bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats.
Likabehandlingsarbetet ska leda till att alla medarbetare kan arbeta på lika villkor. Resurserna
hos medarbetarna ska tillvaratas oavsett diskrimineringsgrund och
likabehandlingsperspektivet ska beaktas på samtliga nivåer i kommunen.

3 Ansvar
I Osby kommun har både medarbetare och arbetsgivare ett ansvar att främja likabehandling.
Ett aktivt likabehandlingsarbete ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och ske
kontinuerligt. Arbetet ska även ske i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Cheferna i respektive verksamhet ansvarar för att riktlinjerna för likabehandling är välkända
hos medarbetarna. Även de fackliga organisationerna ska tillhandahållas med den information
som behövs för att de ska kunna samverka i arbetet med att förebygga diskriminering.
För att lyckas med detta krävs det att alla arbetar utifrån Osby kommuns gemensamma
värdegrund som följer nedan.
”Mångfald är en förutsättning för att vi ska utvecklas och berikas.
Förtroende visar vi genom att lita på varandras vilja och förmåga. Vi
bemöter varandra med respekt och utgår från alla människors lika värde. Vi
visar mod genom att utmana oss själva och andra. Vi bidrar aktivt till en
hållbar livsmiljö med kommande generationer i åtanke. Samverkan är en
förutsättning för goda resultat.”

4 Definitioner
Riktlinjerna för likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen. Denna lag syftar till
att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett de sju
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Begreppet diskriminering kan förenklat beskrivas med att någon missgynnas eller
kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.

4.1 Diskrimineringsgrunder
Kön är en av de sju diskrimineringsgrunderna och definieras med att någon är kvinna eller
man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar även personer som planerar att ändra eller
har ändrat sin könstillhörighet.
När någon inte definierar sig som man eller kvinna eller ger uttryck för att tillhöra ett annat
kön omfattas av begreppet Könsöverskridande identitet eller uttryck.
Individers sexuella läggning avses även som en av de sju grunderna. Hit inkluderas
homosexuell, heterosexuell eller bisexuell läggning. Situationer och förutsättningar som har
ett nära samband med den sexuella läggningen skyddas av lagen.
Den fjärde diskrimineringsgrunden är Etnisk tillhörighet vilken omfattar individers nationella
eller etniska ursprung, samt hudfärg. Även Religion eller annan trosuppfattning omfattas av
diskrimineringslagen. Med religion avses religiösa åskådningar och annan trosuppfattning
innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning,
till exempel buddism, ateism och agnosticism.
Till de olika diskrimineringsgrunderna hör även Ålder och Funktionsnedsättning. Den
sistnämnda syftar främst till varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga. Detta som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
4.2 Diskrimineringsformer
Det finns olika diskrimineringsformer som kan uppstå med anknytning till grunderna ovan.
De olika förfaranden som beskrivs i lagen är direkt och indirekt diskriminering, bristande
tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering däremot
innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett
förfaringssätt som framstår som neutralt men som missgynnar personer som omfattas av de
sju diskrimineringsgrunderna.
En annan diskrimineringsform är bristande tillgänglighet. Detta innebär att en person med en
funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har
vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning.
I diskrimineringslagen nämns även instruktioner att diskriminera som en av
diskrimineringsformerna. Denna form innebär att order eller instruktioner att diskriminera
någon på ett sätt som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den
som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett
uppdrag.
De två sista formerna är trakasserier och sexuella trakasserier. Trakasserier innefattar ett
uppträdande som kränker någons värdighet och sexuella trakasserier är ett uppträdande av
sexuell natur som kränker någons värdighet. Hur dessa sistnämnda former ska åtgärdas och
förebyggas finns förklarat i Osby kommuns förebyggande och åtgärdande rutin – vid
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

5 Aktiva åtgärder
Den 1 januari 2017 infördes ett lagkrav på att arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet
ska bedriva ett arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Enligt lagen är
arbetsgivaren skyldig att undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för
trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder. Dessa riktlinjer kommer att fungera som
ett verktyg i arbetet med de aktiva åtgärderna och även som ett verktyg i att förhindra
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Arbetet med aktiva åtgärder ska
genomföras kontinuerligt och kan med fördel användas i samband med det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Detta kan vara ett effektivt och hållbart sätt att främja både fysisk och
psykisk hälsa.
Utredningen ska göras på ett generellt plan, t ex genom att gå igenom riktlinjer och rutiner för
att få en bild av vilka hinder som kan finnas när det gäller attityder och strukturer. Detta ska
göras med respekt för de anställdas integritet.
De aktiva åtgärderna bedrivs enligt fyrastegsmodellen där risker ska undersökas, analyseras,
åtgärdas, följas upp och utvärderas. Tänk på att undersöka verksamheten utifrån samtliga
diskrimineringsgrunder.
1. Undersöka
Det första steget innebär att kartlägga och undersöka om det finns risker för diskriminering
inklusive trakasserier och sexuella trakasserier, repressalier eller andra hinder i verksamheten.
Det är viktigt att det sker på ett generellt plan och med inriktning på förhållanden på
arbetsplatsen.
2. Analysera
Efter undersökningen ska orsaker till eventuellt upptäckta risker och hinder analyseras. Detta
handlar om att reflektera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör i verksamheten.
3. Åtgärda
I steg tre ska förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas vidtas. Detta med
hänsyn till behov, resurser och andra omständigheter i det enskilda fallet. Här krävs det också
att planera åtgärderna och se till att de genomförs så snart som möjligt.
4. Följa upp och utvärdera
Det som framkommer i undersökningen, analysen och åtgärderna utvärderas. De erfarenheter
som kommer fram i utvärderingen kommer sedan att kunna användas i steg ett i nästa cykel
med aktiva åtgärder.

6 Områden att kartlägga
De aktiva åtgärderna ska fortlöpa inom fem områden.
 Arbetsförhållanden
 Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 Rekrytering och befordran
 Utbildning och övrig kompetensutveckling
 Möjligheter att förena arbete och föräldraskap
Trakasserier och sexuella trakasserier ingår i området Arbetsförhållanden. Det innebär bland
annat att arbetsgivaren ska undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för
trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder.

I Bilaga 1 finns förslag på vad som skulle kunna undersökas inom respektive
kartläggningsområde.

7 Dokumentation och uppföljning
1. Cheferna i varje verksamhet ska enligt lag se till att arbetet med de aktiva åtgärderna
sker kontinuerligt och att det dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla alla fem
kartläggningsområdena samt redogörelse för arbetet med de aktiva åtgärderna i
fyrastegsmodellen. Dokumentationen kan med fördel utföras med stöd av tabellerna i
bilaga 2.
2. Denna dokumentation ska sedan sammanställas varje år och lämnas till respektive
förvaltningschef.
3. Förvaltningscheferna har sedan som ansvar att senast den 31 december varje år
sammanställa en rapport över likabehandlingsarbetet inom förvaltningen. Nämnderna
inom respektive förvaltning ska informeras löpande av förvaltningscheferna hur arbetet
med de aktiva åtgärderna fortlöper.
4. Rapporten från förvaltningscheferna ska efter sammanställning skickas till HR-enheten
som följer upp och utvärderar resultatet centralt.

Bilaga 1
Arbetsförhållanden
Genom att kritiskt granska arbetsförhållandena genom kartläggning och reflektion, kan
maktobalans och missförhållanden upptäckas.
Vad ska undersökas?
-

-

-

Hur ska det undersökas?

Fysisk arbetsmiljö ex.
tillgängligheten i arbetsmiljön,
utformning av utbildningar och
konferenser, verktyg, tekniska
hjälpmedel och arbetsinnehåll.

-

Skyddsrond

-

Chef

-

Arbetsplatsträff

-

Chef

-

Medarbetarsamtal

-

Chef

Psykosociala upplevelser i
arbetsförhållanden ex.
jargonger, samtalsklimat,
attityder, stereotypa könsroller
och trakasserier.

-

Statistik för
arbetsskador och
tillbud.

-

Hr-enhet/ Chef

Löner och andra anställningsvillkor
Det är viktigt att se över lönesättningen samt bestämmelser om förmåner.
Vad ska undersökas?
- Kriterier för lönesättning.
-

Löneförmåner och
bonussystem (ex. tjänstebil,
bostads-och reseförmåner).

Hur ska det undersökas?
- Lönekartläggning
(behöver endast
göras utifrån kön).
-

Ansvarig
- Hr-enhet

Riktlinjer och
kriterier vid
lönesättning.

-

Ansvarig

Lönesättning.

-

Hr-enhet

-

Chef

Möjlighet att förena arbete och föräldraskap
Arbetsgivaren är skyldig att underlätta för arbetstagaren att kunna förena arbete och
föräldraskap.
Vad ska undersökas?
-

Möjligt att vara föräldraledig
eller vårda sjuka barn.

-

Är övertid ett krav på
arbetsplatsen?

Hur ska det undersökas?
-

Medarbetarsamtal

Ansvarig
-

Chef

-

-

Behov av flexibla arbetstider.

Rekrytering och befordran
I Osby kommun ska alla ha rätt att söka lediga anställningar. Alla ska behandlas likvärdigt när
det gäller urval och anställningsintervjuer. Det avgörande är en människas kunskaper och
erfarenhet, inte kontakter eller föreställningar om vem som är mest lämplig av de sökande.

Vad ska undersökas?
Hur ska det undersökas?
- Hur och var lediga tjänster
- Rekryteringspolicy
annonseras.

-

-

Annonsernas layout.

-

Annonsmall

-

Referenstagning och
genomförandet av intervjun.

-

Intervju- och
referens guide

Ansvarig
- Hr-enheten
-

Hr-enheten/
Kommunikati
on

-

Hr-enheten/
Chef

Utbildning och annan kompetensutveckling
Undersök och möjliggör att den utbildning och kompetensutveckling som erbjuds kommer till
alla på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund.
Vad ska undersökas?

Hur ska det undersökas?

-

Fördelning av utbildningsinsatser.

-

Dokumentera
utbildningsinsatser.

-

Hur arbetstagarna stöds och
uppmuntras att söka högre tjänster.

-

-

Om arbetsgivaren vet vilken
kompetens de anställda har och om
den tas tillvara på.

Kartlägg vilka
kompetenser som
finns i verksamheten.

Ansvarig
-

Chef

Arbetsförhållanden
Kön

Undersökning
Datum
Risker
Arbetsuppgifter
Bemanning
Samtalsklimat
Övrigt
Undersökning
Datum
Risker
Arbetsuppgifter
Bemanning
Samtalsklimat
Övrigt
Undersökning
Datum
Risker
Arbetsuppgifter
Bemanning
Samtalsklimat
Övrigt

Åtgärda
Hur ska det åtgärdas?

Följ upp och utvärdera
Ansvarig Datum
Slutsats

Låg Medel Hög

Könsöverskridande identitet eller uttryck
Analysera
Åtgärda
Orsaker till risk
Hur ska det åtgärdas?

Följ upp och utvärdera
Ansvarig Datum
Slutsats

Låg Medel Hög

Etnisk tillhörighet
Analysera
Åtgärda
Orsaker till risk
Hur ska det åtgärdas?

Följ upp och utvärdera
Ansvarig Datum
Slutsats

Låg Medel Hög

Religion eller annan trosuppfattning
Analysera
Åtgärda
Orsaker till risk
Hur ska det åtgärdas?

Följ upp och utvärdera
Ansvarig Datum
Slutsats

Låg Medel Hög

Analysera
Orsaker till risk

Bilaga 2

Undersökning
Datum
Risker
Arbetsuppgifter
Bemanning
Samtalsklimat
Övrigt

Arbetsförhållanden
Datum

Datum

Undersökning
Risker
Arbetsuppgifter
Bemanning
Samtalsklimat
Övrigt
Undersökning
Risker
Arbetsuppgifter
Bemanning
Samtalsklimat
Övrigt

Låg Medel Hög

Funktionsnedsättning
Analysera
Åtgärda
Följ upp och utvärdera
Orsaker till risk
Hur ska det åtgärdas? Ansvarig Datum
Slutsats

Låg Medel Hög

Sexuell läggning
Analysera
Åtgärda
Följ upp och utvärdera
Orsaker till risk
Hur ska det åtgärdas? Ansvarig Datum
Slutsats

Ålder
Datum

Undersökning
Risker
Arbetsuppgifter
Bemanning
Samtalsklimat
Övrigt

Låg Medel Hög

Analysera
Orsaker till risk

Åtgärda
Följ upp och utvärdera
Hur ska det åtgärdas? Ansvarig Datum
Slutsats
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Likabehandlingspolicy
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Förslag till Kommunfullmäktiges beslut/
Reviderat förslag ”policy för likabehandling” antas gälla från och med 2018-03-01.
Sammanfattning av ärendet
Nu gällande policy antogs 2015 och behövde revideras för att anpassas till den nya
diskrimineringslagen. Ny policy för likabehandling har beretts i samverkan med fackliga
organisationer i den centrala samverkan.
Likabehandlingsarbetet ska förebygga diskriminering och skapa en inkluderande hållbar
arbetsmiljö. Varje medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
inom alla väsentliga områden i arbetslivet.
En policy för likabehandling visar vilket förhållningssätt Osby kommun förväntar sig av
sina medarbetare.
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1 Inledning
Osby kommun ska arbeta aktivt för lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras i Osby kommuns
verksamheter.
Likabehandlingsarbetet ska förebygga diskriminering och skapa en
inkluderande hållbar arbetsmiljö. Varje medarbetare ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i
arbetslivet. Även kunskaper, erfarenheter och värderingar ska tas tillvara på.
Genom att se på olikheter som en tillgång ökar organisationens lärande och
utveckling. Det skapar också en förutsättning för att Osby kommun ska
kunna möta kollegor, kunder och medborgare på ett respektfullt sätt.

