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Tid: Onsdagen den 6 februari, klockan 08:30
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Lotte Melin (C)

André Chiesa

Ordförande

Sekreterare

Priolista detaljplaner, 2019-01-29.
Prio och datum

Detaljplan

Detta har hänt

1

Del av Hasslaröd 2:120 och del
av Osby 193:1
(Bostäder)

Kettil

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

2

Nettoområdet (handel, kontor,
verksamheter)

Kettil

Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare.
I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras
fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning.
Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180927 för beslut om granskning. Granskningsperiod
181030 – 181120. Vidare arbete efter granskningen inför antagande.

3

Utvidgning av industriområde
NÖ (Industri)

Kettil

Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023.
Planprogram påbörjat + arbete med geoteknisk undersökning.

4 (tidigare 6, 7)

Stortorget Lönsboda
Kettil
(Bostäder, vård, kontor, centrum,
handel)

Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder)
Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj
i Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509.
Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921.
Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127.
Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115.
Beslut om granskning 2 i SHBU 181115.
Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217. Vidare arbete inför antagande.

5 (tidigare 5-6-8-9)

Prästängen
(Bostäder)

Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014.
Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget
arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av
pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte
med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222.
Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.
Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213.
Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Fått förnyat uppdrag!
Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Förnyat planuppdrag 180123. Arbete pågår.

Kettil

Ev. kommande
planarbete
Utredningsområde i
ÖP

Industriområde Källedal
(bostäder)

Förarbete

Lönsboda 53:20 (Lönnegården)

Kettil

Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder 160318.
Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. Bevaka kommunförrådet.
Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar.
Diskuterades i plangruppen 181214.

Förarbete

Frisören 15 (bostäder)

Kettil

Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen.

Förarbete

Kyrkoherden 11

Kettil

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

Förarbete

(Naturbruk) Del av Castor 17
och del av Osby 194:1
(Verksamheter mm.)

Kettil

Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11.
Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + norra skåne
180411. Ny drönarflygning 180509. Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog.
Fullmäktigeberedning januari. Vidare arbetsprocess.

5 (tidigare 7-8)
Påbörjad 2013

Biograftomten Lönsboda

Kettil

Osbybostäder inte intresserade 160322 p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för
västra delen av området enligt tjs 131126 när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och
centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också
byggas enligt planen nedanför Biograftomten. Knud informera om SABO-upphandling som är klar.
Värsåsvillan gjorde förslag som klarade bullerkraven. Bara SABO anslutna kan utnyttja
upphandlingen, alltså Osbybostäder.

Förarbete

Trumman 1 (bostäder)

Kettil

Svagt intresse av att bygga bostäder.

Förarbete

Loshult 3:13 (bostäder)

Kettil

Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde.
Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur
kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte
genomfört, intresse finns. Värdering görs under julen/januari av marken.
(Värdering på ingång 190122).

Hemgården
(Bostäder)

Kettil

Intresse att bygga bostäder från privat aktör.
Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då.
BSN väntar med Hemgården enligt beslut 180925.

Kettil

Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.
Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ.

(Bostäder)

Förarbete, utrednings- Ishallen
arbete påbörjat

Antagna planer
Påbörjad 2013-04
Antagen 180913

Osby 181:5 (Kontor, verksamheter, Kettil
besöksanläggningar)

Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019.
Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513.
Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på
Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.
Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923.
Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102.
På granskning nr 2 161104-161124.
Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424.
Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.
Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.
Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU
sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för
vidare beslut om antagande. KS 180829. Antagen av KF 180903.
Överklagad av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125.
Kommunen får yttra sig över detta till domstolen.

Antagen & upphävd

Kv. Ventilen (Handel)

AG Plan

Påbörjad 100407. Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen.
Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.

Lagakraftvunna
planer 2015-16-1718
Laga kraft 151217

GC-väg runt norra Osbysjön

Helena Holm Påbörjad 2011-03. Planen antagen av KF 140909. Laga kraft 151217.
Sweco, Kettil

Laga kraft 151112

Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder)

AG Plan

Påbörjad 2006-05. Antagen 141020 av KF. Vunnit laga kraft 151112. Arbete markanvisningstävling.

Laga kraft 151119

Kyrkoherden (Förskola)

Kettil

Påbörjad 2014-04 (prio 3). Samråd 15-04. Granskning 15-07. Antagen av KF 151026. Laga kraft
151119

Laga kraft 160302

Barnvagnen 1 (Bostäder)

Kettil

Påbörjad 2014-11. (prio 2). Samråd februari-mars 2015. Granskning 4-25 juni 2015. Bullerutredning
klar 151116. Godkänd för antagande SHBU 151217. Antagen KF 160208. Laga kraft 160302

Laga kraft 160411

Gjutaren (BS i ca 4 vån).
(Bostäder, vård, centrum och
skola)

Kettil

Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med
Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF
160314. Laga kraft 2016-04-11.

Laga kraft 160427

Kv. Modisten
(Bostäder, centrum, handel)

AG Plan

Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16
mars till MÖD. Laga kraft 160427.

Laga kraft 170107

Del av kvarteret Sotaren (Entré
kommuhus)

Kettil

Gällande detaljplan antogs 141020. Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till
SHBU för beslut 160601 om att påbörja planarbete och beslut om samråd.
Samråd 160603-160623.
Beslut om granskning 160831.
Granskning 160902-160923.
Förslag till beslut om antagande, SHBU 161102.
I KS 161123. Antagen av KF 161212.
Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan.
Laga kraft 2017-01-07.

Laga kraft 161015

Tandläkaren 1
(Kontor, handel, centrum, skola
och vård)

Kettil

Möte om planpriolistan SHBU+ LU pres. 150505. Grundkarta beställd 150604. Uppdrag SHBU 201506-10. Till SHBU för beslut om samråd till inlämningen 150921. Möte SHBU pres.+TT pres+BoS
pres16 okt: [frågor om buller, minskade krav för skola, samråd med lst 12 nov]. beredningen 151204.
Beslut om utskick 151208 med tillägg ”S endast gymnasie- och vuxen-undervisning”. Samråd
tom160124 (Förlängt till 3 feb för TT-nämnden.). Riskanalys levererad av ÅF 160405. Granskning
160502 genomförd. Länsstyrelsen har ingen erinran. Beslut om antagande i SHBU 160601.
Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015.

Laga kraft 161015

Nya kyrkogården
(Förskola)

Kettil

Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec 2015.
Granskning klar160326. VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd 160315. Lst har ingen erinran.
Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark.
Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF.

Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015.
Laga kraft 170318

Bokhandlaren (Bostäder)

Kettil

(prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad
151021. Lst avslog överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD.
Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”.
Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.

Laga kraft 170524
Planuppdrag 160831

Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder,

Kettil

”Tekniska baracken”. Tjänsteskrivelse till SHBU 160831 för beslut om att påbörja planarbete.
Planarbete påbörjat.
Beslut om samråd SHBU:s sammanträde 160928.
Ute på samråd 161012-161102.
Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde 161130.
Granskning 161208-170119. Till SHBU sammanträde 170209 för beslut om granskning 2.
Ute på granskning nr 2 170210-170302. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde
20170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Antagen, inväntar överklagantidens utgång
170524. Laga kraft 170524.

Laga kraft 170708

Rönnebacken (GC-väg)

Kettil

Beslut att fortsätta ärendet sammanträde 170119. Dock ändra planens omfattning och dragningen av
GC-vägen. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170209.
Ute på samråd 170210-170302. Förslag till beslut om granskning SHBU:s sammanträde 20170314.
Ute på granskning 170317-170406. Skickad vidare för antagande SHBU 170509, KS 170524, KF
170612. Laga kraft 170708.

Laga kraft 170819

Del av Lönsboda 44:1. Norr om
Örkened

Kettil

Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU 171130. Förslag till beslut om samråd SHBU 180123.
Samråd 180126-180215. Till SHBU för beslut om granskning 180320. Ute på granskning 180405180425. Skickas till SHBU för vidare gång om antagande sammanträde 180517. KF 180618
Överklaganstidens utgång 180718. Laga kraft 180719.

Antagen 18-09-03
Laga kraft 181001.

Kv. Röret
(Bostäder)

Kettil

Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten.
En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process.
Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.
Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.
Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.
Inkommen från granskning 171221. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. Yttrande
skickat 180611. Skickas för vidare beslut om antagande SHBU 180625. KS 180829. KF 180903.
Laga kraft 181001.

Laga kraft 160915

Jägaren (Bostäder)

Kettil

(prio 3). Påbörjad 14-04. Samråd 15-07. Granskning 15-10. Godkänd SHBU 151217. Antagen KF
160208. Överklagad 160303. Lst behandlar överklagandet. Lst avslår överklagandet 160608. MMD
avslår överklagandet 160824. Senast överklagad 14:e sep till MÖD. Inga vidare överklagan till MÖD.
Laga kraft 160915.

2 (tidigare 3, påbörjad Del av Osby 193:1
2016-12-01)
(Vid Smittsgatan)

Kettil

Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119.
Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509.

centrum och handel).

Avskrivna planer

Översiktlig
planering m.m.
Påbörjad 2013-10
Godkänd av KF
180618

Centrumplan – vision 2030
(Framtidsutveckling av Osby
centrum till 2030)

Kettil

Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat
i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte
151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet.
Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta.
Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314.
Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv
återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren!
Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i
visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409.
Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte
Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker
elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning
170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117.
Möte 180517. Godkänd av KF 180618 med revideringar. Ändringarna genomförda.

