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Ärendelista 
 
§ 5 Upprop och protokollets justering 

§ 6 Godkännande av dagordning 

§ 7 Information 

§ 8 Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad exklusive VA 

§ 9 Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad VA 

§ 10 Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnads exklusive VA 

§ 11 Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnads VA 

§ 12 Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022 

§ 13 Investeringsbehov budget 2023 samhällsbyggnad övergripande 

§ 14 Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen och Haren 

§ 15 Yttrande angående ny översiktsplan Markaryds kommun 

§ 16 Medborgarförslag - Medborgarförslag - Inför FTI-kärl som ett 
komplement till den ordinarie sopsorteringen - Max Gustafsson 

§ 17 Medborgarförslag - Hundrastgård i Killeberg - Maj-Lis Bruse 

§ 18 Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda - Frida Clemén och 
Pernilla Olofsson 

§ 19 Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats - Tommy 
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§ 20 Medborgarförslag - Fler ramper i Skateparken - Zeke Carlsson 
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§ 5 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 
 
Lotte Melin (C), ordförande 
Tommy Augustsson (S), vice ordförande 
Hans Persson (SD), tjänstgör för Jonas Mattsson (SD) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott utser Tommy Augustsson (S) att 
tillsammans med ordförande Lotte Melin (C) justera dagens protokoll 
 
Ordförande Lotte Melin (C) meddelar att dagens protokoll justeras mån-
dagen den 14 februari 2022, klockan 10:30. 
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§ 6 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lotte Melin (C), 
före sammanträdet angivna ändringen att: 
 
Följande ärende utgår under punkten information: 
- Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen och Haren, 
   antagande 
- Junesco-tomten 
- BRIO-huset 
- Klagomål angående tvårätters-systemet för måltider i skolan 
- Regelverk för medfinansiering av stängsel 
- Planering av investeringar 
- Investeringsbudget 2022 VA 
 
Följande punkt utgår på dagordningen: 
- Punkt 4 – Diskussionspunkt 
- Valaffischering 
 
Följande beslutsärenden tillkommer på dagordningen: 
- Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen och Haren 
- Yttrande – Översiktsplan Markaryds kommun 
 

 
Samt att vissa ärenden ändrar plats på dagordningen. 
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§ 7 
Information 
 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson informerar: 
 

- Reviderad nämnplan 2022, med mål, nyckeltal och indikatorer 
Workshop med samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersätter 
kommer att äga rum onsdagen den 23 mars 2022, klockan  
08:30 - 12:00. 
 

 
Planarkitekt, Kettil Svensson informerar: 
 

- Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 – antagande 
 

- Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 samt del av 
Lönsboda 46:62 – antagande 
 

- Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stads-
plan för området vid Skyttebacken” – granskning 
 

- Ny detaljplan för Fiskalen 11 - för antagande 
 
 
Mark- och exploateringschef, Jan Lindeberg informerar: 
 

- Markanvisningstävling 
 

- Medborgarförslag Stäng Marklundavägen 
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§ 8 
Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad exklusive VA 
 
SBN/2022:31   041 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Årsredovisningen för 2021 samhällsbyggnad exklusive VA, god-
känns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021, samhällsbyggnad exklusive VA”, 
daterad den 1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Rapport, Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021, Samhällsbyggnad 
exklusive VA. 

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 9 
Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad VA 
 
SBN/2022:32   041 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Årsredovisningen för 2021 samhällsbyggnad VA, godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021, samhällsbyggnad VA”, daterad den 
1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Rapport, Årsredovisning verksamhetsberättelse 2021, Samhällsbyggnad 
VA-verksamheten. 

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 10 
 
Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnads exklusive VA 
 
SBN/2022:33   042 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Tilläggsbudgetera och omdisponera investeringsmedel, samhälls-
byggnad exklusive VA för 2022, enligt förslag uppdaterat den  
10 februari 2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnad exklusive VA”, 
daterad den 1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson, 

Förslag till tilläggsbudgeteringar och omdisponeringar, samhällsbyggnad 
exklusive VA, uppdaterat den 10 februari 2022. 

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 11 

 

Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnads VA 

 
SBN/2022:34   042 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

- A: 
Tilläggsbudgetera och omdisponera investeringsmedel för 2022 
samhällsbyggnad VA, enligt förslaget uppdaterat den 10 februari 
2022. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- B: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt sam-
hällsbyggnadsnämndens förslag under punkt A sätts följande  
projekt i gång: 
Projektnummer 0916 Maglaröd Vattenverk, ombyggnad för  
kapacitetsökning 
Projektnummer 0920, Brunkelstorp-Skeinge, ny matarledning 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnad VA”, daterad den  
1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson, 

Förslag till tilläggsbudgeteringar och omdisponeringar uppdaterad den  
10 februari 2022. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 12 
Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022 
 
SBN/2022:35   420 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Utöka investeringsbudgeten 2022 mark- och exploateringsprojekt 
enligt förslag uppdaterat den 10 februari 2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022”, 
daterad den 1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson, 

Förslag till utökad investeringsbudget gällande mark- och exploatering en-
ligt förslag uppdaterat den 10 februari 2022. 