2 Mål
Osby kommuns mål är att främja ett aktivt likabehandlingsarbete. Detta
innebär dock inte enbart att förebygga diskriminering utan också att
tillhandahålla en bra arbetsmiljö där samtliga individer får förutsättningar för
ett hållbart arbetsliv och god hälsa. Likabehandlingsarbetet i Osby kommun
ska leda till att alla medarbetare kan arbeta på lika villkor.

3 Ansvar
I Osby kommun har alla ett ansvar för att främja likabehandling. Genom att
arbeta utifrån kommunens riktlinjer för likabehandlingsarbete kan
diskriminering förebyggas. Varje enskild medarbetare och arbetsgivare har
skyldighet och ansvar att följa de restriktioner som finns i kommunens
riktlinjer för likabehandlingsarbete. Även kommunens upprättade
förebyggande och åtgärdande rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier ska efterföljas i det dagliga arbetet i varje verksamhet.
I varje verksamhet ansvarar chefen för att arbetet med aktiva åtgärder mot
diskriminering genomförs samt att detta dokumenteras. Det är även chefens
ansvar att policyn för likabehandling är känd för medarbetarna. Skulle det
förekomma beteenden som inte är förenliga med policyn är chefen ansvarig
att agera utan dröjsmål.

4 Uppföljning
Uppföljning ska ske enligt kommunens riktlinjer för likabehandlingsarbete.
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Förslag till Kommunfullmäktiges beslut
-

Anta förslag till Hälsopolicy

-

Hälso- och frsivårdspolicy antagen av Kommunstyrelsen §211/2008 upphör att
gälla fr o m 2018-02-28

-

Policy för rökfri arbetstid antagen av Kommunfullmäktige §9/2010 upphör att
gälla fr o m 2018-02-28

Sammanfattning av ärendet
För att Osby kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så är det viktigt att våra
medarbetare mår bra. Genom att arbeta med hälsofrämjande insatser så kan vi förbättra
våra medarbetares hälsa och arbetstillfredsställelse.
Hälsopolicyn beskriver den inriktning som Osby kommun har gällande hälsofrämjande
åtgärder.
Idag har vi två olika policyer som innefattar hälsa. För att underlätta för både chefer och
medarbetare har dessa arbetats om till en policy.
Förslag om antagande av ny hälsopolicy har tillstyrkts i central samverkan, 2017-12-19.
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1 Inledning
För att Osby kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så är det
viktigt att våra medarbetare mår bra. Genom att arbeta med hälsofrämjande
insatser så kan vi förbättra våra medarbetares hälsa och
arbetstillfredsställelse.

2 Syfte
Arbetsgivaren ska uppmuntra medarbetarna till ett ökat hälsomedvetande
samt skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta ett aktivt ansvar
för sin egen hälsa.

3 Mål
Målet är att Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där
hälsofrämjande arbetsinsatser ska genomsyra verksamheterna. Målet är en
trivsam arbetsplats som främjar de anställdas hälsa, livskvalitet och
arbetstillfredsställelse.

4 Ansvar
Hr-enheten ansvarar för förvaltningsövergripande hälso- och
friskvårdssatsningar. Hälsofrämjande arbete och friskvård ska bedrivas som
en integrerad del i förvaltningens verksamheter.
Chefer och arbetsledare ansvarar för att:


Skapa stödjande och hälsofrämjande miljöer genom att agera
förebilder för medarbetarna.



Uppmuntra till förbättringsförslag



Tillvarata och främja initiativ av nyckelpersoner och eldsjälar



Att medarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten och har
möjlighet att påverka



Informera medarbetarna om förvaltningsövergripande projekt



Att medarbetarna känner gemenskap på arbetsplatsen

Medarbetarens ansvar:


Göra hälsomedvetna val som har effekter på hälsan både långsiktigt
och kortsiktig



Föra samtal med sin chef om arbetssituationen riskerar att bidra
negativt till hälsan eller arbetsförmågan



Använda den skyddsutrustning som arbetsplatsen tillhandahåller
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5 Friskvårdsförmåner
Friskvård syftar till aktiviteter och åtgärder som ska stimulera individer och
grupper till att göra aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Målet med
friskvården är att skapa ett fysiskt och psykiskt välbefinnande inom Osby
kommun.
5.1 Subventionerad friskvård
Anställda i Osby kommun med en anställning på sex månader eller längre
har möjlighet att nyttja subventionerad friskvård som kan användas till en
mängd olika aktiviteter vilket medarbetaren själv väljer.
5.2 Företagshälsovård
Osby kommun har avtal om företagshälsovård som erbjuder tjänster och
insatser inom förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering.
Tillsammans med företagshälsovården arbetar vi aktivt för att minska
sjukskrivningar.
5.3 Rökfri arbetstid
Sveriges kommuner och landsting utfärdade under 2007 en rekommendation
till sina medlemmar om att införa rökfri arbetstid. Med bakgrund av det
beslutet har Osby kommun som arbetsgivare beslutat att rökfri arbetstid ska
gälla på alla kommunens arbetsplatser som en del i det tobaksförebyggande
arbetet. Rökning är den enskilda livsstilsfaktorn som har stört inverkan på
vår hälsa och måste därför prioriteras i det hälsofrämjande arbetet. Vi vill
värna om varumärket, Osby kommun. Kommunanställda och invånare ska
uppfatta Osby kommun som en frisk och hälsofrämjande kommun och därför
är det viktigt att vi aktivt arbetar för en rökfri arbetsplats.
Vad innebär rökfri arbetstid för medarbetarna i Osby kommun?


Att rökning inte är tillåter under arbetstid, det vill säga den tid du
tjänstgör. Däremot är lunchrasten undantagen.



Det är inte tillåtet att förskjuta arbetstiden eller flexa ut för att röka.



Rökning är inte tillåtet i direkt anslutning till arbetsplatsen, vid
ingångar eller uteplatser.



Rökfri arbetstid är en ordningsföreskrift. Förbudet kan likställas med
misskötsel på arbetsplatsen.

För dig som vill sluta röka anordnar företagshälsovården sluta röka grupper.
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Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Killebergs
vattentäkt
Dnr KS/2017:440 341

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att ansöka om fastställelse av vattenskyddsområdet och
skyddsföreskrifterna för Killebergs vattentäkt hos länsstyrelsen i Skåne län.
Sammanfattning av ärendet
Vattenförsörjningen av Killebergs samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten
vid Killebergs vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt för att så lång som möjligt
skydda konsumenterna och säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Nuvarande
vattenskyddsområde fastställdes 1974 och föreskrifterna är föråldrade. Med anledning av
detta har förslag till nytt vattenskyddsområde och nya föreskrifter tagits fram.
Beslutsunderlag
Remissvar från Tillsyns- och tillståndsnämnden
Killebergs vattentäkt - Förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter
Killebergs vattentäkt - Karta
Killebergs vattentäkt - Riskinventering och riskanalys
Killebergs vattentäkt - Analysresultat

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
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

Sida

2(2)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Killeberg vattentäkt
Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter

Innehåll
1

Inledning............................................................................................................................. 3

2

Teknisk beskrivning ........................................................................................................... 3

3

2.1

Allmän orientering ....................................................................................................... 3

2.2

Gällande tillstånd ......................................................................................................... 3

2.3

Planbestämmelser ........................................................................................................ 3

2.4

Beskrivning anläggning ............................................................................................... 3

2.4.1

Grundvattentäkt .................................................................................................... 3

2.4.2

Vattenförbrukning ................................................................................................ 4

2.4.3

Reservvatten ......................................................................................................... 4

2.4.4

Vattentäktens värde .............................................................................................. 4

2.4.5

Vattenkvalitet ....................................................................................................... 4

Inventering av potentiella föroreningskällor ...................................................................... 4
3.1

4

Förslag till skyddsområdesgränser ..................................................................................... 4
4.1

5

Potentiella föroreningskällor ....................................................................................... 4

Indelning i zoner .......................................................................................................... 4

4.1.1

Vattentäktszon ...................................................................................................... 4

4.1.2

Primär skyddszon ................................................................................................. 5

4.1.3

Sekundär skyddszon ............................................................................................. 5

Förslag till föreskrifter ....................................................................................................... 6
5.1

Allmänt ........................................................................................................................ 6

5.2

Föreskrifter .................................................................................................................. 6

5.3

Ikraftträdande............................................................................................................. 10

5.4

Övergångsbestämmelser ............................................................................................ 10

5.5

Allmänna upplysningar.............................................................................................. 10

5.5.1

Påföljd ................................................................................................................ 10

5.5.2

Hänsynsregler ..................................................................................................... 10

5.5.3

Beredskap ........................................................................................................... 10

5.5.4

Uppsättning av skyltar ........................................................................................ 10

5.5.5

Anmälan om olyckshändelse .............................................................................. 10

5.5.6

Ersättning ........................................................................................................... 11

5.5.7

Dispensmöjligheter............................................................................................. 11

5.5.8

Tillstånd, anmälningar och tillsyn ...................................................................... 11

5.5.9

Ny lagstiftning .................................................................................................... 11

5.5.10 Övrig lagstiftning ............................................................................................... 11
6

Referenser......................................................................................................................... 12

1 Inledning
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

2 Teknisk beskrivning
2.1 Allmän orientering
Vattenförsörjningen av Killeberg samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten vid
Killebergs vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt för att så långt som möjligt skydda
konsumenterna och att säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Vattentäkten är speciellt
skyddsvärd då tillgång till reservvattentäkt helt saknas.
Vattenskyddsområde för vattentäkten fastställdes 1974. Föreskrifterna från 1970-talet är
föråldrade med dagens mått samt dåligt anpassade vilket resulterade i sämre skydd för
vattentäkten.
Detta är ett förslag till skyddsområde samt föreskrifter. Principerna för vattenskyddet följer
anvisningarna i Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) samt
Handbok om vattenskyddsområde (Naturvårdsverkets Handbok 2010:5). Ansökan om
fastställelse av skyddsområdet kommer att lämnas in till Länsstyrelsen.

2.2 Gällande tillstånd
Vattendom saknas

2.3 Planbestämmelser




Översiktsplan för Osby kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29
Detaljplan för Killebergs station, Killebergs samhälle – antagen av kommunfullmäktige
2011-09-12
Fördjupning av översiktsplanen för Killeberg och Loshult i Osby kommun, antagen
2015-12-22

Vid revidering av översiktsplan och eller detaljplaner skall hänsyn tas till skyddsområden och
skyddsföreskrifter.

2.4 Beskrivning anläggning
2.4.1 Grundvattentäkt
Marken kring vattentäkten består av sand och grus som gör den mycket genomsläpplig.
Vattentäkten består av fyra stycken bergborrade brunnar belägna strax väster om samhället
Killeberg. Två av brunnarna anlades troligen under 1960-talet och är 117 respektive 120 meter
djupa. När de anlades låg grundvattennivån på 15 m, men idag har nivån sjunkit till ca 55 m.
Orsaken till detta är inte helt klarlagd, men ändrad markanvändning i närområdet kan ha
påverkat.
Två nya bergborrade brunnar anlades 2008 och 2012, 135 respektive 120 meter djupa, söder
om vattenverket. Troligen är de nya brunnarna placerad i en annan akvifär än de båda äldre
brunnarna, då en moränrygg finns mellan dem.

2.4.2 Vattenförbrukning
Killeberg vattenverk försörjer ca 250 personer i Killeberg. Uttagsvolymen under år 2016
uppgick till ca 53 600 m3 (ca 147 m3/d).
Troligen kommer vattenbehovet att öka i framtiden då det finns planer på nybyggnation i
närområdet.
2.4.3 Reservvatten
Kommunens plan för reservvattenförsörjning består av att brunn 1 och 2 skall utgöra
reservvattentäkt om brunn 3 och 4 blir obrukbar, och vice versa. Uttagsbrunnarna ligger
troligen i olika grundvattenmagasin vilket ger en något högre säkerhet om grundvattnet skulle
förorenas i det ena grundvattenmagasinet, men det finns risk att kapaciteten inte räcker. Vid
behov kan dricksvatten transporteras med tankbil.
2.4.4 Vattentäktens värde
Grundvattnet har ett värde både som vattentäkt och som grundvattenmagasin. För
vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet av störst intresse. Utvinningsvärdet motsvaras
ofta av kostnaden för att ersätta vattentäkten med en ny i händelse av att den skulle bli obrukbar
genom förorening eller på annat sätt.
Enligt Naturvårdsverkets handbok bedöms Killeberg vattentäkt ha ett högt skyddsvärde. Det
saknas bl.a. reservvatten.
2.4.5 Vattenkvalitet
Undersökningar av vattentäktens råvatten från 2010-2016 visar att vattnet håller en god kvalitet
(Bilaga 1), förutom något höga halter av järn och mangan.