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning
Lst=Länsstyrelsen i Skåne län
Trv=Trafikverket
MMD= Mark och miljödomstolen
MÖD=Mark och miljööverdomstolen
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
KS= kommunstyrelsen
KF= kommunfullmäktige
TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden
SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad
VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg
BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola
UoA= Verksamhetsområde Utbildning och
Arbete
ON=Osby Näringsliv

Pilen illustrerar i sammanfattande
drag planprocessen.
Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härefter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med
detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 veckor). Härefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg
är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om
antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2019-01-28
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1
Dnr SBN/2019:39 214

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har behov av fler bostäder i ett centrumnära läge med direkt närhet till
butiker, matvaruaffärer och kollektivtrafiksmöjligheter. Behoven av nya äldreboenden har
också ökat i Lönsboda. Detaljplaneförslaget innebär i huvudsak att möjliggöra
bostads- och vårdbebyggelse i centrala Lönsboda, men också andra verksamheter som kan
nyttjas i centrum såsom kontor och handel.
Stortorget i Lönsboda är idag till största delen obrukat frånsett de dagar då det anordnas
marknad och eventuell cirkus på platsen. Den stora markytan som torget utgör kan därför
användas mer effektivt. Marknad föreslås ske på det gamla busstorget, strax söder om
planområdet. Detta busstorg har iordningsställts med ny asfaltering, belysning, konstverk,
eluttag m.m.
Det aktuella planområdet ligger centralt i Lönsboda tätort och omfattar del av fastigheten
Lönsboda 44:1. Södra delen av planområdet utgörs av en allmän parkering som främst
används av boende och närliggande verksamheter. Inom planområdet finns en
toalettbyggnad och en transformatorstation. Trots det centrala läget för planområdet är
bebyggelse och exploateringsraden förhållandevis låg. Bebyggelsen karaktäriseras
mestadels av markbostäder, främst i 1-2 våningar.
Efter granskning 2 har ett antal synpunkter från fastighetsägare inkommit.
Gällande stadsplan fastställdes 1936-02-24 och anger ingen användning för planområdet.
Översiktsplanen antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige redogör inte i någon större
utsträckning för planområdet.
Förslag till detaljplan handläggs med utökat förfarande efter att ha drivits med
standardförfarandet.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutsunderlag
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande 2
Fastighetsägarförteckning

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil svensson och samhällsbyggnad

Plan- och genomförandebeskrivning
Antagandehandling

Detaljplan för del av Lönsboda 44:1.
Stortorget.
Dnr: SBN/2019:39

Lönsboda tätort
Osby kommun
Skåne län

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, del av Lönsboda 44:1, Stortorget.

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby
Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se
Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR
Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande 2
Fastighetsägarförteckning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas ihop med
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning (och illustrationsplan) skall
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall
kunna genomföras.
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SAMMANFATTNING

Med anledning av Osby kommuns behov av nya äldreboenden och bostäder i
centrumnära lägen i kommunens tätorter, utreds möjligheterna att bygga bostäder
och äldrevård på del av Lönsboda 44:1, Stortorget. I planområdet finns ingen
bebyggelse med undantag för en transformator och toalettbyggnad. I södra delen
av planområdet finns en parkering och även i den norra delen. Bostadsbehovet i
kommunen är stort och bedöms vara av ett stort allmänt intresse.

INLEDNING
Bakgrund

För att bland annat skapa fler bostäder i centrala Lönsboda, kommunens näst
största tätort, samt utnyttja marken på ett effektivare sätt utreds
bebyggelsemöjligheterna i det utpekade planområdet.

Syfte

Syftet med planen är främst att skapa byggmöjligheter för bostäder men även för
vård, handel, kontor- och centrumverksamheter. Detta möjliggör en effektivare
användning av marken och bidrar till att förtäta Lönsboda centrum med fler
bostäder i närheten till service. Det finns ett stort behov för kommunen med fler
äldreboenden och bostäder för att möta behoven.

Planfakta

Planområdet ligger centralt i Lönsboda tätort och omfattar del av fastigheten
Lönsboda 44:1, Stortorget. Södra delen av planområdet utgörs av allmän
parkering som främst används av boende och närliggande verksamheter. Inom
planområdet finns en toalettbyggnad och en transformatorstation. Denna
transformator bedöms vara viktig och behöver sannolikt vara kvar i nuvarande
läge. Marknaden som hålls på platsen flyttas till gamla busstorget. Precis norr
om planområdet finns bostadsbebyggelse i form av villor samt väster om
planområdet. I söder ligger flerbostadshusbebyggelse i två våningar och radhus
som det kommunala bostadsbolaget Osbybostäder äger. Trots det centrala läget
för planområdet och omkringliggande bebyggelse är exploateringsraden och
byggnadshöjden förhållandevis låg. Bebyggelsen karaktäriseras mestadels av
markbostäder, främst i 1-2 våningar. Planområdet är också skyddsområde för
kommunal vattentäkt.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner

Förslag till detaljplan bedöms inte strida i någon stor utsträckning mot
kommunens översiktsplan antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige. Den
huvudsakliga genomgången av Lönsboda behandlas på sidan 71 och inriktar sig
främst på ny industriverksamhet och gång- och cykelvägsnätet.
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Detaljplaner

Gällande stadsplan (fastställt genom Kungl. Maj:t 1936-02-24) för det aktuella
planområdet anger inget specifikt användningsområde. Stora delar av planen
utgörs av bostadsbebyggelse och områden för plantering (nedan).
En andra detaljplan berörs, beslutad av fullmäktige i
Lönsboda 1957-04-29, dock enbart marginellt i dess östra utkant (längst ner).

Gällande stadsplan för del av Lönsboda 44:1. Planområdet är markerat med röd ring.

Gällande detaljplan för del av Lönsboda 44:1. Planen berörs marginellt i den röda markeringen.
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Samband med andra projekt

Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande
då avsikten är att medge vård, bostads- och verksamhetsbebyggelse. Öster om
planområdet finns verksamheter men bedöms inte påverkas av planförslaget i
betydande omfattning. Inte heller tillkomande bebyggelse bedöms påverkas
betydelsefullt eftersom verksamhetsområdet inte innefattar någon industri.
Handels- och försäljningverksamhet bedrivs. Avståndet är lämpligt till
planområdet, cirka 15 meter med Losuhultvägen i mellan. Prickmarken har
utökats något sedan granskningen längs planområdets östra gränsen.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen antagen i maj 2014 pekar inte ut planområdet i någon
bevarandebemärkelse.

Riksintressen och förordnanden

Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 4 kap 34 §.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten

I och kring planområdet finns begränsad växtlighet, enstaka björkar finns längs
vägarna. Den lägre vegetationen består främst av gräsytor. Vattenföringen är
mycket begränsad, inga diken eller mindre bäckar förekommer inom eller i
närheten av planområdet.Grundläggningsförutsättningarna och geotekniken
bedöms goda. Området är inte sedan tidigare ianspråkstaget för bebyggelse.

Bilden är tagen vid planområdets mittersta del, mot väst. Större delen av ytan är grusad och
används sällan. Marknad förekommer ibland men ges möjlighet att finnas på annat ställe.
Planbeskrivning för del av Lönsboda 44:1
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Bild är tagen vid planområdets södra del, mot nordväst. Planområdet omfattar även gräsytorna
med björkarna till höger i bild, dock inte vägarna runt platsen. Bilden är tagen från
Loshultsvägen. Detsamma gäller för bilden ovan.

Geotekniska förhållanden

En besiktning med grävmaskin har gjorts för det aktuella planområdet.
Flera provgropar har gjorts i de olika hörnen av grusytan. En provgrop har också
gjorts på gräsytan precis norr om den offentliga toaletten. Markförhållandena är
goda med med en stor andel grus och större stenar. Ingen torv eller blöta områden
bedöms förekomma inom planområdet. Samtliga provgropar har gjorts cirka 1,50
meter djupa.

Jordartskarta från SGU. Planområdet är markerat med röd ring. Enligt SGU består planområdet
med omnejd av morän, blå färg. Brun färg representerar torvområden.

6

Planbeskrivning för dp XXXXXX

Planbeskrivning för del av Lönsboda 44:1

En av provgroparna som gjordes inom planområdet.

Alla provgroparna består av i stort sett samma material. Grov grus och sten.
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Historik och befintlig bebyggelse

Den huvudsakliga bebyggelsen runt planområdet finns i söder i riktning mot
centrum med ICA och COOP. Ingen historisk bebyggelse finns i planområdet eller
i direkt anslutning till det.

Kulturmiljö och fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle
framkomma i samband med eventuella markarbeten skall dessa - i enlighet med
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
Gator och trafik

Den nya detaljplanen beräknas medföra en trafikökning utmed främst
Loshultsvägen. Någon breddning av befintliga vägar bedöms inte behövas.
Parkering annordnas inom planområdet genom parkeringsbestämmelse i
detaljplanen för att ge stöd åt befintlig parkering, samt om de behöver utökas
i framtiden. Trafiksituationen bedöms som god och årsdygnstrafiken (ÅDT)
är i genomsnitt 2025 fordon. Trafikverkets mätningar från 2017 visar att det
passerar cirka 1600 fordon per dygn på Loshultsvägen, vilket bedöms som
normalt för en väg med den aktuella standarden. Viktigt är att VGU (vägar och
gators utformning) beaktas vid planens genomförande med goda siktmöjligheter.
Byggnadsfritt område är 12 meter från Loshultsvägen samt säkerhetszon på 2
meter från vägkant.

Bebyggelseområde och verksamhetsområde

Förändring avses tillkomma i form av ny bebyggelse. Marken behöver inte
beredas i någon stor uträckning eftersom nivåskillnaderna är marginella, inga
stora träd förekommer eller material som behöver schaktas undan.
Planområdets gräsytor bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt som
komplement till kommande bebyggelse. Principskisser över hus bebyggelsen
skulle kunna planceras följer nedan.
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Bebyggelse som placeras i den västra delen av planområdet, bort från
Loshultvägen.

Bebyggelse med innegård för ökad trivsel och entré direkt från några av
parkeringsplatserna.
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Om vårdboende byggs kommer sannolikt byggnaden utformas enligt ovan.

Teknisk försörjning

Försörjningen består av ström, avlopp, vatten samt dagvattenhantering.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
Dagvattnet hanteras med befintliga dagvattenbrunnar i gatorna runt planområdet.
Inom planområdet ligger en mindre byggnad som används som elcentral.
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Detta är en viktigt funktion för kvarteret och avsikten är att behålla byggnaden i
samma läge. För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte
utan ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen så att
reparation och underhåll blir svårt att genomföra. Minsta tillåtna avstånd på 5
meter från transformator och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag.