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 13 
Investeringsbehov budget 2023 samhällsbyggnad 
övergripande 
 
SBN/2022:41   042 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Hänskjuta ärendet till samhällsbyggnadsnämnden den 22 februari 
2022. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Investeringsbehov budget 2023 samhällsbyggnad övergri-
pande”, daterad den 3 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karls-
son, 

Förslag till investeringsbudget 2023 för samhällsbyggnad övergripande da-
terat 2022-02-04. 

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 14 
Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen 
och Haren 
 
SBN/2021:95   214 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen och Haren,  
antas. 

 
 
Barnkonsekvensanalys  
Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen 
och Haren” bedöms innebära positiva effekter för barn. Förslag till ändring 
av detaljplan möjliggör för byggnation av alla former av bostadshus som till 
exempel villor, radhus och flerfamiljshus för att långsiktigt kunna möta det 
som efterfrågas i kommunen. Idag används fastigheterna som parkerings-
plats och att möta efterfrågan på flexibla byggrätter skapas förutsättningar 
för att obebyggda och ofta otrygga platser bebyggs med bostäder vilket i sin 
tur har positiva effekter på att skapa trygga miljöer för barn och unga att 
vistas i.  
 

Sammanfattning av ärendet  
En privat fastighetsägare har ansökt planbesked om att upphäva tomtindel-
ning för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18 samt för att ta bort 
gällande bestämmelse Ö för berörda fastigheter. Sökande fick positivt plan-
besked 2021-04-14 och kommunen genomför planarbetet som en ändring av 
detaljplan.  
Gällande stadsplan som medger bostadsändamål är till största del genom-
förd, förutom för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18.  
Tomtindelning gäller för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17, 49:18 och 
49:19 vilket gör att storleken på fastigheterna inte är möjliga att ändra. För 
att möjliggöra förändringar i fastighetsbildningen upphävs tomtindelningen 
för del av kvarteret Haren. Bestämmelsen Ö tas bort från gällande stadsplan 
vilket medför även att bestämmelse om friliggande bebyggelse och exploa-
teringsgraden på 1/5 försvinner tillsammans med att enbart en huvudbygg-
nad och en gårdsbyggnad/uthus får uppföras.  
Förslag till ändring av stadsplan var ute på samråd 9 juni – 30 juni 2021 och 
endast ett yttrande inkom som föranledde en mindre textjustering i planbe-
skrivningen rörande beskrivning av planområdets avgränsning.  
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Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och Trafikverket hade ingen erinran 
på samrådsförslaget.  
Förslag till ändring av stadsplan var ute på granskning 17 augusti – 1 sep-
tember 2021 och yttrande inkom från Lantmäterimyndigheten och Miljö och 
byggnämnden som föranledde mindre förtydligande redaktionella justering-
ar i planbeskrivning och plankarta.  
Länsstyrelsen och Trafikverket hade ingen erinran på granskningsförslaget.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse ” Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring av stadsplan 
för kvarteret Vargen och Haren” (akt: 11-LÖN-228/64)”, daterad den 3 feb-
ruari 2022, från planarkitekt FPR/MSA Kettil Svensson. 
Plankarta, ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18, Haren 
och Vargen, upprättad i april 1963. 

Planbeskrivning, ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18, 
Vargen och Haren, daterad den 3 februari 2022. 

Granskningsutlåtande, ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 
49:18, Vargen och Haren, daterad den 23 september 2021. 

Fastighetsförteckning, ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 
49:18, Vargen och Haren, daterad den 7 juni 2021, från GIS-ingenjör Zlatko 
Abazagic. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 15 
Yttrande angående ny översiktsplan Markaryds 
kommun 
 
Dnr SBN/2022:47  214 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fatta ett 
ordförandebeslut i ärendet. 
 