3 Inventering av potentiella föroreningskällor
3.1 Potentiella föroreningskällor
Inom det tänkta skyddsområdet har definierats föroreningskällor med påverkan eller med risk
för påverkan av vattenkvaliteten i grundvattentäkten. I Bilaga 2 finns riskinventering och
riskanalys för verksamheter inom det blivande skyddsområdet redovisade.
Resultatet av riskanalysen visar att de risker som rangordnas högst är:



Upplag av timmer utan täckning nära vattentäkten
Läckage och utsläpp från enskilda avlopp nära vattentäkten

4 Förslag till skyddsområdesgränser
4.1 Indelning i zoner
Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktszon (brunnsområde) samt primär respektive
sekundär skyddszon (tidigare inre och yttre skyddszon). Omfattningen av det planerade
vattenskyddsområdet samt avgränsningarna för skyddszonerna framgår av upprättad
skyddsområdeskarta (Bilaga 3).
För beräkning av skyddsområdets utbredning förutsätts uttaget 150 m3/dygn.
Grundvattenbildningen anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år.
4.1.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av en yta motsvarande en radie av 10 m ut från respektive brunn.

4.1.2 Primär skyddszon
Den primära skyddszonen skall avgränsas så att riskerna för akut förorening genom
olyckshändelse minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan
föroreningen når vattentäktszonen. Primär skyddszon bör omfatta ett sådant område att vattnets
uppehållstid i marken uppgår till 100 dygn. Avståndet till gräns för primär skyddszon kan
beräknas med följande formel och antaganden:
V=π*R2*b*ne
R = radiellt avstånd från uttagsbrunn till gräns för skyddszon
b = det grundvattenförande lagrets mäktighet, antas till 62, 65 resp. 75 m
n = effektiv porositet, antas till 0,10
V = uttagsvolym under 100 dygn

Avståndet till gräns för primär skyddszon beräknas enligt ovan till ca 25 meter för samtliga
brunnar. Enligt N aturvårdsverkets rekommendationer bör gräns mellan primär- och
sekundär skyddszon inte förläggas på ett avstånd mindre än 100 meter från uttagsbrunnen.
Utsträckningen av inre skyddsområde föreslås därför som en cirkel med radien 100 m ut från
uttagsbrunnarna.
4.1.3 Sekundär skyddszon
Syftet med en sekundär skyddszon är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra
kvaliteten. För avgränsning av sekundär skyddszon gäller att ett års uttagen vattenmängd skall
balanseras av grundvattenbildningen. För beräkning av skyddsområdets utbredning förutsätts
uttaget 150 m3/d. Nettonederbörden anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år.
A=Q*365 / GVB*0,001
A = area för skyddszon
Q = uttag (m3/dygn), 150 m3/dygn
GVB = grundvattenbildning, 375 mm/år

Vattenbalansberäkning enligt ovan indikerar att det krävs en nybildningsarea på ca 0,12 km2
vilket med antagande om radiellt tillflöde motsvarar en radie på ca 200 meter.
Grundvattenströmningen i området är även från nordväst varför utsträckningen av befintligt
skyddsområde är tillräckligt stort. Den sekundära zonen föreslås omfatta samma område som
befintligt skyddsområde.

5 Förslag till föreskrifter
Med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande föreskrifter om
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för
grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas för vattentäkt.
Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna (beslut av
Länsstyrelsen daterat 1974-09-16) för den kommunala vattentäkten i Killeberg upphöra att
gälla.

5.1 Allmänt
Skyddsområdet är indelat i fyra vattentäktszoner, en primär skyddszon och en sekundär
skyddszon enligt upprättad skyddsområdeskarta. Nedan angivna föreskrifter gäller inom
primär och sekundär skyddszon.
Förutom krav på tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav på tillstånd enligt
annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma.

5.2 Föreskrifter
Vattentäktszon

Inom vattentäktszonen (brunnsområdet) får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området
skall vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som skall hållas låst. Vattentäktszonen
får endast disponeras av vattentäktens huvudman.
§1 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Primär zon

Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
är förbjudet. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar
samt transporter genom skyddszonen. Från förbudet undantas hantering för att försörja
bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det i stället krävs tillstånd.
Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på
sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
Sekundär zon

Hantering och lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än
250 liter, för annat ändamål än oljeförsörjning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter,
kräver tillstånd. Tillståndsplikten gäller ej drivmedel i arbetsmaskiner och fordon samt
transporter genom skyddszon.
Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc. med en sammanlagd
lagrad volym större än 250 liter skall vara utrustade eller placerade på sådant sätt att spill och
läckage kan insamlas och omhändertas.
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på sådant sätt att spill
och läckage kan insamlas och omhändertas.
§2 Arbetsfordon
Primär zon

Parkerade eller uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller
placerade så att läckage till mark förhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska
saneringsberedskap upprätthållas.

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet.
Sekundär zon

Parkering eller uppställning av fordon får ske under maximalt 24 timmar och skall ske så att
risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.
Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet.
§3 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Primär zon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag görs för tillfällig
punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa samt för
svampbekämpning i byggnader.
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och
avloppsslam) är förbjuden.
Ensilage får endast hanteras i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov och
på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. Växtnäringsämnen (t.ex. gödsel) och
kasserade ensilagebalar är förbjudet att lägga upp direkt på mark. Upplag och hanteringsytor
skall vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat
dagvatten.
Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar skall vara täta och underhållas samt
inspekteras regelbundet. För ny- och ombyggnader av gödselvårdsanläggningar krävs
tillstånd. För befintliga anläggningar får tillsynsmyndighet föreskriva särskilda regler.
Sekundär zon

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, biologiska bekämpningsmedel och
växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd.
Lagring av växtnäringsämnen, kasserade ensilagebalar etc. ska ske så att växtnäringsämnen
förhindras att tränga ner i marken.
§4 Skogsbruk
Primär zon

Föryngring av skog med kemiskt behandlat plantmaterial är förbjudet.
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. Tillfälliga sådana
upplag kräver tillstånd. Med tillfällig menas högst sex månader.
Bevattning av timmerupplag är förbjudet.
Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbud respektive tillståndsplikt.
Sekundär zon

Föryngring och plantering av skog med kemiskt behandlat plantmaterial kräver tillstånd.
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna.
Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbudet.

§5 Infiltration och avledning av avloppsvatten
Primär zon

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive toalettvatten och
BDT-vatten) eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd.
Skyddsåtgärder för avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö)
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten
(2006:7). Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd.
Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar skall vara täta samt underhållas
så att funktionen ej försämras.
Sekundär zon

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive BDT-vatten) eller
annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. Skyddsåtgärder för
avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten (2006:7).
Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall
uppfylla miljöbalkens krav.
Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd.
§6 Avfallshantering och deponering
Primär och sekundär zon

Det är förbjudet att lägga ut, deponera eller gräva ned avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med
hushållsavfall jämförligt avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin kräver tillstånd.
Det är förbjudet att lägga ut fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att
dräneringsvattnet från dem kan förorena yt- eller grundvatten (t.ex. rivningsmaterial,
asfaltrester, bark).
Det är förbjudet att lägga upp snö från områden utanför vattenskyddsområdet inom
vattenskyddsområdet.
§7 Miljöfarlig verksamhet
Primär zon

All hantering av för grundvatten skadliga ämnen som på kort eller lång sikt kan motverka syftet
med vattenskyddet, som inte är reglerat på annat sätt i dessa föreskrifter eller i miljöbalken är
förbjudet. Undantag gäller för normalt hushållsbehov då hantering ska ske på ett sådant sätt
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
Sekundär zon

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd kräver tillstånd i skyddsområdet.
§8 Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring
Primär zon

Materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjuden. Även husbehovstäkter är
förbjudna.
Schaktning (t.ex. i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten), muddring,
pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd.

Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter
samråd med huvudmannen. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får utföras utan
tillstånd.
Sekundär zon

Nyetablering av materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjudet. Förbudet gäller
även husbehovstäkter.
Schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande och muddring kräver
tillstånd.
Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter
samråd med huvudmannen.
§9 Energianläggningar och enskilda vattenanläggningar
Primär zon

Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av
vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång eller
vattenkvalitet är förbjudna.
Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall
uppfylla miljöbalkens krav.
Sekundär zon

Etablering av anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, mark och
vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka
vattentillgång eller vattenkvalitet kräver tillstånd.
Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall
uppfylla miljöbalkens krav.
§10 Transport av farligt gods
Primär och sekundär zon

Transport av farligt gods får endast ske på rekommenderade vägar. Undantaget är transporter
till fastigheter inom skyddsområdet.
§11 Väghållning
Primär zon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. Spridning av
dammbindningsmedel, vägsalt etc. kräver tillstånd. Saltinblandad sand (max 2 % salt)
undantas från kravet på tillstånd.
Sekundär zon

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt kräver tillstånd.

5.3 Ikraftträdande
Skyddsföreskrifterna gäller från det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa
skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § MB ska skyddsföreskrifterna
gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

5.4 Övergångsbestämmelser
Förbud eller tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år
efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.
Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att
beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

5.5 Allmänna upplysningar
5.5.1 Påföljd
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan
olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 §
MB.
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för
förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB.
5.5.2 Hänsynsregler
I 2 kap (SFS 1998:808) MB finns allmänna hänsynsregler som bl. a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap
som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda
hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet
eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att
skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga
eller avhjälpa skadan.
5.5.3 Beredskap
En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
5.5.4 Uppsättning av skyltar
Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän
väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för
grundvattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar för
utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43§ väglagen (SFS
1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet,
krävs enligt 46 § väglagen (SFS 1971:948) länsstyrelsens tillstånd.
5.5.5 Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet enligt 2 kap 1§ lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
kommunens räddningstjänst (tel. 112), kommunens miljöförvaltning, tillsynsmyndigheten
samt vattentäktens huvudman som är Osby kommun. Fastighetsägare har skyldighet att
informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

5.5.6 Ersättning
Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut
som gäller föreskrifter enligt bl. a. 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte
för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan
infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § MB, om överenskommelse inte träffas
om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva
inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller
inlösa fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket
grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd
fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas
av miljödomstolen som första instans.
5.5.7 Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge
dispens från dessa enligt 7 kap 22 § MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda
kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande
föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika
vattenförorening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast
om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
5.5.8 Tillstånd, anmälningar och tillsyn
Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den
kommunala nämnd som hanterar miljöfrågor/kommunala miljönämnden. I de fall en
verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska anmälan
göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6
veckor.
Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening.
Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.
Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning
som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten.
Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan
innebära risk för påverkan av vattentäkten.
5.5.9 Ny lagstiftning
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som
utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade
föreskrifter.
5.5.10 Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas
prövning enligt annan lagstiftning.
Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet
som kan medföra risk för grundvattenförorening bör omedelbart anmäla detta till :

Räddningstjänsten, telefon 0479-52 80 00 eller 112
Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon 0479-52 80 00
SBVT/Va-beredskap, telefon 010-211 97 00 (kontorstid), 010-211 97 90 (efter kontorstid)
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Bilaga 2

Riskinventering och riskanalys, Killeberg vattenverk
Identifiering av risker
Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) utfördes i en projektgrupp med personal
på Osby kommun. Analysen omfattar råvattentäkten och dess tillrinningsområde.