Hälsa och säkerhet

Planområdet avgränsas av Loshultsvägen och Stortorgsgatan. Ett staket eller plank
kan med fördel resas mot Loshultsvägen om behovet uppstår. Någon
bullerproblematik bedöms inte föreligga med anledning av trafiksiffrorna
och de smala vägar som omger planområdet.
Bedömningen görs utifrån Trafikverkets siffror (stickprovstagning 2017-02-02 –
2017-02-03 för Loshultsvägen där trafikmängden är som störst vid planområdet)
som visar att det passerar cirka 1634 fordon/dygn. Även mätning under fler dagar
(2017-02-03 – 2017-02-06) visar på cirka 1600 fordon per dygn. Ca 20% av trafiken är tung trafik. Enligt Appen Nordic roadnoise skapas en bullernivå på 57 dBA
vid inställningarna country, hard (underlag), 1600 fordon varav 20% tung trafik, 0
% lutning och 50 km/h (vilket är högsta hastigheten i området, på Loshultsvägen)
med ett avstånd på 15 meter till gående person. Därför görs bedömningen att
ljudnivåerna vid planområdet förhåller sig på en rimlig nivå. Trafikalstringen
bedöms öka i mindre omfattning med anledning av den begränsade tillflyttningen
till Lönsboda. Trafikalstringen bedöms kunna öka med något/några dussin som
allra mest per dygn och påverkar inte förändringarna i antalet fordon från
stickprovsmätningarna mer än de normala variationerna som redan finns.
Runt 20 bostäder skulle kunna tillskapas vilket är mycket för tätorten.
Avståndet från planområdets östra gräns till järnvägsrälsen uppgår till cirka 130
meter. Flera byggnader finns mellan järnvägen och planområdet. Naturliga
bullervallar finns därför och bedömning är att järnvägen inte utgör någon
bullerproblematik. Rekommendationen att bostäder ska ligga minst hundra meter
från järnväg uppfylls väl. Inga markföroreningar bedöms förekomma inom eller i
anslutning till planområdet. Ingen industri eller tillverkning har förekommit inom
planområdet, enbart torg- och marknadshandel samt liknande verksamheter har
förekommit.
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde för Lönsboda och Tommaboda
grundvattentäkt. I Länsstyrelsens dokument Fastställande av skyddsområdet och
skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentänkterna i Lönsboda och
Tommaboda, Osby kommun från 2016-04-27, framgår att vattentänkten omfattar
två brunnsområden, Tommaboda vattentäkt som ligger 1,5 kilometer från
Lönsboda vattenverk samt en bergborrad brunn som ligger 300 meter från
vattenverket. Exploateringen som föreslås i planförslaget ligger inte i närheten av
brunnarna. I uppdateringen av skyddsföreskrifterna 2018-02-21 bedöms inte
planförslaget falla under någon av de rubriker som avhandlas i
skyddsföreskrifterna, med möjligt undantag för avledning av husshållsspillvatten
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och dagvatten samt av avfall. Spillvatten kommer kopplas till det befintliga
kommunala nätet och transporteras till reningsverk. Dagvattnet hanteras med
befintligt system och avfall hanteras av Ögrab reninghållningsbolag.
Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte heller påverkas av planförslaget
då befintliga VA-system kommer användas. I detaljplanen föreslås ingen industri
eller någon annan typ av miljöfarlig verksamhet. Inte ens Z, verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan, föreslås. Vid eventuell schaktning och utfyllnad
vid byggnationens grundläggning kommer tillstånd sökas av kommunens
miljökontor enligt skyddsföreskrifternas punkt h).

Karta över skyddsområde för grundvattentänkten som berör delar av
Lönsboda.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförande

Genomförandetid för detaljplanen är femton år från att planen vinner laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor

Kommunen äger marken som planområdet utgör och hör till den stora fastigheten
Lönsboda 44:1. Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan
skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare bekostar lantmäteriförättningen.
Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark kan lösas genom att
bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförättning.

Planförfarandet

Planen drevs tidigare med standardförfarandet men har nu övergått till utökat
förfarande eftersom förslag till detaljplan avviker i större omfattning från
översiktsplanen (antagen 2010-11-29). Anledningen är att planområdet inte
behandlas i översiktsplanen.
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Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Planen drevs tidigare med standardförfarandet men har nu övergått till utökat.

Tidplan

Detaljplanen beräknas möjligen kunna bli antagen första halvåret 2018.

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är femton år efter det att planen vunnit laga
kraft.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

Planområdet ägs av kommunen. Exploatören är ansvarig för genomförandet inom
kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och
naturmark). Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av
driftbolaget SBVT.

Avtal
Avtal och kontrakt upprättas om behov uppstår.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar om inte
någon annan tar på sig kostnaden. Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med
en lantmäteriförättning är att skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning.

Ledningsrätt

För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon annans
fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet.
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i
ledningsrättslagen. För att skydda ledningar kan servitut eller ledningsrätt bildas.
Det bedöms inte som aktuellt att en ledningsrätt behöver skapas inom
planområdet. Någon flyttning eller annan åtgärd bedöms i nuläget inte som
sannolik för att säkerställa Skanovas och E.ON:s kabelfunktioner.
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter
från ledningen. Om ledningarna någon gång i framtiden ändå skulle behöva
ändringas/flyttas bekostas det av dem som så begär.

14

Genomförandebeskrivning
för del av Lönsboda 44:1
Planbeskrivning för dp XXXXXX

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Upprättandet av detaljplanen bekostas av kommunen. Exploatören står för alla
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter,
bygglovsavgifter och eventuella utredningar.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget
där radonhalten ligger på 25-40 kBq/m3 enligt kommunens geografiska
informationssystem.
Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2018-01-28

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef
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Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA
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Granskningsutlåtande 2
2019-01-28

Detaljplan för del av Lönsboda 44:1, Lönsboda Stortorg.
Längs Loshultsvägen.
Lönsboda, Osby kommun, Skåne län

Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2018-11-24 – 2018-12-14
enligt samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-11-15
Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare.
Under granskningstiden har detaljplanen funnits tillgänglig på
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16 samt Lönsboda bibliotek, Tranebodavägen 1
- Kommunens hemsida www.osby.se
Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Västra
Storgatan 35.
Följande har inkommit med yttranden:

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:
Länsstyrelsen, 2018-12-04
Lantmäterimyndigheten, 2018-12-11
Trafikverket, 2018-11-29

med synpunkter
med synpunkter
med synpunkter

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:
TT-nämnd, 2018-12-12
E.ON, 2018-12-21
IP-Only, 2018-11-27

med synpunkter
med synpunkter
utan synpunkter

ÖVRIGA
Miroslav Jovanovic och Anders Blomberg, 2018-12-21 med synpunkter
Siv och Stig Ericsson, 2018-12-18
med synpunkter
Lars-Göran Nilsson, 2018-12-11
med synpunkter
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Granskningsutlåtande 2
STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2018-12-04 följande:
Redogörelse för ärendet

Syftet med planen är främst att skapa byggmöjligheter för bostäder men även för vård,
handel, kontor- och centrumverksamheter. Byggrätten begränsas i höjd till 10 meters
byggnadshöjd. Planområdet ligger centralt i Lönsboda tätort. Södra delen av planområdet utgörs idag av allmän parkering. Inom planområdet finns en toalettbyggnad och en
transformatorstation, i övrigt är området inte bebyggt. Norr och väster om planområdet
finns bostadsbebyggelse i form av villor. I söder ligger flerbostadshusbebyggelse i två
våningar samt radhus. För området gäller den kommunomfattande översiktsplanen för
Osby kommun, antagen i november 2010. På markanvändningskartan pekas området
ut som befintlig ort med detaljplan. Länsstyrelsen nämner inte planområdet specifikt i
sitt granskningsyttrande. Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och
gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i MB 6 kap. Under samrådet efterfrågade Länsstyrelsen
förtydliganden avseende frågor kopplade till hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen
konstaterade under den första granskningen att handlingarna hade kompletterats och
förtydligats sedan samrådet. Sedan den första granskningen har detaljplanen
reviderats och handlingarna ställs därför ut på en ny granskning.
Länsstyrelsens formella synpunkter

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap.
plan- och bygglagen.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Av planhandlingarna framgår det att planområdet ligger inom vattenskyddsområde för
Lönsboda och Tommaboda grundvattentäkt. Länsstyrelsen uppmärksammade inte
detta i föregående skeden men anser att kommunen behöver redovisa i
planhandlingarna hur exploateringen påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten samt
hur exploateringen relaterar till eventuella skyddsföreskrifter till vattenskyddsområdet.
Länsstyrelsen menar att planhandlingarna behöver uppdateras med information om
ovanstående samt att eventuella skyddsbestämmelser infogas i plankartan innan detaljplanen går till antagande.
Länsstyrelsens bedömning

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för
sitt ändamål gällande vattenskyddsområdet och miljökvalitetsnormerna för vatten enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte
Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.
Kommentar: En komplettering görs i plan- och genomförandebeskrivningen om
exploateringens eventuella påverkan på MKN för vatten. Samt för hur byggnationen relaterar
till potentiella skyddsföreskrifter till vattenskyddsområdet.
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Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2018-12-11 följande:
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar detaljplan för del av Lönsboda 44:1,
Stortorget (daterade 2018-11-02) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

• Egenskapsbestämmelsen e2 behöver omformuleras då det inte är tydligt om det gäller
kvadratmeter eller procent. Till exempel ”Största byggnadsarea är 65 % av fastighetsarean
inom användningsområdet (PBL 4 kap. 11 § 1 p.)”
• På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna skalan ska stämma.
• Teckenförklaring till grundkartan saknas.
• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i
grundkartan saknas.
• Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.
Kommentar: Egenskapsbestämmelsen e2 kompletteras, utskriftsformat anges, koordinatsystem
i plan och höjd anges (Sweref 99 1330 och RH 2000).

Trafikverket meddelar i yttrande 2018-11-29 följande:
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende.
Trafikverket har lämnat synpunkter i tidigare skede. Trafikverket har inget ytterligare att
erinra.
Kommentar: Kompletteringar har gjorts i tidigare skeden. Bland annat så att det
byggnadsfria avståndet på 12 meter kompletterats enligt Trafikverkets krav.
Även utfartsförbudet har förtydligats m.m.