- Information om yttrandet ska lämnas till samhällsbyggnadsnämnden 
på nämndens sammanträde den 20 april 2022. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Markaryds kommun har, den 21 mars 2022, inkommit med kungörelse om 
granskning avseende förslag till ny översiktsplan för Markaryds kommun. 
Eventuella synpunkter på granskningsförslaget ska framföras skriftligen 
senast den 21 mars 2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Ordförande, Lotte Melin 
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§ 16 
Medborgarförslag - Medborgarförslag - Inför FTI-kärl 
som ett komplement till den ordinarie sopsorteringen - 
Max Gustafsson 
 
SBN/2021:382   456 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Inför FTI-kärl som ett komplement till den or-
dinarie sopsorteringen”, daterad den 3 februari 2022, från förvalt-
ningschef Mathias Karlsson. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag angående införande av FTI-kärl som ett komplement till 
den ordinarie sopsorteringen inkom 2021-11-10 från Max Gustafsson. För-
slagsställaren skriver: 
” I många andra kommuner finns FTI-stationer, däribland Älmhult, Malmö, 
Höör, etc. Dessa stationer möjliggör mer återvinning då kärlen är större och 
är öppna under dygnens alla timmar. Idag är utbudet av sortering dåligt då 
man i princip måste ta sig med bil till ÅVC som har öppet vid ett tillfälle i 
månaden. Samtidigt ökar näthandeln och fler försändelser än någonsin tidi-
gare skickas i wellpapp som är svara att få plats med i de kärl som ÖGRAB 
erbjuder. FTI-kärl kan placeras i bostadsområden som ett komplement för 
att göra återvinningen av olika material mer lättillgänglig” 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att överlämna medborgarförsla-
get till samhällsbyggnadsnämnden för utredning i samråd med ÖGRAB 
samt beslut senast den 28 februari 2022. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bett ÖGRAB (bilagt) om ett yttrande 
över medborgarförslaget och bolaget konstaterar att i stort sett alla bostads-
fastigheter i Osby kommun har källsortering av kommunalt avfall inklusive 
förpackningar under producentansvar. Det finns sedan bemannade ÅVC 
(återvinningscentraler) som komplement. Obemannade återvinningscen-
traler t ex så kallade FTI-stationer finns sedan fler år inte i Osby kommun 
och i ett antal andra kommuner då de fungerar dåligt på grund av omfat-
tande nedskräpning och olaglig dumpning. Inom Osby kommun finns sex 
bemannade ÅVC vilket gör området till ett av de mest ÅVC-täta i landet. 
Via avtal har dessutom ÖGRAB:s abonnenter tillgång till ÅVC även i Häss-
leholms och Kristianstads kommuner.  
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ÅVC i Kattarp har öppet vardagar och lördagar, medan till exempel ÅVC i 
Osby har öppet två vardagar i veckan samt lördagar under sommarsäsongen 
och en lördag i månaden under vintersäsongen. 
Förpackningar omfattas av producentansvar. Systemet håller på att ses över 
och ny lagstiftning väntas gällande insamlingen av förpackningsavfall. Syf-
tet är att förbättra insamlingen av förpackningsavfall, framförallt genom nya 
och tydligare roller för kommuner och producenter. Regeringen förväntas ta 
beslut i frågan först under hösten 2022 varför det fortfarande är oklart vad 
som gäller från januari 2023. ÖGRAB bedömer det inte vara lämpligt att 
innan lagstiftningen klarnat fatta några beslut om förändringar avseende 
insamling av förpackningsavfall. Bolaget bedömer det inte heller som lämp-
ligt att införa obemannade insamlingsstationer med hänvisning till ned-
skräpningsproblematiken.  
Utifrån ÖGRAB:s yttrande bör eventuella förändringar av systemet för in-
samling av förpackningsavfall vänta tills rättsläget klarnat. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Inför FTI-kärl som ett komplement 
till den ordinarie sopsorteringen”, daterad den 3 februari 2022, från 
förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 123. 
Medborgarförslag - Inför FTI-kärl som ett komplement till den ordinarie 
sopsorteringen, daterat 2021-11-10. 
Yttrande från ÖGRAB, inför FTI-kärl som ett komplement till den ordina-
riesopsorteringen, daterat 2022-02-03. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 17 
Medborgarförslag - Hundrastgård i Killeberg - Maj-Lis 
Bruse 
 
SBN/2021:160   330 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Hundrastgård i Killeberg”, daterad den  
25 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg 
och förvaltningschef Mathias Karlsson. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommen 2021-03-24, föreslår Maj-Lis Bruse att Osby 
kommun ska anlägga en större hundrastgård (minst en halv fotbollsplan) i 
Killeberg. 
Något förslag på en tänkt placering framgår ej. 
 
Under år 2021 inkom ett flertal medborgarförslag om hundrastgårdar i såväl 
Killeberg, Visseltofta och Lönsboda. 
En utvärdering av på vilket sätt samt hur frekvent användningen är av den 
befintliga och planerade nya hundrastgården i Osby behöver ske innan 
kommunen tar ställning till att anlägga ytterligare fler hundrastgårdar i 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Hundrastgård i Killeberg”, daterad 
den 25 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och 
förvaltningschef Mathias Karlsson. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-03, § 47. 