Potentiella föroreningskällor
Vägar/transport på väg
Det nuvarande skyddsområdet avgränsas i norr av Hallarydsvägen. Två av uttagsbrunnarna
ligger ca 200 meter söder om vägen. Skyddsdukar saknas i diken längs vägen. I vattentäktens
närområde förekommer även mindre lokalgator.
I Killeberg och i anslutning till samhället finns ett fåtal verksamheter som är beroende av
transporter. Det kan förekomma transport av petroleumprodukter till oljecisterner i
bostadshus. Det kan dock förekomma transporter med ämnen som kan vara skadliga för
grundvattentäkten, varför påverkan inte kan uteslutas vid en olycka.
Hallarydsvägen saltas även vintertid och viss risk för inträngning av vägsalt i
grundvattenmagasinet finns.
Konsekvensen av vägar/transporter är att om utsläpp av skadliga ämnen från dessa riskkällor
når grundvattentäkten kan dessa på relativt kort tid transporteras till grundvattenmagasinet
och därigenom försämra vattenkvaliteten. Sannolikheten för att dessa ämnen ska nå
råvattentäkten är dock liten då endast en liten sträcka av vägen går i ytterkanten av den
föreslagna sekundära zonen.
Dagvatten
Killeberg samhälle är beläget i direkt anslutning till nuvarande skyddsområde, ca 200 m öster
om vattenverket. Dagvatten från samhället leds till Drivån som inte har någon förbindelse
med grundvattenmagasinet. Eventuella utsläpp i dagvatten bör ej påverka
grundvattenkvaliteten.
Bensinstationer
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns det idag inga bensinstationer. En olycka
med en tankbil (bensin, diesel m.m.) i närheten av en vattentäkt kan ge mycket stor påverkan
på vattentäkten om petroleumprodukter läcker ut.
Industrianläggningar
I Killeberg finns en anmälningspliktig verksamhet.
Förorenad mark
I närheten av nuvarande skyddsområde finns ett objekt som klassats som förorenad mark av
länsstyrelsen. Sågverket i Killeboda, riskklass 4. Länsstyrelsen anger i MIFO-blanketten bl.a.

att objektet var ett litet sågverk utan doppning. Spridningsförutsättningarna bedöms som
måttliga i mark och grundvatten. Mer omfattande undersökningar har inte genomförts på
objektet.
Täktverksamhet
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet bedrivs idag ingen täktverksamhet. Eventuellt
kan husbehovstäkter förekomma.
Avloppsanläggningar
Avloppsreningsverk finns i Killeberg. Utsläpp från verket sker till Drivån som inte har någon
förbindelse med grundvattenmagasinet varför sannolikheten att avloppsvatten från
reningsverket ska nå grundvattentäkten är mycket liten.
Avfallsanläggningar
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns inga avfallsanläggningar eller deponier.
Cisterner
Cisterner ska inspekteras regelbundet, och tidigare fanns krav på att besiktningsprotokollet
skulle skickas till tillsynsmyndigheten, men det kravet är numera borttaget. Exakt antalet
cisterner inom det tänkta skyddsområdet är därför inte känt, men det kan finnas cisterner för
förvaring av eldningsolja, diesel, spillolja och bensin i Killeberg. Risk för utsläpp finns främst
i samband med påfyllning och olyckor vid transport.
Jordbruk
Kontinuerliga diffusa utsläpp kan ske från jordbruket i form av näringsämnen, pesticider,
gödsel m.m. Dessa utsläpp bedöms som en måttlig risk men bör regleras så att
vattenkvaliteten inte påverkas på sikt. I vattentäktens närområde finns ett fåtal gårdar med
jordbruk, men inga inom det tänkta skyddsområdet.
Skogsbruk
Skogsbruk bedrivs i området runt vattentäkten. De riskkällor som kan identifieras i samband
med skogsbruk är främst hantering av bekämpningsmedel, upplag av timmer samt spill och
läckage av petroleumprodukter.
Vid kalhuggning ökar risken för kväveläckage till grundvattnet. Vid avverkning och annat
arbete i skogen föreligger risk för spill från mobila lagringstankar för petroleumprodukter
samt läckage från skogsmaskiner. Upplag av timmer och dylikt i samband med skogsbruk kan
medföra en risk för grundvattnet genom läckage av fenoler.
Bostadshus/fritidshus
Enligt uppgift från Miljökontoret finns fastigheter med enskilda avlopp i Killeberg inom
vattentäktens tillrinningsområde. Bräddning eller andra utsläpp av ej tillräckligt renat
avloppsvatten från dessa anläggningar kan eventuellt nå grundvattentäkten vid ogynnsamma
förhållanden. Inventering av enskilda avlopp i Osby kommun genomförs kontinuerligt.
Fastighetsägare kan föreläggas att åtgärda otillräckliga avloppsanläggningar.

I bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för trädgårdsodling och
användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. Konsekvensen av olyckor
och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå vattentäkten. Det kan försämra
vattenkvaliteten.
Energibrunnar förekommer i Killeberg, men inte inom vattentäktens tillrinningsområde enligt
uppgift från Miljökontoret. I energibrunnar löper kollektorer fyllda med köldbärarvätska.
Köldbärarvätskan består av vatten, fryspunktsnedsättande kemikalier och rostskyddsmedel.
Vanligen används olika typer av alkoholer som frostskyddsmedel, t.ex. etylenglykol och
propylenglykol. Det finns en risk att köldbärarvätskor läcker till grundvattnet.
Risk för översvämningar
Det har inte gjorts någon kartering av översvämningskänsliga områden i Killeberg med
omnejd. Det har inte heller gjorts någon bedömning av hur stora riskerna är att sjöar eller
vattendragen i dess omgivningar svämmar över. Riskerna kan därför bara beskrivas i
generella termer. På låglänta delar av åkrar och fält är det en högre risk för översvämningar.
Vid översvämningar kan föroreningar, exempelvis gödsel utlagd på åkermark eller dagvatten,
sköljas ned i vattendrag och sjöar och med ökad ytinfiltration i grundvattnet nå
grundvattenmagasinet vid Killeberg vattenverk. Topografin runt Killeberg medför dock att
risken för översvämningar är liten.

Bedömning och värdering av risker
De oönskade händelserna på den specifika listan bedömdes utifrån dels hur stor sannolikhet
det är att händelsen kommer att inträffa och dels vad konsekvensen blir om händelsen
inträffar. Sannolikhet har bedömts enligt Tabell 1 och konsekvensen har bedömts enligt
Tabell 2. Den bedömda händelsen placerades in i riskmatrisen (Tabell 3), och den bedömda
risken klassades enligt Tabell 4.
Tabell 1. Nivåer för sannolikhet
Sannolikhet/frekvens för påverkan på råvattenkvalitet
5
4
3
2
1

Ofta
Vanlig
Förekommande
Ovanlig
Mycket ovanlig

Mer än 1 gång/år
1 gång/år
1 gång/1-10 år
1 gång/10-100 år
1 gång/100-1000 år

Tabell 2. Nivåer för konsekvens
Konsekvens för vattentäkten och konsumenterna
5
4
3
2
1

Katastrofala
Kritiska
Kännbara
Marginella
Försumbara

Omfattande person/materiella skador/flera allvarligt sjuka
Vissa person/materiella skador/någon allvarligt sjuk
Många konsumenter påverkas
Mindre antal konsumenter påverkas
Konsumenter påverkas ej

Tabell 3. Riskmatris (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens)
S*K

Preliminär risk

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25

1
2
3
4
5

Tabell 4. Riskklass
Riskklass

Preliminär risk

5
4
3
2
1

Får ej förekomma, kräver omedelbar åtgärd
Bör åtgärdas
Bör utredas
Ingen risk i nuläget, men bör observeras
Ingen risk föreligger

Riskanalys
I Tabell 5 har de identifierade riskerna kring grundvattentäkten vid Killeberg vattenverk
sammanställts och bedömts.
Tabell 5. Riskinventering grundvattentäkt, Killeberg vattenverk
Händelse

Utsläpp

Vägsaltning

Natriumklorid

2

4

8

2

Olyckor på väg

Petroleumprodukter

2

4

8

2

Dagvatten

Petroleumprodukter

2

4

8

2

Bensinstationer

Olyckor

Petroleumprodukter

-

-

-

-

Industrianläggningar

Olyckor

Kemikalier

-

-

-

-

Täktverksamhet

Drift

Sprängämnen

-

-

-

-

Olyckor

Petroleumprodukter

-

-

-

-

Näringsämnen

1

5

5

1

Mikroorganismer

1

5

5

1

-

-

-

-

Vägar/transporter

Avloppsanläggningar Bräddning
Avfallsanläggningar

Läckage

Sannolikhet

Konsekvens Risk Riskklass

Cisterner

Petroleumprodukter

2

3

6

2

Jordbruk

Bekämpningsmedel

-

-

-

-

Växtnäringsämnen

-

-

-

-

-

Mikroorganismer

-

-

-

-

Upplag av timmer

Fenoler

5

4

20

4
2

Skogsbruk

Mobila tankar
Bostadshus

Enskilda avlopp

Petroleumprodukter

3

3

9

Bekämpningsmedel

3

3

9

2

Växtnäringsämnen

3

3

9

2

Översvämningar

Mikroorganismer

3

4

12

3

Hemkemikalier

Bekämpningsmedel

2

5

10

2

Energibrunnar

Köldmedia

2

4

8

2

Växtnäringsämnen

2

4

8

2

Mikroorganismer

2

4

8

2
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Kundnummer: SL7626200

Analysrapport
Provnummer:

177-2016-08301099

Provbeskrivning:
Matris:

Råvatten

Provet ankom:

2016-08-30

Utskriftsdatum:

2016-09-12

Provmärkning:
Provtagningsplats:

KVRV ink v.34
Killeberg, Råvatten

Analys

Analys påbörjad
Ankomsttemp °C
Desinfektion
Provtagare
Provtagningsdatum

2016-08-30 22:32
5,0
Nej
Patrik Nilsson
2016-08-30 09:45

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

ISO 6222

d)

Långsamväxande bakterier

<1

cfu/ml

ISO 6222 mod

d)

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2

d)

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

d)

Presumtiva Clostridium perfringens

<1

cfu/100 ml

ISO/CD 6461-2

d)

Intestinala enterokocker

<1

cfu/100 ml

SS-EN ISO 7899-2:2000

d)

Jästsvamp

<1

cfu/100 ml

SS 028192-1

d)

Mögelsvamp

<1

cfu/100 ml

SS 028192-1

d)

Mikrosvamp

<1

/100 ml

Aktinomyceter

<1

cfu/100 ml

d)
SS 028212-1

d)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.050

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa ovanstående PAH:er

< 0.10

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Triklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Bromdiklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Dibromklormetan

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tribrommetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Summa THM

< 4.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1,2-Trikloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tetrakloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Benso(a)pyren

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten
Bensen
1,2-Dikloretan

< 2.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 0.20

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Förklaringar

AR-003v39

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Vattentemperatur vid provtagning

9.3

°C

c)*

Lukt, styrka, vid 20°C

ingen

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

b)

Lukt, art, vid 20 °C

ingen

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

b)

Turbiditet

3.1

FNU

20%

SS-EN ISO 7027:2000

b)

Färg (410 nm)

19

mg Pt/l

20%

SS-EN ISO 7887:2012 del
C

b)

0.2

SS-EN ISO 10523:2012

b)

SS-EN ISO 10523:2012

b)

pH
Temperatur vid pH-mätning

7.4
21.6

°C

Alkalinitet

87

mg HCO3/l

10%

SS EN ISO 9963-2:1996

b)

Konduktivitet

22

mS/m

10%

SS-EN 27888:1994

b)

Klorid

12

mg/l

10%

SS-EN ISO 10304-1:2009

b)

Sulfat

15

mg/l

15%

StMeth 4500-SO4,E,1998 /
Kone

b)

1.00

mg/l

10%

St Meth 4500-F,E 1998
mod / Kone

b)

< 1.0

µg/l

20%

SS-EN ISO 14403:2012

b)

<0.0010

mg/l

20%

EN ISO 5667-3:2004 /
HPLC-ICP-MS

b)

mg O2/l

Fluorid
Cyanid, total
Bromat
COD-Mn

20%

fd SS 028118:1981 / mod

b)

0.21

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

b)

0.16

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

b)

Nitrat (NO3)

< 0.44

mg/l

20%

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Nitrat-kväve (NO3-N)

< 0.10

mg/l

20%

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Nitrit (NO2)

< 0.0070

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod /
Kone

b)

Nitrit-nitrogen (NO2-N)

< 0.0020

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod /
Kone

b)

NO3/50+NO2/0,5

<1.0

mg/l

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Totalhårdhet (°dH)

4.5

°dH

Beräkning (Ca+Mg)

b)

Natrium Na (end surgjort)

12

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Kalium K (end surgjort)

2.0

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Kalcium Ca (end surgjort)

26

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Järn Fe (end surgjort)

1.3

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Magnesium Mg (end surgjort)

3.4

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

0.18

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

< 0.010

mg/l

20%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Antimon Sb (end surgjort)

< 0.0010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Arsenik As (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.000050

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Ammonium
Ammonium-nitrogen (NH4-N)

Mangan Mn (end surgjort)
Aluminium Al (end surgjort)

Bly Pb (end surgjort)

1.1

Förklaringar

AR-003v39

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bor B (end surgjort)

0.012

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.000020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.020

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Krom Cr (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Kvicksilver Hg (uppslutet)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

b)

Nickel Ni (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Selen Se (end surgjort)

< 0.00050

mg/l

30%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

0.000032

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Atrazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desethyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desisopropyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Bentazone

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Cyanazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

2,6-Diklorbenzamid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

D -2,4

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Diclorprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Dimethoate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Ethofumesate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fenoxaprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fluroxypyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imazapyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Isoproturon

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klopyralid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klorsulfuron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kvinmerac

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

MCPA

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Mekoprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metamitron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metazaklor

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kadmium Cd (end surgjort)
Koppar Cu (end surgjort)

Uran U (end surgjort)

Förklaringar

AR-003v39

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Metribuzin

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metsulfuron-metyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Simazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbuthylazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)
b)
c)
d)

Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN
Uppgift från provtagare
Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN

Kopia till:

Sanna Råberg (sanna.raberg@osby.se)
ARV Osby (kjell.fritzson@sbvt.se)
Mikael Malm (mikael.malm@sbvt.se)
Patrik Nilsson (patrik.nilsson@sbvt.se)
Lars Svensson (lars.svensson@sbvt.se)

Petra Schultz, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v39

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8170
+46 10 490 8390

AR-15-SL-136857-01

Osby Kommun
Samhällsbyggnad
Parkgatan 1
283 31 Osby

EUSELI2-00272577
Í%R%^ÂÂoA*IÎ

Kundnummer: SL7626200

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-08251018

Provbeskrivning:
Matris:

Råvatten

Provet ankom:

2015-08-25

Utskriftsdatum:

2015-09-08

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Killeberg, Råvatten

Analys
Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Långsamväxande bakterier

Analys påbörjad
Ankomsttemp °C
Desinfektion
Provtagare
Provtagningsdatum

2015-08-25 22:17
13
Nej
Patric Nilsson
2015-08-25 11:01

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

<1

cfu/ml

ISO 6222

d)

4

cfu/ml

ISO 6222 mod

d)

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2

d)

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

d)

Presumtiva Clostridium perfringens

<1

cfu/100 ml

ISO/CD 6461-2

d)

Intestinala enterokocker

<1

cfu/100 ml

SS-EN ISO 7899-2:2000

d)

Jästsvamp

<1

cfu/100 ml

SS 028192-1

d)

Mögelsvamp

<1

cfu/100 ml

SS 028192-1

d)

Mikrosvamp

<1

/100 ml

Aktinomyceter

<1

cfu/100 ml

d)
SS 028212-1

d)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.050

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Benso(ghi)perylen

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa ovanstående PAH:er

< 0.10

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Triklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Bromdiklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Dibromklormetan

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tribrommetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Summa THM

< 4.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1,2-Trikloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tetrakloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Benso(a)pyren

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten
Bensen
1,2-Dikloretan

< 2.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 0.20

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Vattentemperatur vid provtagning

9

°C

c)*

Lukt, styrka, vid 20°C

ingen

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

b)

Lukt, art, vid 20 °C

ingen

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

b)

Turbiditet

3.4

FNU

20%

SS-EN ISO 7027:2000

b)

Färg (410 nm)

22

mg Pt/l

20%

SS-EN ISO 7887:2012 del
C

b)

0.2

SS-EN ISO 10523:2012

b)

SS-EN ISO 10523:2012

b)

pH
Temperatur vid pH-mätning

7.3
22.3

°C

Alkalinitet

88

mg HCO3/l

10%

SS EN ISO 9963-2:1996

b)

Konduktivitet

21

mS/m

10%

SS-EN 27888:1994

b)

Klorid

12

mg/l

10%

SS-EN ISO 10304-1:2009

b)

Sulfat

15

mg/l

15%

StMeth 4500-SO4,E,1998 /
Kone

b)

Fluorid

1.0

mg/l

10%

St Meth 4500-F,E 1998
mod / Kone

b)

< 1.0

µg/l

20%

SS-EN ISO 14403:2012

b)

<0.0010

mg/l

20%

EN ISO 5667-3:2004 /
HPLC-ICP-MS

b)

mg O2/l

Cyanid, total
Bromat
COD-Mn

20%

fd SS 028118:1981 / mod

b)

0.19

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

b)

0.15

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

b)

Nitrat (NO3)

< 0.44

mg/l

20%

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Nitrat-kväve (NO3-N)

< 0.10

mg/l

20%

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Nitrit (NO2)

< 0.0070

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod /
Kone

b)

Nitrit-nitrogen (NO2-N)

< 0.0020

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod /
Kone

b)

NO3/50+NO2/0,5

<1.0

mg/l

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Totalhårdhet (°dH)

4.7

°dH

Beräkning (Ca+Mg)

b)

Natrium Na (end surgjort)

12

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Kalium K (end surgjort)

2.2

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Kalcium Ca (end surgjort)

28

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Järn Fe (end surgjort)

2.6

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Magnesium Mg (end surgjort)

3.3

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

0.14

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

< 0.010

mg/l

20%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Antimon Sb (end surgjort)

< 0.0010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Arsenik As (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Bly Pb (end surgjort)

<0.000050

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Ammonium
Ammonium-nitrogen (NH4-N)

Mangan Mn (end surgjort)
Aluminium Al (end surgjort)

1.2

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bor B (end surgjort)

0.014

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.000020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.020

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Krom Cr (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Kvicksilver Hg (uppslutet)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

b)

Nickel Ni (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Selen Se (end surgjort)

< 0.00050

mg/l

30%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

0.000024

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Atrazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desethyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desisopropyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Bentazone

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Cyanazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

2,6-Diklorbenzamid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

D -2,4

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Diclorprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Dimethoate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Ethofumesate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fenoxaprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fluroxypyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imazapyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Isoproturon

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klopyralid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klorsulfuron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kvinmerac

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

MCPA

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Mekoprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metamitron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metazaklor

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kadmium Cd (end surgjort)
Koppar Cu (end surgjort)

Uran U (end surgjort)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Metribuzin

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metsulfuron-metyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)
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1 Inledning
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

2 Teknisk beskrivning
2.1 Allmän orientering
Vattenförsörjningen av Hökön samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten i Hökön
vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt för att så långt som möjligt skydda konsumenterna
och att säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Vattentäkten är speciellt skyddsvärd
då tillgång till reservvattentäkt helt saknas.
Vattenskyddsområde för vattentäkten fastställdes 1973. Föreskrifterna från 1970-talet är
föråldrade med dagens mått samt dåligt anpassade vilket resulterade i sämre skydd för
vattentäkten.
Detta är ett förslag till skyddsområde samt föreskrifter. Principerna för vattenskyddet följer
anvisningarna i Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) samt
Handbok om vattenskyddsområde (Naturvårdsverkets Handbok 2010:5). Ansökan om
fastställelse av skyddsområdet kommer att lämnas in till Länsstyrelsen Skåne Län.

2.2 Gällande tillstånd
Vattendom saknas.

2.3 Planbestämmelser



Översiktsplan för Osby kommun - antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29
Detaljplan för Hökön 1:14, del av Hökön 1:19 mm – 2011-10-24

Vid revidering av översiktsplan och eller detaljplaner skall hänsyn tas till skyddsområden och
skyddsföreskrifter.

2.4 Beskrivning anläggning
2.4.1 Grundvattentäkt
Marken kring vattentäkten består av morän som gör den relativt genomsläpplig. Vattentäkten
består av två stycken ca 55 meter djupa borror belägna nordost om vattenverket i Hökön.
2.4.2 Vattenförbrukning
Hökön vattenverk försörjer ca 100 personer. Uttagsvolymen under år 2016 uppgick till ca 20
800 m3 (ca 57 m3/d).
Vid etableringen av brunnarna genomfördes en provpumpning. Kapaciteten bedömdes till
1,5 l/s (130 m3/dygn).
Det finns inga tecken på att vattenbehovet skulle öka i framtiden förutsatt att ingen större
inflyttning till samhället sker eller att någon vattenkrävande industri etableras.
2.4.3 Reservvatten
Idag saknas reservvattentäkt för Hököns vattenverk.

2.4.4 Vattentäktens värde
Grundvattnet har ett värde både som vattentäkt och som grundvattenmagasin. För
vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet av störst intresse. Utvinningsvärdet motsvaras
ofta av kostnaden för att ersätta vattentäkten med en ny i händelse av att den skulle bli obrukbar
genom förorening eller på annat sätt.
Enligt Naturvårdsverkets handbok bedöms Hököns vattentäkt ha ett högt skyddsvärde. Det
saknas bl.a. reservvatten. Det finns även stor möjlighet att ta ut mer vatten än vad som sker
idag.
2.4.5 Vattenkvalitet
Undersökningar av vattentäktens råvatten från 2014-2016 visar att vattnet håller en god kvalitet
(Bilaga 1), förutom något höga halter av järn och mangan.

3 Inventering av potentiella föroreningskällor
3.1 Potentiella föroreningskällor
Inom det tänkta skyddsområdet har definierats föroreningskällor med påverkan eller med risk
för påverkan av vattenkvaliteten i grundvattentäkten. I Bilaga 2 finns riskinventering och
riskanalys för verksamheter inom det blivande skyddsområdet redovisade.
Resultatet av riskanalysen visar att de risker som rangordnas högst är:




Upplag av timmer utan täckning nära vattentäkten
Läckage och utsläpp från enskilda avlopp nära vattentäkten
Läckage och utsläpp från jordbruk nära vattentäkten

4 Förslag till skyddsområdesgränser
4.1 Indelning i zoner
Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktszon (brunnsområde) samt primär respektive
sekundär skyddszon (tidigare inre och yttre skyddszon). Omfattningen av det planerade
vattenskyddsområdet samt avgränsningarna för skyddszonerna framgår av upprättad
skyddsområdeskarta (Bilaga 3).
För beräkning av skyddsområdets utbredning förutsätts uttaget 25 m3/d.
Grundvattenbildningen anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år.
4.1.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av en yta motsvarande en radie av 10 m ut från respektive brunn.
4.1.2 Primär skyddszon
Den primära skyddszonen skall avgränsas så att riskerna för akut förorening genom
olyckshändelse minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan
föroreningen når vattentäktszonen. Primär skyddszon bör omfatta ett sådant område att vattnets
uppehållstid i marken uppgår till 100 dygn. Avståndet till gräns för primär skyddszon kan
beräknas med följande formel och antaganden:
V=π*R2*b*ne
R = radiellt avstånd från uttagsbrunn till gräns för skyddszon
b = det grundvattenförande lagrets mäktighet, antas till 55 meter
n = effektiv porositet, antas till 0,25
V = uttagsvolym under 100 dygn

Avståndet till gräns för primär skyddszon beräknas enligt ovan till ca 145 meter. Enligt
N aturvårdsverkets rekommendationer bör gräns mellan primär- och sekundär skyddszon
inte förläggas på ett avstånd mindre än 100 meter från uttagsbrunnen. Utsträckningen av inre
skyddsområde föreslås därför som en cirkel med radien 145 m ut från uttagsbrunnarna.
4.1.3 Sekundär skyddszon
Syftet med en sekundär skyddszon är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra
kvaliteten. För avgränsning av sekundär skyddszon gäller att ett års uttagen vattenmängd skall
balanseras av grundvattenbildningen.
A=Q*365 / GVB*0,001
A = area för skyddszon
Q = uttag (m3/dygn), 25 m3/dygn
GVB = grundvattenbildning, 375 mm/år

Vattenbalansberäkning enligt ovan angivna formel indikerar att det krävs en nybildningsarea
på ca 0,02 km2 vilket med antagande om radiellt tillflöde motsvarar en radie på ca 88 meter.
Utsträckningen av befintligt skyddsområde är tillräckligt stort, varvid den sekundära zonen
föreslås omfatta samma område som befintligt skyddsområdet.

5 Förslag till föreskrifter
Med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande föreskrifter om
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för
grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas för vattentäkt.
Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna (beslut av
Länsstyrelsen daterat 1974-09-16) för den kommunala vattentäkten i Hökön upphöra att gälla.

5.1

Allmänt

Skyddsområdet är indelat i två vattentäktszoner, en primär skyddszon och en sekundär
skyddszon enligt upprättad skyddsområdeskarta. Nedan angivna föreskrifter gäller inom
primär och sekundär skyddszon.
Förutom krav på tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav på tillstånd enligt
annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma.

5.2 Föreskrifter
Vattentäktszon

Inom vattentäktszonen (brunnsområdet) får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området
skall vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som skall hållas låst. Vattentäktszonen
får endast disponeras av vattentäktens huvudman.
§1 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Primär zon

Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
är förbjudet. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar
samt transporter genom skyddszonen. Från förbudet undantas hantering för att försörja
bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det i stället krävs tillstånd.
Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på
sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
Sekundär zon

Hantering och lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än
250 liter, för annat ändamål än oljeförsörjning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter,
kräver tillstånd. Tillståndsplikten gäller ej drivmedel i arbetsmaskiner och fordon samt
transporter genom skyddszon.
Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc. med en sammanlagd
lagrad volym större än 250 liter skall vara utrustade eller placerade på sådant sätt att spill och
läckage kan insamlas och omhändertas.
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på sådant sätt att spill
och läckage kan insamlas och omhändertas.

§2 Arbetsfordon
Primär zon

Parkerade eller uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller
placerade så att läckage till mark förhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska
saneringsberedskap upprätthållas.