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:

TT-nämnd meddelar i yttrande 2018-12-12 följande:
Trafikverket anser att en bullerberäkning ska göras, tillsyns- och tillståndsnämnden ansluter
sig till detta krav. Samrådsmöte med berörda grannar bör genomföras. Att närliggande
sakägare inte har yttrat sig/erinrat kan bero på att konsekvenserna av planförslaget inte tydligt
framgått. Man har således inte tydliggjort hur många våningar som kan tillåtas av angiven
byggnadshöjd. Man bör tänka på att utöver byggnadshöjden finns legal möjlighet att bygga
tak i 45 graders vinkel.
Reglering av nockhöjd och/eller takvinkel har inte gjorts. Detta har betydelse vid beräkningen
av skuggeffekter etc. Skuggningseffekterna för omgivande bebyggelse är inte redovisade vid
placering av byggnad med största möjliga höjd i västra delen av planområdet. Planförfattaren
har i beräkningen utgått från att området bebyggs med radhus. Det vidlyftiga antalet olika
ändamål (D = Vård har tillkommit) som tillåts kan komma att tillsyns- och tillståndsnämnden,
för att få ett godtagbart resultat vid bygglovsprövningen, måste reglera förhållandena inom
kvarteret med bakgrund i plan- och bygglagens generella bestämmelser.
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Exploateringen anges till att största byggnadsarean inom området är 65. Är det kvadratmeter
verkar det lite snålt. Är det procent är det ganska mycket. Bäst om exploateringsgraden står i
samklang med vad som finns i Lönsboda centrum och inte avviker alltför mycket.
Kommentar: En bulleranalys ger ett gott komplement till planhandlingarna.
Länsstyrelsen påpekar däremot inte att det skulle föreligga risk för människors hälsa och
säkerhet när det gäller buller i detta skede. Flera byggnader ligger även mellan spåret och
Loshultsvägen vilket till viss del ger ett naturligt skydd. Fram till stortorgets yttre gräns och
spåret är det 130 meter och drygt 140 meter till byggrätten.
Möte med berörda grannar har genomförts för de som önskat detta. Även flera telefonsamtal
har genomförts där vederbörande verkat nöjd över kontakten.
En skugganalys har modellerats och skuggningseffekterna bedöms inte bli så omfattande av
att bygga i 3 våningar. Dels har en remsa med prickmark lagts runt Stortorget, dels ligger en
gata mellan Stortorget och villafastigheterna. Det bedöms rimligt att det finns bebyggelse i
1½ plan på ena sidan gatan och att det går att bygga 3 vångar på andra sidan.
Flera olika ändamål har lagts ut i detaljplanen för att öka attraktiviteten och värdet på
marken. Det gör att fler företagare kan få upp ögonen för Lönsboda. Extra attraktivitet och
flexibilitet behövs om ett mindre samhälle som Lönsboda ska ges tillfälle att utvecklas.
Kommunen har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för att inte enbart centralorten växer
utan att hela kommunen gör det. Gällande exploateringsgraden förtydligas den.

E.ON meddelar i yttrande 2018-12-21 följande:
E.ON har tagit del av handlingarna och har inga nya yrkanden sedan tidigare yttrande.
E.ON yrkar på att plankartan uppdateras enligt tidigare yrkanden där E-området benämns
transformatorstation samt har en storlek på 6 x 6 meter. Ett yrkande görs även på att följande
formulering tas med i plankartans planbestämmelser ”minsta tillåtna avstånd på 5 meter
mellan transformatorstationen och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag” så att
elsäkerhetsföreskrifterna upprätthålls.
Kommentar: Ett tillägg görs i planbestämmelserna om transformatorstation. Förtydligande
om avstånd görs i plan- och genomförandebeskrivningen.

IP-only meddelar i yttrande 2018-11-27 följande:
IP-only har inga synpunkter då deras kabel går på yttersidan av respektive gata. Möjlighet att
ansluta till fiber till bygget finns.
Kommentar: Det är lämpligt med fiber som eventuellt ansluts till bygget. Kabeln ska inte
påverkas eftersom den med god marginal går utanför planområdet.
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ÖVRIGA:
Miroslav Jovanovic och Anders Blomberg meddelar i yttrande 2018-12-21 följande:
Hur kan ni besluta om att bygga ett hus med 3 våningar, och ca 10 meter i takfot?
Detta är den ända öppna platsen i Lönsboda tätort, och där har hållits marknad och andra
tillställningar som cirkus och skinnmarknad sedan lång tid tillbaka.
Förutom att boendet kommer ligga väldigt nära våra fastigheter, spelar höjden en stor roll (ca
14 meter). Detta kan vi inte godkänna! Det kanske finns andra platser att bygga på?
Vi har förslag på t.ex: tillbyggnad av Soldalen, bygga på området mittemot högstadiet, bygga
utmed Fågelgatan, bygga på tomten vid gamla brandstationen.
Hur kan man trolla med siffrorna så att det blir billigare att bygga 45 lägenheter på
marknadsplatsen, än 20 vid Soldalen??
Vi förstår inte detta!!
Naturligtvis behöver vi ett vårdboende i Lönsboda. Där är vi överens.
Kommentar: Detaljplanen är inte beslutat utan är ett förslag till detaljplan. I Lönsboda finns
fler öppna platser, bland annat resecentrum med skateboardramper och Gamla busstorget
som rustats upp. Marknaden som sker 4 av 365 dagar flyttas till gamla busstorgets yta.
Det ger större närhet till både ICA och resecentrum där bussarna avgår. Fler förbipasserande
med bil blir också uppmärksammade på marknaden. Stortorgets yta kan istället avvändas
hela året genom att erbjuda äldrevård. Det ger även närhet till befintlig äldrevård i form av
Bergfast. Byggnadshöjden är satt till 10 meter för att ge möjlighet att bygga 3 våningar vilket
kan ge bättre ekonomi i bygget och bättre utnyttjandemöjligheter. Att taket blir 4 meter högt
med en total höjd på 14 meter är osannolikt.
Kommunen tar tacksamt emot de förslag som inkommit om alternativa platser att bygga på.
En nybyggnation bör dock ligga så centralt som möjligt. En översyn av hela
livscykelkostnaden har beaktats. Det är inte enbart kostnaderna för den direkta investeringen
som beräknas utan under hela perioden som byggnaden ska brukas.
Siv och Stig Ericsson meddelar i yttrande 2018-12-18 följande:
Vi tycker inte detta är ett bra förslag och framför dessa argument mot förslaget.
Vi har inte fått någon information om vad som planeras och har inte fåt veta att det planeras
ett nytt äldreboende förrän nu i sista stund. Bestämmelser D har tillkommit sedan samrådet.
Husen som byggs blir för höga, 10 meter plus tak. Hela vår fastighet riskerar att hamn i
skugga stora delar av dagen. Husen planeras också alltför nära Älmhultsvägen. Den nya
planen ger möjlighet att bygga för nära omkringliggande byggnader.
Det blir inte kul att ha ett 3 våningshus som granne där grannarna ser ner på en.
Vi behöver fler äldreboenden med detta är fel plats. Det är bättre att göra en tillbyggnad av
Soldalen. Att det skulle bli billigare att bygga nytt tror vi inte på. Närheten till Bergfast som
skäl till placeringen för samordningsskäl, vad är det för samordningsvinster? Vi ser inga.
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Transportvinter finns inte genom att planera äldreboende på torget. Man måste ändå frakta
med bil från Bergfast. Personalvinter finns inte heller, det är inte samma personal som jobbar i
hemtjänsten och inne på äldreboende. Alternativt plats för nytt äldreboende kan vara gamla
brandstationen. En annan plats kan vara på vägen mot gamla Junesco. Slutligen finns en stor
tomt mitt emot Örkenedsskolan. Nej gör om och gör rätt och låt grannarna vara med från
början så kanske det går lättare i framtiden.
Kommentar: Berörda grannar har fått information om vad som planeras från start i enlighet
med detaljplaneprocessen. Planhandlingarna har varit ute fler gånger, bland annat på
kommunens hemsida samt information som har skickats ut till berörda grannar. Information i
tidningen har också funnits i form av kungörelse.
Vårdbestämmelsen har lagts till och därför skickades handlingarna ut på en andra
granskning. Besök hemma hos Ericsson har också genomförts för att ytterligare förtydliga
vad planförslaget innebär. En skugganalys har gjorts och bedömningen är att en byggrätt
med 10 meter i högsta byggnadshöjd inte berör fastigheter på andra sidan vägen på ett
orimligt vis.
Tillkommande byggnaderna bedöms inte ligga för nära ”Älmhultsvägen” dvs Loshultsvägen,
eftersom ett byggnadsfritt avstånd upprätthålls på 12 meter enligt Trafikverkets krav.
Vidare är bedömningen att den valda platsen är rätt eftersom det är en öppen grusyta som
används några dagar om året. I övrigt står den i stort sett tom. Viss närhet finns även till det
befintliga äldreboendet Bergfast. Att samla liknande verksamheter intill varandra ses som en
fördel.
Lars-Göran Nilsson meddelar i yttrande 2018-12-11 följande:
Eventuella konsekvenser om Stortorget bebyggs är att marknaden som är 4 gånger om året
måste flytta på sig. Som jag förstått det ska marknaden vara på gamla busstorget. Det skapar
problem för marknadsknallarna som får liten yta att vara på.
Pratade med ett par marknadsknallar i somras som tycker platsen är för liten. En del kunde
inte ha sina bilar i anslutning till marknadsområdet.
De har många gånger sina bilar som släp som lager. Inte så kul att behöva gå iväg för att
hämta varor. De var besvikna på platsen. Kanske blir det inte någon marknad i byn om fler
slutar bry sig om marknaden. En av knallarna övervägde att inte bry sig. En annan aspekt är
parkeringsmöjligheterna för besökarna som inte är bra. Nu parkerar besökarna på Coop och
ICAs parkeringar. Var ska deras kunder ställa bilarna som besöker mataffärerna. Den
parkering som är gjorde på gamla busstorget kan inte besökarna ställa sig på. Där står
marknadsknallarna med sin grejer. Och sen blir det en kostnad att installera elskåp med
tillhörande uttag. Det slipper man på ordinarie marknadsplats. Vid Stortorget finns det gott om
parkeringsplatser. Det har också varit en given plats för cirkusen. Om vi inte gör något åt
Stortorget så sparas kostnaderna för elanslutningar på gamla busstorget. När det gäller
bostäder finns gamla biograftomten och även en yta söder om nämnd tomt. Man kan stänga av
Norra Parkgatan och sen leda ner trafiken på Vegagatan och därefter på Södra Parkgatan ut till
Nytebodavägen. Skulle inte ytan räcka till kan man lägga till mer yta söder om till Rymdgatan
istället. De boende får närmare till butiker, församlingshem, kyrka och bibliotek än om det
skulle byggas på Stortorget.
Med ovan nämnda argument så bestrider jag byggnation på Stortorget.
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Kommentar: Konsekvenserna av förslaget är att marknaden kan arrangeras på gamla
busstorget, 4 gånger om året som vanligt. Samtidigt kan grusytan som kallas Stortorget
användas året runt till äldrevård. Gamla busstorget har rustats upp för att fungera som
marknadsplats och utgör drygt 3000 kvadratmeter. Parkeringsplatser har målats på
busstorget som komplement.
Att installera eventuella elskåp med uttag ses inte som något hinder.
Förslagen om Biograftomten med mera ses över.