Skrivelse ” Medborgarförslag – ” Hundrastgård Killeberg”, inkommen den 
24 mars 2021, från Maj-Lis Bruse. 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

   



 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 18 
Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda - Frida 
Clemén och Pernilla Olofsson 
 
SBN/2021:209   331 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Hundrastgård i Lönsboda”, daterad den 25 ja-
nuari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och för-
valtningschef Mathias Karlsson. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommit 2021-05-10, föreslår Frida Clemén och Per-
nilla Olofsson att Osby kommun ska anlägga en hundrastgård i Lönsboda. 
Ytterligare ca 70 personer har via ett namnunderskriftsformulär ställt sig 
bakom förslaget. 

Förslagsställarna anger två tänkbara platser som lämpliga för en hundrast-
gård, Essoparken alternativt fotbollsplanen vid Skattön. 

Yttrande angående placering av hundrastgård i Essoparken har inkommit 
med e-post från Bertil Svensson som motsätter sig en lokalisering av en 
hundrastgård där. 

Under år 2021 inkom ett flertal medborgarförslag om hundrastgårdar i såväl 
Killeberg, Visseltofta och Lönsboda. 

En utvärdering av på vilket sätt och hur frekvent användningen är av den 
befintliga och planerade nya hundrastgården i Osby behöver ske innan 
kommunen tar ställning till att anlägga ytterligare fler hundrastgårdar i 
kommunen. 

  



 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Medborgaförslag – hundrastgård i Lönsboda”, daterad den 
25 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och för-
valtningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse ” Medborgarförslag – hundrastgård Lönsboda” inkommen 2021-
05-10 från Frida Clemén och Pernilla Olofsson. 

Bilaga ” Namninsamling” där ytterligare ca 70 personer tillstyrker förslaget. 

Yttrande ”Synpunkt angående tänkt placering” från Bertil Svensson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

   



 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 19 
Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats - 
Tommy Jönsson 
 
SBN/2020:66   810 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Röjning av Klintens utsiktsplats”, daterad den 
31 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg 
och förvaltningschef Mathias Karlsson. 
 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit 2020-01-23, föreslår Tommy Jönsson röjning 
av mindre buskar och träd vid Klintens utsiktsplats för att förbättra själva 
utsikten. 

Röjningsarbetet är redan utfört av kommunens gata/parkenhet.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Röjning av Klintens utsiktsplats” da-
terad den 31 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg 
och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse – Medborgarförslag ”Röjning av Klintens utsiktsplats” inkommen 
från Tommy Jönsson 2020-01-23. 

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 12. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

   



 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 20 
Medborgarförslag - Fler ramper i Skateparken - Zeke 
Carlsson 
 
SBN/2021:210   330 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Fler ramper i Skateparken”, daterad den 31 ja-
nuari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och för-
valtningschef Mathias Karlsson. 
 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys har tagit fram. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit 2021-05-19 föreslår Zeke Carlsson att det 
byggs fler ramper i skateparken vid Sjöängen i Osby.  

Förslaget är helt i linje med Osby kommuns vision 2030 om ”Ett levande 
centrum”.  
Sjöängen är utpekat som utvecklingsområde – ”Nära Osbysjön” och i vis-
ionsdokumentet har man räknat upp en rad åtgärder som skulle kunna öka 
attraktiviteten för platsen, exempelvis ” brygga, fler sittplatser, grillplats 
och sportmöjligheter och utomhusgym”, 
en utbyggnad av skatparken kan definitivt ingå i detta.  

Både Samhällsbyggnad och Kultur- och fritid har själva internt börjat fun-
dera och diskutera över hur vi kan utveckla hela området ”Sjöängen”. B.la. 
så används området vid Valborgsfirande och andra event och behov finns 
redan idag av att bygga ut både el och VA-försörjning i området.  

Behov finns av att ta fram en detaljerad plan för hur kommunen vill ut-
veckla området och vilka faciliteter som ska finnas där innan ytterligare 
utbyggnad av skateparken sker. Arbetet med planering och framtagande av 
projekteringshandlingar för området bedöms kunna påbörjas innan somma-
ren 2022. 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Fler ramper i Skateparken”, daterad 
den 31 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och 
förvaltningschef Mathias Karlsson. 
Skrivelse ” Medborgarförslag – Fler ramper i skateparken inkommen från 
Zeke Carlsson inkommen 2021-05-19. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 63. 
Barnkonsekvensanalys, daterad 2022-01-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 