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet.
Sekundär zon

Parkering eller uppställning av fordon får ske under maximalt 24 timmar och skall ske så att
risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.
Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet.
§3 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Primär zon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. Undantag görs för tillfällig
punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa samt för
svampbekämpning i byggnader.
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och
avloppsslam) är förbjudet.
Ensilage får endast hanteras i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov och
på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. Växtnäringsämnen (t.ex. gödsel) och
kasserade ensilagebalar är förbjudet att lägga upp direkt på mark. Upplag och hanteringsytor
skall vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat
dagvatten.
Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar skall vara täta och underhållas samt
inspekteras regelbundet. För ny- och ombyggnader av gödselvårdsanläggningar krävs
tillstånd. För befintliga anläggningar får tillsynsmyndighet föreskriva särskilda regler.

Sekundär zon

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, biologiska bekämpningsmedel och
växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd.
Lagring av växtnäringsämnen, kasserade ensilagebalar etc. ska ske så att växtnäringsämnen
förhindras att tränga ner i marken.
§4 Skogsbruk
Primär zon

Föryngring av skog med kemiskt behandlat plantmaterial är förbjudet.
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. Tillfälliga sådana
upplag kräver tillstånd. Med tillfällig menas högst sex månader.
Bevattning av timmerupplag är förbjudet.
Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbud respektive tillståndsplikt.
Sekundär zon

Föryngring och plantering av skog med kemiskt behandlat plantmaterial kräver tillstånd.
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna.

Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbudet.
§5 Infiltration och avledning av avloppsvatten
Primär zon

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive toalettvatten och
BDT-vatten) eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd.
Skyddsåtgärder för avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö)
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten
(2006:7). Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd.
Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar skall vara täta samt underhållas
så att funktionen ej försämras.
Sekundär zon

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive BDT-vatten) eller
annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. Skyddsåtgärder för
avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten (2006:7).
Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall
uppfylla miljöbalkens krav.
Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd.
§6 Avfallshantering och deponering
Primär och sekundär zon

Det är förbjudet att lägga ut, deponera eller gräva ned avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med
hushållsavfall jämförligt avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin kräver tillstånd.
Det är förbjudet att lägga ut fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att
dräneringsvattnet från dem kan förorena yt- eller grundvatten (t.ex. rivningsmaterial,
asfaltrester, bark).
Det är förbjudet att lägga upp snö från områden utanför vattenskyddsområdet inom
vattenskyddsområdet.
§7 Miljöfarlig verksamhet
Primär zon

All hantering av för grundvatten skadliga ämnen som på kort eller lång sikt kan motverka syftet
med vattenskyddet, som inte är reglerat på annat sätt i dessa föreskrifter eller i miljöbalken är
förbjudet. Undantag gäller för normalt hushållsbehov då hantering ska ske på ett sådant sätt
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
Sekundär zon

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd kräver tillstånd i skyddsområdet.
§8 Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring
Primär zon

Materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjuden. Även husbehovstäkter är
förbjudna.

Schaktning (t.ex. i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten), muddring,
pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd.
Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter
samråd med huvudmannen. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får utföras utan
tillstånd.
Sekundär zon

Nyetablering av materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjudet. Förbudet gäller
även husbehovstäkter.
Schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande och muddring kräver
tillstånd.
Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter
samråd med huvudmannen.

§9 Energianläggningar och enskilda vattenanläggningar
Primär zon

Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av
vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång eller
vattenkvalitet är förbjudna.
Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall
uppfylla miljöbalkens krav.
Sekundär zon

Etablering av anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, mark och
vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka
vattentillgång eller vattenkvalitet kräver tillstånd.
Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall
uppfylla miljöbalkens krav.
§10 Transport av farligt gods
Primär och sekundär zon

Transport av farligt gods får endast ske på rekommenderade vägar. Undantaget är transporter
till fastigheter inom skyddsområdet.
§11 Väghållning
Primär zon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. Spridning av
dammbindningsmedel, vägsalt etc. kräver tillstånd. Saltinblandad sand (max 2 % salt)
undantas från kravet på tillstånd.
Sekundär zon

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt kräver tillstånd.

5.3 Ikraftträdande
Skyddsföreskrifterna gäller från det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa
skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § MB ska skyddsföreskrifterna
gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

5.4 Övergångsbestämmelser
Förbud eller tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år
efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.
Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att
beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

5.5 Allmänna upplysningar
5.5.1 Påföljd
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan
olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 §
MB.
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för
förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB.
5.5.2 Hänsynsregler
I 2 kap (SFS 1998:808) MB finns allmänna hänsynsregler som bl. a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap
som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda
hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet
eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att
skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga
eller avhjälpa skadan.
5.5.3 Beredskap
En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
5.5.4 Uppsättning av skyltar
Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän
väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för
grundvattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar för
utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43§ väglagen (SFS
1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet,
krävs enligt 46 § väglagen (SFS 1971:948) länsstyrelsens tillstånd.
5.5.5 Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet enligt 2 kap 1§ lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
kommunens räddningstjänst (tel. 112), kommunens miljöförvaltning, tillsynsmyndigheten
samt vattentäktens huvudman som är Osby kommun. Fastighetsägare har skyldighet att
informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

5.5.6 Ersättning
Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut
som gäller föreskrifter enligt bl. a. 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte
för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan
infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § MB, om överenskommelse inte träffas
om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva
inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller
inlösa fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket
grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd
fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas
av miljödomstolen som första instans.
5.5.7 Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge
dispens från dessa enligt 7 kap 22 § MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda
kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande
föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika
vattenförorening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast
om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
5.5.8 Tillstånd, anmälningar och tillsyn
Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den
kommunala nämnd som hanterar miljöfrågor/kommunala miljönämnden. I de fall en
verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska anmälan
göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6
veckor.
Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening.
Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.
Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning
som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten.
Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan
innebära risk för påverkan av vattentäkten.
5.5.9 Ny lagstiftning
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som
utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade
föreskrifter.
5.5.10 Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas
prövning enligt annan lagstiftning.
Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet
som kan medföra risk för grundvattenförorening bör omedelbart anmäla detta till
Räddningstjänsten, telefon 0479-52 80 00 eller 112
Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon 0479-52 80 00
SBVT/Va-beredskap, telefon 010-211 97 00 (kontorstid), 010-211 97 90 (efter kontorstid)
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Bilaga 2

Riskinventering och riskanalys, Hökön vattentäkt
Identifiering av risker
Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) utfördes i en projektgrupp med personal
på Osby kommun. Analysen omfattar råvattentäkten och dess tillrinningsområde.

Potentiella föroreningskällor
Vägar/transport på väg
Det nuvarande skyddsområdet genomkorsas av flera mindre vägar. Skyddsdukar saknas i diken längs vägen.
I Hökön och i anslutning till samhället finns ett fåtal verksamheter som är beroende av transporter. Det kan förekomma transport av petroleumprodukter till oljecisterner i bostadshus. Det
kan dock förekomma transporter med ämnen som kan vara skadliga för grundvattentäkten,
varför påverkan inte kan uteslutas vid en olycka.
Vid saltning av vägar finns risk för inträngning av vägsalt i grundvattenmagasinet. Saltning
sker dock inte på de vägar som finns i närheten av vattentäkten.
Konsekvensen av vägar/transporter är att om utsläpp av skadliga ämnen från dessa riskkällor
når grundvattentäkten kan dessa på relativt kort tid transporteras till grundvattenmagasinet
och därigenom försämra vattenkvaliteten. Sannolikheten för att dessa ämnen ska nå råvattentäkten är stor då vägarna går rakt igenom det nuvarande skyddsområdet.
Dagvatten
Hökön samhälle är beläget i direkt anslutning till nuvarande skyddsområde. Dagvatten från
samhället leds till Svartån som inte har någon förbindelse med grundvattenmagasinet. Eventuella utsläpp i dagvatten bör ej påverka grundvattenkvaliteten.
Bensinstationer
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns det idag inga bensinstationer. En olycka
med en tankbil (bensin, diesel m.m.) i närheten av en vattentäkt kan ge mycket stor påverkan
på vattentäkten om petroleumprodukter läcker ut.
Industrianläggningar
I Hökön finns ett sågverk beläget söder om nuvarande skyddsområde. Strax väster om nuvarande skyddsområde har funnits en skrotningsanläggning (Rises skrot).
Förorenad mark
I närheten av nuvarande skyddsområde finns två objekt som klassats som förorenad mark av
länsstyrelsen. Båda objekten har riskklass 2.
Hököns sågverk (Fjärkulla 1:66 samt Hökön 1:33). Länsstyrelsen skriver i MIFO-blanketten
bl.a. att tidigare förekom doppning på anläggningen (mycket hög farlighet). Vid nedläggning
av hela sågverket bör undersökningar göras för att se om spill av doppningsmedel skett till

marken. Området kring fastigheterna har måttliga spridningsförutsättningar, måttlig känslighet och måttligt skyddsvärde (sågverksamhet).
Det andra objektet är en bilskrot och skrothandel (Rises skrot, Fjärkulla 1:24). Länsstyrelsen
anger i MIFO-blanketten att området troligen är förorenat med petroleumprodukter. Spridningsförutsättningarna bedöms som eventuellt stora i mark och grundvatten.
Täktverksamhet
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet bedrivs idag ingen täktverksamhet. Eventuellt
kan husbehovstäkter förekomma.
Avloppsanläggningar
Avloppsreningsverk finns i Hökön. Utsläpp från verket sker till Svartån söder om samhället.
Svartån har inte någon förbindelse med grundvattenmagasinet varför sannolikheten att avloppsvatten från reningsverket ska nå grundvattentäkten är mycket liten.
Avfallsanläggningar
Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns inga avfallsanläggningar eller deponier.
Cisterner
Cisterner ska inspekteras regelbundet, och tidigare fanns krav på att besiktningsprotokollet
skulle skickas till tillsynsmyndigheten, men det kravet är numera borttaget. Exakt antalet cisterner inom det tänkta skyddsområdet är därför inte känt, men det kan finnas cisterner för
förvaring av eldningsolja, diesel, spillolja och bensin i Hökön. Risk för utsläpp finns främst i
samband med påfyllning och olyckor vid transport. Inventering av cisterner inom det befintliga vattenskyddsområdet utfördes 2013.
Jordbruk
Kontinuerliga diffusa utsläpp kan ske från jordbruket i form av näringsämnen, pesticider, gödsel m.m. Dessa utsläpp bedöms som en måttlig risk men bör regleras så att vattenkvaliteten
inte påverkas på sikt. I vattentäktens närområde finns ett fåtal gårdar med jordbruk.
Skogsbruk
Skogsbruk bedrivs i området runt vattentäkten. De riskkällor som kan identifieras i samband
med skogsbruk är främst hantering av bekämpningsmedel, upplag av timmer samt spill och
läckage av petroleumprodukter.
Vid kalhuggning ökar risken för kväveläckage till grundvattnet. Vid avverkning och annat arbete i skogen föreligger risk för spill från mobila lagringstankar för petroleumprodukter samt
läckage från skogsmaskiner. Upplag av timmer och dylikt i samband med skogsbruk kan
medföra en risk för grundvattnet genom läckage av fenoler.
Bostadshus/fritidshus
Enligt uppgift från Miljö- och byggkontoret finns fastigheter med enskilda avlopp i Hökön
inom vattentäktens tillrinningsområde. Bräddning eller andra utsläpp av ej tillräckligt renat
avloppsvatten från dessa anläggningar kan eventuellt nå grundvattentäkten vid ogynnsamma
förhållanden.

Inventering av enskilda avlopp i Osby kommun genomförs kontinuerligt. Fastighetsägare kan
föreläggas att åtgärda otillräckliga avloppsanläggningar.
I bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för trädgårdsodling och
användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. Konsekvensen av olyckor
och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå vattentäkten. Det kan försämra
vattenkvaliteten.
Energibrunnar förekommer i Hökön, och en finns i vattentäktens tillrinningsområde enligt
uppgift från Miljö- och byggkontoret. I energibrunnar löper kollektorer fyllda med köldbärarvätska. Köldbärarvätskan består av vatten, fryspunktsnedsättande kemikalier och rostskyddsmedel. Vanligen används olika typer av alkoholer som frostskyddsmedel, t.ex. etylenglykol och propylenglykol. Det finns en risk att köldbärarvätskor läcker till grundvattnet.
Risk för översvämningar
Det har inte gjorts någon kartering av översvämningskänsliga områden i Hökön med omnejd.
Det har inte heller gjorts någon bedömning av hur stora riskerna är att sjöar eller vattendragen
i dess omgivningar svämmar över. Riskerna kan därför bara beskrivas i generella termer. På
låglänta delar av åkrar och fält är det en högre risk för översvämningar. Vid översvämningar
kan föroreningar, exempelvis gödsel utlagd på åkermark eller dagvatten, sköljas ned i vattendrag och sjöar och med ökad ytinfiltration i grundvattnet nå grundvattenmagasinet vid Hökön
vattenverk. Topografin runt Hököns skyddsområde medför dock att risken för översvämningar är liten. Tidigare översvämningar i Hökön har skett i de södra delarna av samhället på
de mer låglänta områdena mot Svartån.