SAMMANFATTNING
Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda
till förändringar i detaljplanens handlingar.
-

Exploateringsgraden förtydligas.
Komplettering enligt Länsstyrelsens yttrande om MKN för vatten och hur
exploateringen relaterar till eventuella skyddsföreskrifter till vattenskyddsområdet
m.m.
Förtydliganden enligt Lantmäteriets synpunkter om pappersstorlek,
koordinatsystem etc.
Förtydligande om transformatorstation.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att:
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Samhällsbyggnad i Osby, 2019-01-28

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef
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Taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2019
Dnr SBN/2019:38 346
Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Taxan för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning räknas från och med 1
mars 2019 upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2019 om 2,9 %. I
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 121 sker samtidigt uppräkning
med 2 % för att klara investeringsbehoven enligt den antagna investeringsplanen utifrån
strategin ”Det livsviktiga vattnet”. De nya avgifterna framgår av dokumentet Va-taxa för
Osby kommun, daterad 2019-01-24
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 121 om en årlig höjning av va-taxan under
åren 2019-2028 med två (2) procentenheter utöver index (PKV). Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige att årlig höjning med PKV ska beslutas av huvudmannen. Då
samhällsbyggnadsnämnden från årsskiftet är huvudman för vatten- och
avloppsverksamheter är det nämnden som tar beslut om uppräkning med PKV. PKV för
2019 är 2,9 %.
Beslutsunderlag
Taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KF 2017-11-27, §
121, Dnr KS/2017:90 041
Tjänsteskrivelse, Taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019,
Dnr SBN/2019:38 346 .
Reviderad VA-taxa 2019 Osby Kommun, daterad 2019-01-24

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
SBVT

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Förslag till revidering, 2019-01-24

TAXA år 2019
för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 121. Taxan gäller från 2019-03-01.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Samhällsbyggnad som lyder
under kommunstyrelsen.
Taxans konstruktion och tillämpning är i enlighet med gällande ABVA.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Osby Kommun.

§ 1 Betalningsansvarig
För att täcka nödvändiga kostnader för Osby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg)
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgifter
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter
(periodiska avgifter).

§ 3 Fastighetsindelning
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt
ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet.
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med bostadsfastighet,
gäller följande för beräkning av antal lägenhetsavgifter:


En lägenhet för varje påbörjat 150 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmen, vars nyttjande bedöms likvärdigt
med boende såsom hotell, förskoleverksamhet 0-6 år, äldreomsorg och/eller
likvärdigt.



En lägenhet för varje påbörjat 400 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
21054:2009 för utrymmen avsedda för kontor, förvaltning, stormarknad, butik,
utställning, idrottsutövning, restaurang, sjukvård, hantverk, industri, utbildning, lager,
verkstad och/eller likvärdigt.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Bostadsfastighet
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkterna för V, S och Df
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df

c)

en tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta överstigande 1200 m²

d)
e)*

en avgift per lägenhet
en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

om 49 924 kronor

Med moms

om 62 405 kronor

om 39 468 kronor
om 9 089 kronor
om 7,57 kronor

om 49 334 kronor
om 11 361 kronor
om 9,47 kronor

om 14 280 kronor

om 18 725 kronor

om 11 845 kronor

om 14 807 kronor

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt
5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas
bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i
8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter,
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse
på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 Annan fastighet
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

c)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

Utan moms

Med moms

om 54 460 kronor

om 68 075 kronor

om 39 468 kronor om 49 334 kronor

en avgift per m2 tomtyta
om 8,77 kronor

d)*

om 10,96 kronor

en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 11 845 kronor om 14 807 kronor
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt
6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7

Obebyggd fastighet

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet
100%
100%
100%
0%
100%

Servisavgift
5.1 a)
Avgift per uppsättning FP 5.1 b)
Tomtyteavgift
5.1 c)
Lägenhetsavgift
5.1 d)
Grundavgift för Df, om FP 5.1 e)
för Df inte upprättats
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

6.1 a)
6.1 b)
6.1 c)
6.1 d)

Annan fastighet
100%
100%
70%
100%

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet
Tomtyteavgift
5.1 c)
*)
Lägenhetsavgift
5.1 d)
100%
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

6.1 c)
-

Annan fastighet
30%

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.

§ 8 Reducerad avgiftsskyldighet
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

5.1 b)
5.1 c)

V
30%
30%

S
50%
50%

Df
20%
-

Dg
20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms

Med moms

om 19,75 kronor

om 24,69 kronor

m2

en avgift per
allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

§ 10 Index
Avgifter enligt §§ 5–6 § 9 är anpassad till indextalet för år 2018, prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Uppräkning sker enligt prisindex för kommande år som
publiceras i september-oktober månad. Avrundning skall aldrig sättas lägre än
utgångsbeloppet som anges i §§ 5-6 samt 9.

§ 11 Avgift enligt särtaxa eller särskilt avtal
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 12 Debitering
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13 Särskilda åtgärder
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14–23)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 Renvatten, avloppsvatten och dagvatten
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a)
b)

c)

d)

en fast avgift per år
en avgift per m3
levererat/mottaget
dricksvatten
spillvatten
en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet
en avgift per år och varje påbörjat 100-tal
m2 tomtyta

Utan moms
om 3 659 kronor

Med moms
om 4 574 kronor

om 11,08 kronor
om 14,35 kronor

om 13,85 kronor
om 17,94 kronor

om 1 007 kronor

om 1 259 kronor

om 31,55 kronor

om 39,44 kronor

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V
S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

40%

40%

10%

10%

Avgift per lägenhet

14.1 c)

50%

50%

-

-

Avgift efter tomtyta

14.1 d)

30%

30%

30%

10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare
inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen
förbrukning om 150 m3/lägenhet.
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet och år.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och
Miljödomstolen i Växjö.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften enligt 14.1 b).
14.9 Fastighet med avfallskvarn (i t.ex. kök) skall erlägga en avgift om 896 kr/år exklusive
moms eller 1120 kr/år inklusive moms.
14.10 Fastighet med avfallskvarn från restaurang, storkök eller liknande skall erlägga en
avgift om 5600 kr/år exklusive moms eller 7000 kr/år inklusive moms.
14.11 Avgift för lån av brandposthuvud med mätare debiteras med startavgift om 280 kr
exklusive moms eller 350 kr inklusive moms samt därefter 36,96 kr exklusive moms eller
46,20 kr inklusive moms per påbörjad månad. Uppmätt vattenmängd debiteras enligt §14.1
b).
14.12 Reparationskostnad för trasig ventil, brandposthuvud eller liknande debiteras med
huvudmannens självkostnadspris.

§ 15 Allmän platsmark
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms

Med moms

om 41,96 kronor

om 52,45 kronor

m2

en avgift per 100
allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

§ 16 Skillnad mellan vatten- och spillvattenmängd
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17 Obebyggd fastighet
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift med 40 % av
14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V
S
Df
Dg
Fast avgift

14.1 a)

40%

40%

10%

10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18 Diverse avgifter
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms
Med moms
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel vid bristande betalning
Påsläpp av vattentillförsel vid bristande betalning
Avgift för otillåten stängning och/eller öppning av
servisventiler, brandposter etc. debiteras per tillfälle
Undersökning av vattenmätare
Avgift för anordnande av ny plombering av
vattenmätare som fastighetsägare eller annan brutit
Förgäves besök
Utbyte av skadad vattenmätare inkl. montering
Uthyrning av brandposthuvud, per tillfälle
Provtagning av spillvatten ute på nätet
Faktiska kostnader debiteras kund vid uppenbar försummelse eller annan oaktsamhet som föranlett
kostnader för huvudmannen.

932,77 kr
932,77 kr
764 kr
764 kr
3 911 kr

1 165,96 kr
1 165,96 kr
4 888 kr

845 kr
845 kr

1 057 kr
1 057 kr

676,40 kr
1 183,69 kr
1 678 kr
1 369 kr
-

845,49 kr
1 479,61 kr
2 098 kr
1 711 kr
-

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 140 % av ovan angivna belopp.

§ 19 Särtaxa brukningsavgift
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 20 Tid för debitering
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad,
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras
i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21 Separat uppgörelse
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Index
Avgifter enligt § 14, § 15 samt § 18 är anpassad till indextalet för år 2018, prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Uppräkning sker enligt prisindex för kommande år som
publiceras i september-oktober månad. Avrundning skall ske till närmast heltal kronor,
med undantag av § 14.1b, § 14.d och § 15 där avrundningen skall ske till närmaste öre.
Avgiften skall aldrig sättas lägre än utgångsbeloppet som anges i § 14, § 15 samt § 18.

§ 23 Taxans införande
Denna taxa träder i kraft 2018-03-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, Växjö jämlikt 53 § lagen
om allmänna vattentjänster.
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Utredning förskola och grundskola i Osby tätort
Dnr SBN/2019:62 291

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta
att översända rapporten förskola och grundskola i Osby tätort till Barn och
utbildningsnämnden för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128 följande:
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att presentera en
tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att projektera ny 7-9skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020 som
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.
Samhällsbyggnad har härmed tagit fram en rapport med förslag om hur grundskola samt
förskola ska kunna lokaliseras i Osby tätort och önskar härmed om ett yttrande. Punkten 2
är ännu ej påbörjade då lokalisering behöver beslutas först.
Beslutsunderlag
Rapport ”Utredning förskola & grundskola i Osby tätort”

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Förvaltningschef

Fastighetschef

Beslutet skickas till
Fastighetschef
Barn och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort.
Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats.
•

Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

•

Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9skola.
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1 Inledning
Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128
följande:
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att
presentera en tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i
Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att
projektera ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020
som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.
Problemområde
Elevantalet i Osby kommun ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga
och ändamålsenliga. Det är akut brist på grundskolelokaler i Osby tätort.
Enligt fullmäktigeberedningens betänkande, fastställd av
kommunfullmäktige den 12 dec 2016, §130, ska en ny 7-9-skola med
moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort.
Syfte
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor
och grundskolor i Osby tätort
för att möta behovet fram till 2050,
dvs så långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har
varit att så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar
såsom var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner
fullföljs.
Avgränsning
Avgränsningen som är gjord är enbart geografiskt, där rapporten enbart
beskriver Osby tätort.
Metod
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort.
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2 Resultat
Nulägesanalys grundskolor
Det finns i dagsläget tre grundskolor i Osby tätort:
A. Parkskolan
Parkskolan är idag en F-9 skola med ca 340 elever. Parkskolan har idag
tillfälliga moduler som inte är ändamålsenliga och upptar delar av
skolområdet. Matsalens kapacitet är full vilket innebär att mer kost ej kan
produceras samt att matsalen är redan nu i minsta laget. I övrigt uppfyller
skolan behoven.
Parkskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskolan (åk 1-3).
B. Hasslarödsskolan
Hasslarödsskolan är idag en F-9 skola. Hasslarödsskolan behöver rustas upp
både gällande ytskikt, ventilation samt fönsterbyte. Idrottshallen är ett
problem som idag är fullbelagd, då även gymnasiet och andra skolor
använder idrottshallen.
Hasslarödsskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskola (åk 4-9)
C. Klockarskogsskolan
Klockarskogsskolan är idag en F-3 skola med ca 195 elever. Delar av
undervisningen sker i förhyrda moduler och en idrottshall behövs, då det är
svårt att få tider på Hasslarödsskolan. Lokalerna inrymmer även en förskola
som är delvis integrerad i grundskolan gällande lokaler.

Karta som beskriver placeringarna.
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Elevunderlag grundskola
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens elever
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 6-12 samt
13-15 år. Vi kan enkelt utläsa att majoriteten bor i tre geografiska områden
(Nordväst, Väster om Osbysjön samt Nordost) och enligt GEO-data ser vi
även att dagens förskolebarn bor i samma område.
Det gör att slutsatsen som kan dras är att det bör finnas två F-6 skolor, en på
västra sidan av järnvägen och en på östra sidan. Det bör även finnas en 7-9
skola, då eleverna som börjar åk 7 har möjlighet att ta sig längre sträckor till
skolan.

Nulägesanalys förskolor
Det finns i dagsläget åtta förskolor i Osby tätort:
1. Ängsgården, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
2. Solklinten, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det finns
fyra avdelningar.
3. Hasselgården, där det finns fyra avdelningar.
4. Regnbågen, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
5. Gamlebygården, där det finns två avdelningar.
6. Klockarskogsgården, där det finns tre avdelningar.
7. Uteförskola (klinten), där det finns en avdelning. (Avvecklades
hösten 2018)
8. Klintgården, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
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Under 2019 påbörjas nybyggnation av en ny förskola med tio
avdelningar vid Rönnebacken. Vilka befintliga förskolor som ska flytta
in där är ännu ej klarlagt. Rent ekonomiskt bör man försöka avveckla de
paviljonger som idag hyrs och därefter avveckla de paviljonger som
Osby kommun äger.

Karta som beskriver placeringarna.

Barnunderlag förskola
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens barn
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 0-5 år. Vi
kan utläsa att majoriteten av barnen bor centralt väster om järnvägen samt
centralt öster om järnvägen.
Det gör att slutsatsen är att förskolorna som idag är klumpade vid
Hasslarödsskolan inte bör utökas, snarare minskas där den tillfälliga
modulen tas bort i framtiden. Vi kan även dra slutsatsen att en ny förskola
där hemgården idag ligger hamnar fel befolkningsmässigt. En stor förskola
bör hamna i närheten av klockarskogsskolan.
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Förslag framtida grundskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys med den ekonomiska aspekten vad en helt
ny grundskola kostar att bygga finner denna rapport det rimligast att
organisera grundskolorna enligt följande.
Parkskolan
Omvandlas till en framtida F-6, där modulerna tas bort. Det innebär enbart
en mindre upprustning av underhåll för lokalerna samt att idrottshallen
fungerar till en F-6-skola. Matsal behöver inte heller byggas ut och enligt
underlag från SCB klarar sig skolan till 2050 med tillströmning av elever.
Hasslarödsskolan
Omvandlas till en framtida 7-9 skola, Hasslarödsskolan ligger ca 800 m från
Osby station och det tar 12 minuter att gå eller för den delen 5 minuter att
cykla. Vilket bedöms som stationsnära. Skolan behöver ny ventilation samt
renovering av specialsalar, vilket är en underhållskostnad. Inga nya
specialsalar behövs, då de redan finns befintliga. Elever från Parkskolan
flyttas hit.
Klockarskogsskolan
Omvandlas till en F-6-skola, där modulerna tas bort. Elever från
Hasslarrödsskolan F-6 flyttas hit. Skolan byggs till samtidigt som förskolan
flyttas ut. Även en idrottshall byggs för att avlasta Hasslarödsskolan.
Förslag framtida förskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys och förslaget gällande att förskolan flyttar
ut från Klockarskogsskolan föreslår utredningen följande:
Ängsgården flyttas till nya Osby förskola.
Solklinten flyttas till nya Osby förskola.
Hasselgården blir kvar.
Regnbågen flyttas till nya Osby förskola.
Gamlebygården blir kvar (möjlig att flytta).
Klockarskogsgården flyttas och det byggs en ny förskola med 8-10
avdelningar, enligt koncept.
Uteförskolan flyttas till klintgården.
Klintgården blir kvar.
Sammanfattning förskolor
Detta innebär att i framtiden behövs följande förskolor.
-

Osby nya förskola

-

Hasselgården

-

Nya klockarskogsgården

-

Klintgården

-

Gamlebygården

Osby kommun

Datum

Sida

2019-01-29

9(11)

Ekonomi
Kostnadsuppskattningar är enligt nedan:
Nybyggnad:
Förskola vid klockarskogsskolan 8 Avd. Totalkostnad ca 82 MSEK
Tillbyggnad:
Bygga till vid Klockarskogsskolan för att inrymma F-6. Totalkostnad 50
Mnkr (Väldigt grov, beroende på vad som behövs byggas till alt. Renoveras).
Ny idrottshall ca 25 mnkr
Renovering:
Renovera Hasslarödskolan, beroende på omfattning beräknas till 20 mnkr.
Inklusive ny ventilation och renovering specialsalar.
Totalt 165 mnkr
Rivning:
Moduler vid parkskolan Ca 2 mnkr
Modul klockarskogsskolan Ca 250 tkr
Förutsättningar
Förutsättning för att detta ska genomföras innebär följande:
En ny förskola byggs vid Klockarskogsskolan, därefter renoveras
Klockarskogsskolan samt byggs till. Därefter flyttas F-6 till
klockarskogsskolan och 7-9 från Parkskolan flyttas till Hasslarödsskolan.
Tidplan
2019 – Politiska beslut att organisera grundskola samt förskola
2020 – Projektering ny förskola, samt ombyggnationer
2021 – Nybyggnation förskola vid Klockarskogsskolan
2022 – Projektering av ombyggnation Klockarskogsskolan
2023 – Inflyttning ny förskola samt ombyggnation av Klockarskogsskolan
2024 – Flytt av F-6 till klockarskogsskolan från Hasslarödsskolan och flytt
av 7-9 till Hasslarödsskolan från Parkskolan.
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3 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen bekräftar fullmäktigeberedningens betänkande gällande antalet
grundskolor som behövs i Osby tätort. Dock för att uppnå bästa ekonomiska
aspekt har förskolan fått vävas in i utredningen, samt att en nybyggnation av
en helt ny 7-9 skola förkastats. Utredningen har även i tidigt skede förkastat
möjligheten med en 7-9 skola på Naturbruk, då inga specialsalar finns idag
vilket är väldigt kostnadsdrivande att bygga.
GEO-datan har varit ett bra och tydligt redskap framförallt för att få en klar
bild av var barn och elever bor. Den är framförallt tydlig när man i
nulägesanalysen lägger på en kartbild över var barn och elever bor samtidigt
som kartan med befintliga skolor och förskolor är belägna. Det visade tydligt
en stor överrepresentation av förskolor i området kring Hasslarödsskolan.
Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats.
•

Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

•

Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9skola.

Anders Edwall
Fastighetschef
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Bilagor
Bilaga 1 – Fullmäktigeberedningens betänkande

BETÄNKANDE

Sida

1(12)

Datum

2016-06-03

Barn och skola

Fullmäktigeberedning grundskolan
Bakgrund
Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens grundskolor. Elevantalet ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och ändamålsenliga. Skollagen och grundskolans styrdokument har förändrats och organisationen måste anpassas för att kunna möta framtiden.
Kommunen behöver säkerställa likvärdigheten för eleverna. Alla elever ska erbjudas en utbildning med hög kvalitet. I framtiden ska skolorna erbjuda ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer.
Familjer ska vilja bo i Osby kommun för att grundskolorna har hög kvalitet, trivsel och höga kunskapsresultat. Osby kommun ska vara en arbetsgivare som kan
rekrytera yrkesskickliga lärare med rätt behörighet och legitimation genom att erbjuda attraktiva tjänster.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2015 att utse en fullmäktigeberedning för att
diskutera frågor inom verksamhetsområdet Barn och skola. Fullmäktigeberedningen har i
uppdrag att diskutera frågor kopplade till förskolan och grundskolan i Osby kommun.
Syftet
•

Säkerställa likvärdigheten inom kommunen.

•

Alla elever ska erbjudas en utbildning med hög kvalitet.

•

Skolorna ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer rustade för framtidens behov.

•

Familjer ska vilja bo i Osby kommun för att grundskolorna har hög kvalitet, trivsel och höga kunskapsresultat.

•

Osby kommun ska vara en arbetsgivare som kan rekrytera yrkesskickliga
lärare med rätt behörighet och legitimation genom att erbjuda attraktiva
tjänster.