Bedömning och värdering av risker
De oönskade händelserna på den specifika listan bedömdes utifrån dels hur stor sannolikhet
det är att händelsen kommer att inträffa och dels vad konsekvensen blir om händelsen inträffar. Sannolikhet har bedömts enligt Tabell 1 och konsekvensen har bedömts enligt Tabell 2.
Den bedömda händelsen placerades in i riskmatrisen (Tabell 1), och den bedömda risken klassades enligt Tabell 4.
Tabell 1. Nivåer för sannolikhet
Sannolikhet/frekvens för påverkan på råvattenkvalitet
5

Ofta

Mer än 1 gång/år

4

Vanlig

1 gång/år

3

Förekommande

1 gång/1-10 år

2

Ovanlig

1 gång/10-100 år

1

Mycket ovanlig

1 gång/100-1000 år

Tabell 2. Nivåer för konsekvens
Konsekvens för vattentäkten och konsumenterna
5

Katastrofala

Omfattande person/materiella skador/flera allvarligt sjuka

4

Kritiska

Vissa person/materiella skador/någon allvarligt sjuk

3

Kännbara

Många konsumenter påverkas

2

Marginella

Mindre antal konsumenter påverkas

1

Försumbara

Konsumenter påverkas ej

Tabell 3. Riskmatris (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens)
S*K

Preliminär risk

0-5

1

6-10

2

11-15

3

16-20

4

21-25

5

Tabell 4. Riskklass
Riskklass

Preliminär risk

5

Får ej förekomma, kräver omedelbar åtgärd

4

Bör åtgärdas

3

Bör utredas

2

Ingen risk i nuläget, men bör observeras

1

Ingen risk föreligger

Riskanalys
I
har de identifierade riskerna kring grundvattentäkten vid Hökön vattenverk sammanställts
och bedömts.

Händelse

Utsläpp

Sannolikhet

Konsekvens

Risk Riskklass

Vägsaltning

Natriumklorid

-

-

-

-

Olyckor på väg

Petroleumprodukter

2

4

8

2

Dagvatten

Petroleumprodukter

2

4

8

2

Bensinstationer

Olyckor

Petroleumprodukter

-

-

-

-

Industrianläggningar

Olyckor

Kemikalier

2

3

6

-

Förorenad mark

Läckage

Kemikalier

2

5

10

2

Petroleumprodukter

2

5

10

2

Drift

Sprängämnen

1

4

4

1

Olyckor

Petroleumprodukter

1

4

4

1

Bräddning

Näringsämnen

1

5

5

1

Mikroorganismer

1

5

5

1

-

-

-

-

Vägar/transporter

Täktverksamhet

Avloppsanläggningar

Avfallsanläggningar

Läckage

Cisterner

Petroleumprodukter

2

3

6

2

Jordbruk

Bekämpningsmedel

3

5

15

3

Växtnäringsämnen

3

4

12

3

-

Mikroorganismer

3

4

12

3

Upplag av timmer

Fenoler

5

4

20

4

Mobila tankar

Petroleumprodukter

3

3

9

2

Bekämpningsmedel

3

3

9

2

Växtnäringsämnen

3

3

9

2

Mikroorganismer

3

4

12

3

Hemkemikalier

Bekämpningsmedel

2

5

10

2

Energibrunnar

Köldmedia

2

4

8

2

Växtnäringsämnen

2

4

8

2

Mikroorganismer

2

4

8

2

Skogsbruk

Bostadshus

Översvämningar

Enskilda avlopp

Tabell 5. Riskinventering grundvattentäkt, Hökön vattenverk

Vattenskyddsområde Hökön
Uttagsbrunn
Primär skyddszon Hökön
Sekundär skyddszon Hökön

0

100

200

300 m

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8170
+46 10 490 8051

AR-16-SL-208870-01

Osby Kommun
Samhällsutveckling, Mark och plan
283 80 Osby

EUSELI2-00385818
Í%R%^Â!-ÇkpÎ

Kundnummer: SL7626200

Analysrapport
Provnummer:

177-2016-11221386

Provbeskrivning:
Matris:

Råvatten

Provet ankom:

2016-11-22

Utskriftsdatum:

2016-12-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Hvrv 47
Hökön, Råvatten

Analys

Analys påbörjad
Ankomsttemp °C
Desinfektion
Provtagare
Provtagningsdatum

2016-11-22 21:55
5,4
Nej
Patrik Nilsson
2016-11-22 09:00

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

ISO 6222

d)

Långsamväxande bakterier

<1

cfu/ml

ISO 6222 mod

d)

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2 mod.

d)

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

d)

Presumtiva Clostridium perfringens

<1

cfu/100 ml

ISO/CD 6461-2

d)

Intestinala enterokocker

<1

cfu/100 ml

SS-EN ISO 7899-2:2000

d)

Jästsvamp

<1

cfu/100 ml

SS 028192-1

d)

Mögelsvamp

<1

cfu/100 ml

SS 028192-1

d)

Mikrosvamp

<1

/100 ml

Aktinomyceter

<1

cfu/100 ml

d)
SS 028212-1

d)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.050

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa ovanstående PAH:er

< 0.10

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Triklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Bromdiklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Dibromklormetan

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tribrommetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Summa THM

< 4.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1,2-Trikloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tetrakloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Benso(a)pyren

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten
Bensen
1,2-Dikloretan

< 2.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 0.20

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Förklaringar

AR-003v39

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Vattentemperatur vid provtagning

10

°C

c)*

Lukt, styrka, vid 20°C

ingen

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

b)

Lukt, art, vid 20 °C

ingen

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

b)

Turbiditet

3.6

FNU

20%

SS-EN ISO 7027:2000

b)

Färg (410 nm)

48

mg Pt/l

20%

SS-EN ISO 7887:2012 del
C

b)

0.2

SS-EN ISO 10523:2012

b)

SS-EN ISO 10523:2012

b)

pH

7.3

Temperatur vid pH-mätning

21.3

°C

Alkalinitet

100

mg HCO3/l

10%

SS EN ISO 9963-2:1996

b)

Konduktivitet

23

mS/m

10%

SS-EN 27888:1994

b)

Klorid

13

mg/l

10%

SS-EN ISO 10304-1:2009

b)

Sulfat

9.1

mg/l

15%

StMeth 4500-SO4,E,1998 /
Kone

b)

Fluorid

0.97

mg/l

10%

St Meth 4500-F,E 1998
mod / Kone

b)

< 1.0

µg/l

20%

SS-EN ISO 14403:2012

b)

<0.0010

mg/l

20%

EN ISO 5667-3:2004 /
HPLC-ICP-MS

b)

mg O2/l

Cyanid, total
Bromat
COD-Mn

20%

fd SS 028118:1981 / mod

b)

0.31

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

b)

0.24

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

b)

Nitrat (NO3)

< 0.44

mg/l

20%

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Nitrat-kväve (NO3-N)

< 0.10

mg/l

20%

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Nitrit (NO2)

< 0.0070

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod /
Kone

b)

Nitrit-nitrogen (NO2-N)

< 0.0020

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod /
Kone

b)

NO3/50+NO2/0,5

<1.0

mg/l

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Totalhårdhet (°dH)

4.8

°dH

Beräkning (Ca+Mg)

b)

Natrium Na (end surgjort)

13

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Kalium K (end surgjort)

2.4

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Kalcium Ca (end surgjort)

29

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Järn Fe (end surgjort)

2.8

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Magnesium Mg (end surgjort)

3.4

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

0.15

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

< 0.010

mg/l

20%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Antimon Sb (end surgjort)

< 0.0010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Arsenik As (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.000050

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Ammonium
Ammonium-nitrogen (NH4-N)

Mangan Mn (end surgjort)
Aluminium Al (end surgjort)

Bly Pb (end surgjort)

2.2

Förklaringar

AR-003v39

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bor B (end surgjort)

0.014

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.000020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.020

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Krom Cr (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Kvicksilver Hg (uppslutet)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

b)

Nickel Ni (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Selen Se (end surgjort)

< 0.00050

mg/l

30%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

0.000023

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Atrazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desethyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desisopropyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Bentazone

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Cyanazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

2,6-Diklorbenzamid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

D -2,4

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Diclorprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Dimethoate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Ethofumesate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fenoxaprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fluroxypyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imazapyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Isoproturon

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klopyralid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klorsulfuron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kvinmerac

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

MCPA

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Mekoprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metamitron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metazaklor

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kadmium Cd (end surgjort)
Koppar Cu (end surgjort)

Uran U (end surgjort)

Förklaringar

AR-003v39

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Metribuzin

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metsulfuron-metyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Simazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbuthylazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)
b)
c)
d)

Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN
Uppgift från provtagare
Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN

Kopia till:

Sanna Råberg (sanna.raberg@osby.se)
ARV Osby (kjell.fritzson@sbvt.se)
Mikael Malm (mikael.malm@sbvt.se)
Patrik Nilsson (patrik.nilsson@sbvt.se)
Lars Svensson (lars.svensson@sbvt.se)

Petra Schultz, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v39

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8170
+46 10 490 8390

AR-15-SL-136856-01

Osby Kommun
Samhällsbyggnad
Parkgatan 1
283 31 Osby

EUSELI2-00272577
Í%R%^ÂÂoA)@Î

Kundnummer: SL7626200

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-08251016

Provbeskrivning:
Matris:

Råvatten

Provet ankom:

2015-08-25

Utskriftsdatum:

2015-09-08

Provmärkning:
Provtagningsplats:

HVRV 35 112
Hökön, Råvatten

Analys

Analys påbörjad
Ankomsttemp °C
Desinfektion
Provtagare
Provtagningsdatum

2015-08-25 22:19
13
Nej
Patric Nilsson
2015-08-25 10:20

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1

cfu/ml

ISO 6222

d)

Långsamväxande bakterier

1

cfu/ml

ISO 6222 mod

d)

Koliforma bakterier 35°C

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2

d)

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

d)

Presumtiva Clostridium perfringens

<1

cfu/100 ml

ISO/CD 6461-2

d)

Intestinala enterokocker

<1

cfu/100 ml

SS-EN ISO 7899-2:2000

d)

Jästsvamp

<1

cfu/100 ml

SS 028192-1

d)

Mögelsvamp

<1

cfu/100 ml

SS 028192-1

d)

Mikrosvamp

<1

/100 ml

Aktinomyceter

<1

cfu/100 ml

d)
SS 028212-1

d)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.050

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Benso(ghi)perylen

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa ovanstående PAH:er

< 0.10

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Triklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Bromdiklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Dibromklormetan

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tribrommetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Summa THM

< 4.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1,2-Trikloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tetrakloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Benso(a)pyren

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten
Bensen
1,2-Dikloretan

< 2.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 0.20

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Vattentemperatur vid provtagning
Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20 °C

9

°C

c)*

svag

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

b)

obestämd

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

b)

Turbiditet

2.5

FNU

20%

SS-EN ISO 7027:2000

b)

Färg (410 nm)

48

mg Pt/l

20%

SS-EN ISO 7887:2012 del
C

b)

0.2

SS-EN ISO 10523:2012

b)

SS-EN ISO 10523:2012

b)

pH

7.2

Temperatur vid pH-mätning

22.1

°C

Alkalinitet

100

mg HCO3/l

10%

SS EN ISO 9963-2:1996

b)

Konduktivitet

23

mS/m

10%

SS-EN 27888:1994

b)

Klorid

12

mg/l

10%

SS-EN ISO 10304-1:2009

b)

Sulfat

8.9

mg/l

15%

StMeth 4500-SO4,E,1998 /
Kone

b)

Fluorid

1.1

mg/l

10%

St Meth 4500-F,E 1998
mod / Kone

b)

< 1.0

µg/l

20%

SS-EN ISO 14403:2012

b)

<0.0010

mg/l

20%

EN ISO 5667-3:2004 /
HPLC-ICP-MS

b)

mg O2/l

Cyanid, total
Bromat
COD-Mn

20%

fd SS 028118:1981 / mod

b)

0.30

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

b)

0.23

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

b)

Nitrat (NO3)

< 0.44

mg/l

20%

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Nitrat-kväve (NO3-N)

< 0.10

mg/l

20%

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Nitrit (NO2)

< 0.0070

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod /
Kone

b)

Nitrit-nitrogen (NO2-N)

< 0.0020

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod /
Kone

b)

NO3/50+NO2/0,5

<1.0

mg/l

SS 028133:1991 mod /
Kone

b)

Totalhårdhet (°dH)

4.3

°dH

Beräkning (Ca+Mg)

b)

11

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Kalium K (end surgjort)

1.9

mg/l

20%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Kalcium Ca (end surgjort)

26

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Järn Fe (end surgjort)

1.4

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Magnesium Mg (end surgjort)

3.1

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

0.17

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

< 0.010

mg/l

20%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Antimon Sb (end surgjort)

< 0.0010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Arsenik As (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Bly Pb (end surgjort)

<0.000050

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Ammonium
Ammonium-nitrogen (NH4-N)

Natrium Na (end surgjort)

Mangan Mn (end surgjort)
Aluminium Al (end surgjort)

2.5

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bor B (end surgjort)

0.011

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.000020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.020

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

b)