Fullmäktigeberedningen har fått följande direktiv:
Hur ska den kommunala förskolan och grundskolan i Osby kommun
organiseras 2015 – 2030?
1. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att
Besöksadress Parkgatan 26
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg?
2. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras
för att stimulera utveckling och lärande hos barn med särskilda behov, samt
erbjuda en trygg omsorg?
3. På vilket sätt tillgodoses bäst principen om likvärdig kvalitet inom den
kommunala förskolan och grundskolan?
4. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att
skapa högre kostnadseffektivitet gällande lokaler?
5. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiserar för att
skapa högre kostnadseffektivitet gällande personal?
6. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att
nå högre grad av valfrihet och pedagogisk mångfald i verksamheten?
7. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att
beakta vårdnadshavares behov om verksamhetens omfattning och tillgänglighet
under olika tider på dygnet?
8. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan bidra till
kommunens attraktivitet?
Fullmäktigeberedningens arbete
Ledamöter i fullmäktigeberedningen för Barn och skola har utsetts av
Kommunfullmäktige.
Ordförande i fullmäktigeberedningen är Ingmar Bernthsson (S).
Ledamöter: Lotte Melin (C), Daniel Landin (S), Tommy Augustsson (S), Ewa
Karlsson (SD), Martin Kroon (KD), Marie Winther (V), Erling Persson (L),
Mikael Sjösten (M) och Britta-Lena Ljungman (MP).
Ersättare: Mats Ernstsson (C), Susanne Colldin (S), Maria Reimer (S), My
Dolkow (SD), Johnny Bergman (KD), Göran Bengtsson (V), Kenneth Aronsson
(L), Lars-Erik Svensson (M) och Margaret Engdahl (MP).
Huvudansvarig tjänsteman är Mia Johansson, verksamhetsområdeschef Barn och
skola och sekreterare Lars Andreasson.
Fullmäktigeberedningen har träffats vid nio tillfällen och diskuterat framtida
organisation för den kommunala grundskolan i Osby kommun.
Utöver det har en rundresa till kommunens grundskolor och ett studiebesök på en
större högstadieskola genomförts. Fullmäktigeberedningen har i samverkan med
Barn- och skolnämnden genomfört en medborgardialog i Killeberg. Det har också
bjudits in till dialogmöten i Lönsboda och i Osby.
Delar av fullmäktigeberedningen har träffat elevråden på Örkenedskolan,
Parkskolan och Hasslarödsskolan. För att kunna ta del av professionens
synpunkter har material kring olika tänkbara scenarier för den framtida
grundskoleorganisationen besvarats av alla skolors arbetslag, Elevhälsan, Barnoch familjeenheten, rektorsgruppen och Barn- och skolkontoret.
I arbetet har fullmäktigeberedningen utgått från frågeställningarna i direktivet.
Beredningen har tagit del av de olika styrdokumenten som ligger till grund för
verksamheten; FN:s barnkonvention, Skollagen och Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).
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Fullmäktigeberedningen har haft besök av ett undervisningsråd från Skolverket.
Ulrica Dahlén beskrev Skolverkets syn på viktiga faktorer för att grundskolan ska
bli så kvalitativ som möjligt (bilaga 1 finns på www.osby.se).
Fullmäktigeberedningen har även tagit del av SKL:s material kring framgångsrika
skolkommuner (bilaga 2 finns på www.osby.se)
Det har tagits fram elevprognoser (bilaga 3 finns på www.osby.se) för nuläget och
kommande år. Där också hänsyn tagits till förväntad inflyttning och SCB:s
prognoser. Befintliga grundskolors fastighetsstatus har sammanställts med hjälp
av kommunens fastighetsstrateg och Osbybostäder AB.
Fullmäktigeberedningen har tagit del av grundskolornas resultat och
kunskapsanalys, (bilaga 4 finns på www.osby.se) fakta angående socioekonomiska
faktorer (bilaga 5 finns på www.osby.se) och redovisning av grundskolans
nuvarande ekonomi.
Den 25 april 2016 genomfördes en vägledningsdebatt i Kommunfullmäktige och
efter det har denna sammanfattande rapport av arbetet tagits fram.
Framgångsrika skolkommuner, enligt SKL (Sveriges Kommuner och
landsting)
Det är intressant att leta efter vad som kännetecknar kommuner som under flera år
visat bra resultat eller förbättrat sina resultat i skolan. Inom projektet Framgångsrika skolkommuner tittade SKL närmare på hur man leder och styr skolan på ett
bra sätt. De identifierade åtta gemensamma faktorer från kommunerna. Resultaten
från deras iakttagelser, konkreta exempel från kommunerna och ett internationellt
perspektiv finns att läsa i sin helhet i rapporten "Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner". Nedan ges en sammanfattning av vad
som kännetecknar framgångsrika skolkommuner:
1. Bra ledare
2. Lyfter fram kompetenta lärare
3. Har höga förväntningar
4. Tar reda på hur det går
5. Har fungerande relationer
6. Har en tydlig ansvarsfördelning
7. Fångar upp elever med svårigheter
8. Har enats om skolans mål
I enlighet med SKL:s sammanfattning instämmer fullmäktigeberedningen kring
att rektorer måste få bättre förutsättningar för att kunna vara bra pedagogiska
ledare. De yrkesskickligaste lärarna ska behållas och fler ska rekryteras. Det är
viktigt med höga förväntningar i organisationen på alla nivåer. Politiker som är
intresserade av verksamheten och följer upp den systematiskt gynnar
framgångsrika skolenheter. Huvudmannen måste enas om skolans mål och vad
som är viktigt att satsa på i Osby kommun grundskolor. Bilaga 2 finns på
www.osby.se.
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Skolverket; Ulrica Dahlén, undervisningsråd
Ulrica pratade utifrån gällande styrdokument med fokus på ett väl fungerande
systematiskt kvalitetsarbete. Skolverket hänvisar också till SKL:s rapport
angående framgångsrika skolkommuner. Där betonade Ulrica vikten av ett
fungerande styrsystem på huvudmannanivå och den pedagogiska ledningen av
rektor. Skolverket belyser även vikten av ett inkluderande arbetssätt och ett
elevaktivt arbetssätt i undervisningen för ökad delaktighet.
Ulricas sammanfattande uppmaning är att vi ska organisera för:


Pedagogiskt ledarskap



Kollegialt lärande med fokus på utveckling av undervisningen



Tidig upptäckt av elever i behov av särskilt stöd och inkluderande arbete
med stöd och anpassning



Genomtänkt mottagande av nyanlända

I enlighet med Skolverkets rekommendationer ska rektors förutsättningar ses över,
likaså lärares möjlighet till kompetensutveckling inom sitt uppdrag. Ett viktigt
arbete är påbörjat med Elevhälsan och uppbyggnad av en grundsärskola i Osby
kommun. Detta och arbetet med nyanlända elevers lärande bör beaktas i framtida
arbete. Bilaga 1 finns på www.osby.se

Elevprognoser och ekonomi
Fullmäktigeberedningen har tagit del av Barn och skolas elevprognoser, grundskolans kostnader per elev med mest fokus på lokal- och undervisningskostnader
(utifrån SKL:s Ekonomiska analys 2016). Även socioekonomiska faktorer har belysts. Skolverket redovisar i sin rapport ”Vad påverkar resultat i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer” att ökade resultatskillnader
och minskad likvärdighet under 1900-talet mellan skolor sammanfaller med förändringar i skolsystemets struktur och ökade socioekonomiska skillnader. I rapporten menar man att det är möjligt att förbättra likvärdigheten mellan skolor i en
kommun genom att differentiera resurserna som skolorna får att röra sig med genom att använda socioekonomiska faktorer i en resurstilldelning.
Grundskolan i Osby kommun kostar mer än jämförbara kommuner och i riket. Det
beror framför allt på högre lokalkostnader, men även undervisning och läromedel
kostar mer per elev i Osby kommun.
I enlighet med detta måste diskussionen fortsätta kring betydelsen av antal
skolenheter och tilldelad budget. Bilaga 3 och 5 finns på www.osby.se

Resultat och kunskapsanalys
Fullmäktigeberedningen har tagit del av Osby kommuns resultat för läsåret
2014/15. Barn- och skolnämnden följer upp och analyserar resultaten från
nationella prov, betyg och meritvärden i åk 6-9. Det görs även jämförelser mellan
pojkar och flickor. Betygen och meritvärdena i åk 9 är inte tillräckligt bra och har
sedan 2013 legat under genomsnittet för riket. Även när det gäller behörigheten
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för gymnasiestudier på nationella program är Osby sämre än riket.
I enlighet med detta måste huvudmannen planera för ett väl fungerande
kvalitetsarbete som följer upp skolornas resultat och utvecklar verksamheten.
Lärare ska ges förutsättningar för att kunna bedriva undervisning och erbjudas
kompetensutveckling inom sitt uppdrag. Diskussionen kring antal elever per
skolenhet, klasstorlekar och lärmiljöer måste fortsätta. Bilaga 4 finns på
www.osby.se
Fastighetsstatus
 Hasslarödsskolan anpassades lokalmässigt med en invändig uppfräschning
för cirka 10 år sedan till en spårorganisation. Fastighetsmässigt har vissa
renoveringar genomförts i de olika byggnaderna som till exempel tilläggsisolering, förbättring av ventilation och takbyte. Bedömningen är att det
kvarstår renoveringsbehov på fastigheterna. Kök och matsal är i dagsläget
inte dimensionerat för det antal portioner som lagas och serveras. Ventilationen är godkänd i samtliga byggnader.
 Parkskolans fastigheter är i bra skick. Gula och Röda skolan är äldre bygg-

nader som är gedigna och bra fastigheter. Strandgården är nybyggd och
håller en bra kvalitet. I gymnastiksalen planeras för ny ventilation vilket
kommer att sänka energiförbrukningen. I övriga byggnader är ventilationen godkänd.
 Klockarskogsskolan är nyligen renoverad och en del av skolan samt kök
och matsal är helt nybyggda. Den renoverade skoldelen samt gymnastikbyggnaden har fastighetsmässiga brister som kan härledas till byggnadernas grundkonstruktion. Klockarskogsgårdens förskola samt fritidshemmet
renoverades också i samband med skolrenoveringen och bedöms ha en bra
fastighetsstatus. Huset är tilläggsisolerat och har ny ventilation.
 Visseltoftaskolan är en äldre skolbyggnad som fastighetsmässigt fungerar
väl. Skolans oljepanna byttes ut för några år sedan och ersattes med
bergvärme. Huset är tilläggsisolerat och har en ny ventilation.
 Killebergsskolan är fastighetsmässigt sämre. Husen är dåligt isolerade och
ventilationssystemets konstruktion är omodernt och inte ändamålsenligt.
Bergvärme har installerats. Köket har brister.
 Örkenedskolan finns med i investeringsplan för ny- och ombyggnad.
I enlighet med detta behövs fler, nya och ändamålsenliga grundskolelokaler i
Osby tätort, Lönsboda och Killeberg.
Dialogmöten
Fullmäktigeberedningen har genomfört tre dialogmöten för att informera om
beredningens arbete, syfte och uppdrag. Dialogmötena har gett medborgare
tillfälle till att framföra sina synpunkter som sedan beaktas i det fortsatta arbetet.
I Killeberg genomfördes en medborgardialog i samarbete med Barn- och
skolnämnden. Aktuella frågor var framtida placering av skola och förskola samt
var Killebergsskolans elever ska gå på högstadiet.
I Lönsboda diskuterades för- och nackdelar utifrån att Örkenedskolan fortsätter
med att vara en F-9 skola alternativt att det blir en F-6 skola.
På dialogmötet i Osby diskuterades antal F-6 skolor och 7-9 skolor i Osby tätort
samt Visseltoftaskolans framtid.