Krom Cr (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Kvicksilver Hg (uppslutet)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

b)

Nickel Ni (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Selen Se (end surgjort)

< 0.00050

mg/l

30%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

0.000020

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Atrazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desethyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desisopropyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Bentazone

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Cyanazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

D -2,4

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Diclorprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Dimethoate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Ethofumesate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fenoxaprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fluroxypyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imazapyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Isoproturon

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klopyralid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klorsulfuron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kvinmerac

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

MCPA

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Mekoprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metamitron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metazaklor

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kadmium Cd (end surgjort)
Koppar Cu (end surgjort)

Uran U (end surgjort)

2,6-Diklorbenzamid

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Metribuzin

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metsulfuron-metyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Simazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbuthylazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

0.010

µg/l

Summa pesticidrester

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)
b)
c)
d)

Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
Uppgift från provtagare
Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN

Kopia till:

Sanna Råberg (sanna.raberg@osby.se)
ARV Osby (kjell.fritzson@sbvt.se)
Mikael Malm (mikael.malm@sbvt.se)
Patrik Nilsson (patrik.nilsson@sbvt.se)
Lars Svensson (lars.svensson@sbvt.se)

Maria Edström Sahlgren, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-14-SL-073373-01

Osby kommun
Gatukontoret
Parkgatan 1
283 31 Osby

EUSELI2-00173927
Í%R%^ÂÂQ|d!Î

Kundnummer: SL7626200

Analysrapport
Provnummer:

177-2014-06031128

Provbeskrivning:
Matris:

Råvatten

Provet ankom:

2014-06-03

Utskriftsdatum:

2014-06-11

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Hököv VV
Hökön, Råvatten

Analys

Analys påbörjad
Ankomsttemp °C
Desinfektion
Provtagare
Provtagningsdatum

2014-06-03 23:27
6
Nej
Mikael
2014-06-03 10:00

Resultat

Enhet

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

ISO 6222

b)

Koliforma bakterier

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2

b)

Escherichia coli

<1

cfu/100 ml

SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

b)

Vattentemperatur vid provtagning

8

Mäto.

Metod/ref

°C

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Uppgift från provtagare
b) Eurofins Food & Agro (Jönköping), SWEDEN
Kopia till:

Sanna Råberg (sanna.raberg@osby.se)
ARV Osby (kjell.fritzson@sbvt.se)
Mikael Malm (mikael.malm@sbvt.se)
Patrik Nilsson (patrik.nilsson@sbvt.se)
Lars Svensson (lars.svensson@sbvt.se)

Emma Berglind, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v35

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2018-01-15
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Ny förskola i Lönsboda, Lönsboda 44:1
Dnr KS/2018:51 290

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnad föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att besluta att föreslå
Kommunstyrelsen att revidera sitt beslut KS 2016-03-23 §41 och att ny placering blir norr
om Örkenedskolan enligt skissförslag.
Sammanfattning av ärendet
Beslut fattades 2016-03-23 av KS att placering av den nya förskolan skulle vara på
befintlig skolgård. Den nya förskolan upphandlades och inga anbud inkom varpå ett
omtag skedde.
Under omtaget framkom ett förslag om att placeringen norr om skolan kunde vara
fördelaktig under och efter byggtiden. Samhällsbyggnad utredde möjligheten att placera
förskolan norr om Örkenedskolan. Fördelarna visade sig klart överstiga den första
placeringen.
Den tilltänka placeringen stör ej befintlig skola under eller efter byggtiden och förskolan
får närmre till grönytor och skog och man frigör mark för framtida exploatering av
bostäder i de södra delarna, samt minskar trafiken för de boende i de södra delarna.
Beslutsunderlag
Beslut i KS 2016-03-23 §41 daterad 2016-03-23
Skissförslag placering av ny förskola i Lönsboda daterad 2018-01-10

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Ärende
Beslut fattades 2016-03-23 av KS att placering av den nya förskolan skulle vara på
befintlig skolgård. Den nya förskolan upphandlades och inga anbud inkom varpå ett
omtag skedde.
Under omtaget framkom ett förslag om att placeringen norr om skolan var väldigt
fördelaktig under och efter byggtiden. Samhällsbyggnad utredde möjligheten att placera
förskolan norr om Örkenedskolan. De största fördelarna med placering norr är:
-

Bostadsområdet sydväst om Örkenedskolan kommer att få minskad trafik,
framförallt när en ny skola byggs. Då kan man välja att ha en helt ny angöringsväg
till skolan.

-

Utemiljön till förskolan kan färdigställas innan inflyttning, på placeringen centralt
på skolgården kommer den ej att bli färdig förrän en ny skola är byggd.

-

Södra delen av skolområdet kan konverteras till bostäder.

-

Byggnationen av förskolan påverkar inte Örkenedskolan, vilket innebär att
byggtrafik ej kommer att finnas på skolgården.

Den huvudsakliga nackdelen med en nordlig placering är trafik till och från sim- och
sporthall som kommer att gå igenom gångvägen till matsalen för eleverna. Lösningen på
detta problem är enligt följande:
-

Genomfart dagtid när skolan är igång förbjuds och stängs av medelst ett fysiskt
hinder i form av en pollare som kommer att sänkas ned när det är öppet. Enbart
varu- och material transporter till och från simhall och matsal samt personer med
handikapptillstånd kommer att tillåtas.

-

Bilvägen kommer att bli enfilig och möten kan ej ske.

-

I framtiden finns planer på att en ny väg anläggs i samband med att man ser över
transportväg till CEIJN AB

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Förvaltningschef

Fastighetschef

Sida
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Beslutet skickas till
Fastighetschef
Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Förvaltningschef Barn och Skola
Barn och skola
Samhällsbyggnad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2018-01-11
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jeanette Karlsson
0479528400
jeanette.karlsson@osby.se

Tilläggsbudget 2018
Dnr KS/2018:33 041

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet
förslag till kommunstyrelsen
förslag till kommunfullmäktige
-

investeringsplan 2018-2042 enligt skrivelse ”Investeringsplan 2018-2042,
Samhällsbyggnad VA-verksamheten”, daterad 1januari 2018, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) tagit fram
en långsiktig investeringsplan gällande VA-verksamheten. Arbetet har införlivat
kommunfullmäktiges beslut att fullfölja VA-strategin ”Det livsviktiga vattnet” samt
aktuell status för kommunens VA-anläggningar inklusive ledningsnätet. Resultatet är en
25-årig investeringsplan med en klart höjd investeringstakt för att fullfölja antagen VAstrategi. Förslaget innebär en genomsnittlig årlig investeringstakt, under perioden 20182042, på ca 31,6 mnkr.
I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om nya VA-taxor gällande från 1 mars
2018. Denna VA-taxa möjliggör avsättning till investeringsfonder för avskrivning och
ränta på vissa investeringar i den 25-åriga investeringsplanen.
Föreslagen investeringsplan 2018-2042 innebär omdisponeringar inom 2018 års
budgetram och investeringsplan 2019-2020 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2017).
Omdisponeringarna presenteras i skrivelse ”Omdisponering investeringsmedel 20182020, VA-verksamheten”.

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Beslutsunderlag
Skrivelse: ”Investeringsplan 2018-2042, Samhällsbyggnad VA-verksamheten”, daterad
2018-01-11
Skrivelse: ”Omdisponering investeringsmedel 2018-2020, VA-verksamheten”, daterad
2018-01-11

Mathias Karlsson

Jeanette Karlsson

Förvaltningschef

Ekonom

Beslutet skickas till
Mathias Karlsson
Jeanette Karlsson
Per Fremark, SBVT
Johanna Lindhe

INVESTERINGSPLAN 2018-2042, VA-verksamheten
Investering (belopp tkr)
2018
Osby Arv, Ombyggnad slamhantering
Lönsboda Arv, tillståndsansökan
Lönsboda Arv, ombyggnad till pumpstation
Osby Arv, Ombyggnad till pumpstation
Prästängen PST 203
Tillståndsansökan, omprövning Osby Arv
Ny Högreservoar - Klinten
Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitets ökning
Killeberg VV, Ny reservoar
Lönsboda VV, Optimering
Lönsboda VV, Ny borra för ersätta och koml. Industriborran
Skydd av grundvatten
Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby
Östra Genastorp, §6
Östra Genastorp-Östanå
0,500
Osby-Östra Genastorp
Hasslaröd
3,000
Sibbarp skans, §6
Osby-Boalt-Lönsboda-Vilshult
Ledningsnät
10,000
Särskilda dagvatten satsningar, dammar etc
1,500
Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar)
5,000
Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar
2,550
Vattenmätare
0,700
Mindre nyanläggningar
0,500
Investeringssumma per år (tkr)
23,750
Investeringsbehov för respektive 5-års period (tkr)
Årligt genomsnitt (tkr)

2019

2020

2021

2022

0,500

0,500

2023

0,500

2024

2025

3,000

3,000

2026
5,000

2027
9,000

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0,500

8,000

4,000

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

0,500

12,000

15,000

2041

2042

0,500
10,000
10,000
2,500
1,000

0,500

1,300

0,500
12,500
3,200
2,500
0,500

10,000
2,000
1,500
0,500
0,500
12,500
4,000
2,500
0,500

2,000

0,500

0,500

0,500

50,000

60,000

2,000

20,000

10,000

10,000
1,500
2,000

10,000
1,500
2,000

10,000
1,500
2,000

7,000
1,500
2,000

0,700
0,500
39,700

0,700
0,500
37,700

0,700
0,500
19,700

0,700
0,500
20,700
142,200

3,500

10,000
0,850
5,000
2,450
0,700
0,500
23,500

10,000
1,500
5,000
1,500
0,700
0,500
20,500

10,000
2,150
5,000
0,700
0,700
0,500
52,250

0,500

6,500

10,000
1,500
2,000
0,700
0,700
0,500
50,900
170,900

10,000
1,500
2,000
0,700
0,700
0,500
24,400

0,500
7,000

0,500
7,000

0,500
7,000

0,500
7,000

50,000
7,000

50,000
7,000

50,000
7,000

20,000
7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

0,700
0,500
10,700

0,700
0,500
10,700

0,700
0,500
10,700

0,700
0,500
11,200

0,700
0,500
68,200
111,500

0,700
0,500
64,200

0,700
0,500
60,200

0,700
0,500
30,200

0,700
0,500
10,700

0,700
0,500
10,700
176,000

0,700
0,500
11,200

0,700
0,500
22,200

0,700
0,500
75,200

0,700
0,500
70,200

0,700
0,500
10,200
189,000

Totalt
14,000
1,000
12,500
27,500
6,500
0,500
10,000
131,500
4,500
2,500
4,500
1,000
25,000
9,000
5,500
31,000
6,500
7,000
172,000
202,000
15,000
62,000
8,600
17,500
12,500
789,600
789,600
31,584

(2018-01-11)

Begäran om omdisponering av investeringsmedel inom investeringsbudgetram 2018
samt investeringsplan 2019-2020 beslutad av KF i juni 2017.

Projekt
nr

Projektnamn

2018 (tkr)

2019 (tkr)

2020 (tkr)

Omdisponering av investeringsbudget från projekt:
0903

Övervakningssystem

500

500

500

0904

Bredbandsutbyggnad

250

0

0

0906

Åtgärder enligt kommande VA-plan

8 000

8 000

5 000

Summa:

8 750

8 500

5 500

500

0

0

3 500

0

Omdisponering av investeringsbudget till projekt:
0908

Östra Genastorp-Östanå

0909

Hasslaröd

3 000

0910

Särskilda dagvattensatsningar, dammar etc

1 500

850

1 500

0911

Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar

2 550

2 450

1 500

0912

Vattenmätare

700

700

700

0913

Mindre nyanläggningar

500

500

500

xxxx

Östra Genastorp § 6

0

500

1 300

8 750

8 500

5 500

Summa:

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2018-01-25
Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709-318166
benny.nilsson@osby.se

Gallring av klassböcker/klassliggare, AB Osby Samskola
Dnr KS/2018:90 004
Förslag till beslut
Klassböcker/klassliggare tillhörande AB Osby Samskola får gallras med undantag för
typåren 1926/1927, 1958/1959, 1967/1968 och 1970/1971.
Sammanfattning av ärendet
Enligt arkivlagen och arkivreglementet kan man efter beslut av arkivmyndigheten gallra
(förstöra) allmänna handlingar. Vid gallring ska dock alltid beaktas att arkiven utgör en
del av det nationella kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och
förvaltningen, och forskningens behov.
AB Osby Samskola var verksam mellan åren 1907-1971. Arkivet är nu överlämnat till
kommunarkivet för att ordnas och förtecknas.
I arkivet finns klassböcker/klassliggare som kan gallras, med undantag av vissa typår som
bör bevaras. Gallras handlingarna uppfylls genom bevarandet av dessa typår de ovan angivna kraven om att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov.
Följande typår föreslås bevaras.





1926/1927
1958/1959
1967/1968
1970/1971

Benny Nilsson

Håkan Dahlbeck

Förvaltningschef serviceförvaltningen

Arkivarie

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
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