6

Tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden har deltagare i
fullmäktigeberedningen diskuterat Örkenedskolans framtid med Lönsbodas
företagare.
Elevråden
Deltagare i fullmäktigeberedningen har träffat elevråden på Örkenedskolan,
Parkskolan och Hasslarödsskolan. Det diskuterades främst för- och nackdelar med
ett alternativt två eller tre högstadium i Osby kommun utifrån kunskapsresultat
och sociala aspekter.
Tänkbara scenarier för framtida organisation
Fullmäktigeberedningen har gett Barn- och skolkontoret i uppdrag att presentera
olika tänkbara scenarier och redovisa eventuella konsekvenser gällande
kompetens (tjänster), lokaler, likvärdig utbildning, ekonomi och elevernas sociala
situation. Dessa användes i arbetet med matriserna till professionen.
Matriser, arbetsmaterial till professionen
Fullmäktigeberedningen gav Barn- och skolkontoret i uppdrag att samla in
professionens kunskap och synpunkter. Det har utformats matriser kring flera
olika tänkbara scenarier för en framtida organisation. För- och nackdelar har
diskuterats utifrån frågeställningar som är formulerade med utgångspunkt i
beredningens direktiv, inriktningsmål (KF), resultatmål (BSN) och grundskolans
läroplan. Dessa har besvarats av alla skolors arbetslag, Elevhälsan, Barn- och
familjeenheten, rektorsgruppen och Barn- och skolkontoret.
Professionens synpunkter kring för- och nackdelar med en högstadieskola,
bilaga 6 finns på www.osby.se:
Elevhälsan
Elevhälsan har redovisat sin syn på för-och nackdelar utifrån deras arbete och de
olika scenarierna.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ju större skolenheten är desto lättare är
det att organisera elevhälsans arbete så det på bästa sätt gynnar elevernas och
skolenhetens verksamhet.
Vid större enheter har eleverna tillgång till studie- och yrkesvägledare, kurator
och skolsköterska under större delen av skolveckan. Detta ger möjlighet till
spontana vardagskontakter, vilket gynnar elevhälsans hälsofrämjande och
förbyggande arbete.
På de riktigt små enheterna blir det utifrån befintliga resurser endast några timmar
varannan vecka eller vid behov.
Studiebesök
Det har tagits kontakt med Kristianstad kommun och Östa Göinge kommun för att
få information om deras mindre skolenheter för åk 7-9.
Det har genomförts ett studiebesök på Linnéskolan i Älmhults kommun, deras
enda högstadieskola med ca 450 elever. Studiebesöket i var värdefullt och gav
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insyn i för-och nackdelar med en stor högstadieskola.
Exempel:
 Elevrådet ser övervägande fördelar med den nya skolorganisationen. Det
råder trygghet och studiero
 Rektorer ser stora möjligheter med att organisera verksamheten på ett effektivare sätt, gällande personal och lokaler. Det finns t ex en anställd
vikarie på skolan.
 Lättare att rekrytera personal i ”smala” ämnen
 Helt nya klasser skapas i åk 7. Skolan bestämmer hur de ska sättas
samman
 Lättare att organisera mottagande och lärande för nyanlända
 Tyvärr inga alternativ för elever som behöver byta till annan
högstadieskola. Kanske kan det ordnas i framtiden genom ett samarbete
med Osby kommun.
Vägledningsdebatt på Kommunfullmäktige 2016-04-25
På vägledningsdebatten diskuterades vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till
i det fortsatta arbetet kring grundskolorna i Osby kommun.
 Likvärdig skolgång för alla elever
 Elevernas kunskapsresultat
 Kommunens ekonomi
 Kommunens attraktivitet som helhet
 Olika orters attraktivitet
 Närhet till skolan
 Attraktiv arbetsgivare för rektor och lärare
Det redovisades även svårigheter utifrån nuvarande organisation.
 Rekrytering av behöriga lärare och att erbjuda hela tjänster i ett arbetslag
på en skola
 Grundskolan har brist på ändamålsenliga lokaler
 Det finns flera mindre skolenheter som kräver mer resurser
 Grundskolan är dyrare än jämförbara kommuner
 Likvärdigheten behöver öka mellan och inom skolor
 Eleverna har låga kunskapsresultat jämfört med riket
 Rektors förutsättningar till det pedagogiska ledarskapet
Beredningens noteringar utifrån frågeställningarna i direktivet
1. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att stimulera
barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg?
Kunskap är grundskolans huvuduppdrag. Förutsättningar för lärande är tydligt
enligt Skollagen; kunskapskrav, tidiga insatser, studiero och trygg miljö.
Huvudmannen ansvarar för och ska ge förutsättningar samt följa upp på vilket sätt
givna förutsättningarna ger den grund som behövs för att organisera verksamheten

8

så att den stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg.
En förutsättningar för en väl fungerande organisation är ändamålsenliga lokaler
med moderna lärmiljöer. Likaså är det viktigt med stimulerande utemiljöer. Det
krävs fler och nya grundskolelokaler i Osby kommun. Ytterligare en förutsättning
är tillräckligt med resurser för att kunna bemanna verksamheten med behörig och
yrkesskicklig personal och pedagogisk ledning.
En organisation där förskola och grundskola geografiskt är samlokaliserade eller
ligger nära varandra skapar möjligheter till samarbete mellan verksamheterna som
underlättar övergångar samt ger förutsättningar för ett mer flexibelt nyttjande av
lokaler och personal.
Sammantaget kan konstateras att huvudmannen ger de yttre förutsättningar för att
den inre organisationen ska erbjuda en utbildning med hög kvalitet. Rektor leder
och organiserar den inre verksamheten (enligt Skollagen). Huvudmannen följer
upp verksamheten i förhållande till nationella styrdokument och kommunala
politiska mål och kan på så sätt påverka och styra.
2. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att stimulera
utveckling och lärande hos elever med särskilda behov samt erbjuda en trygg
omsorg?
Beredningen konstaterar att ambitionen alltid är att elever i behov av särskilt stöd
ska vara inkluderade i den ordinarie verksamheten, så långt det är möjligt.
Huvudmannens ansvar är att skapa förutsättningar och resurser så att alla elever
möts av en verksamhet som stimulerar till utveckling och lärande. Det kan handla
om lokaler, kompetent personal och förutsättningar för kompetensutveckling.
Barn- och skolnämnden tog under hösten 2015 ett principiellt beslut angående
framtida grundsärskola och dess organisation. Ändamålsenliga lokaler förlagda på
någon/några av kommunens grundskola/or i tätorten och personalens samlade
kompetens ska ge högre kvalitet till eleverna. Detta ger även möjlighet till
inkludering utifrån elevens behov och förutsättningar.
Arbetet kring nyanlända elevers mottagande och lärande är ett pågående
utvecklingsområde. Osby kommuns grundskola arbetar efter nyligen framarbetade
mål och riktlinjer för mottagande och lärande.
Elevhälsans arbete är framgångsrikt och ska fortsätta att utvecklas. Med central
placerad specialpedagog, logoped och skolpsykolog kan skolorna få stöd och
handledning i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
3. På vilket sätt tillgodoses bäst principen om likvärdig kvalitet inom den
kommunala grundskolan?
Den viktigaste framgångsfaktorn för en skola med hög kvalitet är den yrkesskickliga
läraren. För att kunna rekrytera de bästa lärarna till Osby kommun behöver vi ha en
attraktiv arbetsplats och intressanta tjänster. Fler behöriga lärare kan leda till likvärdig
kvalitet. Detta är enklare att uppnå på en större enhet.

En likvärdig utbildning skapas genom att professionen får tillgång till de
förutsättningarna som krävs för att kunna organisera den inre verksamheten så att
den ger ett resultat som motsvarar ambitionerna i styrdokumenten.
Huvudmannen ska i ett systematiskt kvalitetsarbete regelbundet följa
verksamheten också ur en likvärdighetsaspekt. Krav måste ställas på rektorer och
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verksamhet att det utförs ett systematiskt kvalitetsarbete där resultat regelbundet
redovisas till huvudmannen. Resultat ska analyseras och brister ska åtgärdas. I
detta sammanhang är kompetensutveckling en viktig åtgärd som ska sättas in på
ett strukturerat och planerat sätt för att öka måluppfyllelse och likvärdighet.
Med flertalet mindre skolenheter krävs det ännu tydligare ramar och strukturer.
Det krävs extra tilldelning i resurser till mindre skolenheter för att de ska kunna
erbjuda likvärdig kvalitet till eleverna.
Det är stor skillnad på klasstorlekar i kommunen vilket ger lärare olika
förutsättningar. Lärare med 13 elever i klassen jämfört med 25 elever behöver
olika mycket tid och stöd.
Rektorer med ansvar för större eller mindre skolenheter behöver olika
förutsättningar och resurser för att kunna organisera för utveckling. Det samma
gäller rektors möjligheter till att vara en pedagogisk ledare. Efter beslut om antal
skolor, lokalers placeringar och framtida organisation för grundskolan måste
ledningsorganisationen ses över.
4. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att skapa
kostnadseffektivitet gällande lokaler?
Flertalet av de fastigheter som grundskolan har att tillgå är inte ändamålsenliga
eller tillräckliga.
Den framtida grundskoleorganisationen kräver fler och bättre utrustade lokaler.
Större skolenheter är mer kostnadseffektiva, både vad det gäller lokaler och
personal. Till exempel är modersmål och studiehandledning enklare att samordna
på en skola. Det är enklare att sambedöma kvaliteten om det finns fler lärare i
samma ämnen. Det är också enklare att rikta resurser efter behoven. Elevhälsans
resurser kan koncentreras till färre enheter och ges möjlighet att arbeta med
förebyggande. Eleverna får tillgång till speciallärare, skolsköterska och kurator
varje dag.
En organisation där förskola och grundskola geografiskt är samlokaliserade eller
ligger nära varandra skapar möjligheter till ett mer flexibelt användande av lokaler
och personal. Effektivitetsvinster kan handla om samutnyttjande av lokaler,
gemensamma personalresurser, gemensamt kök och effektivare energiplanering.
5. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att skapa
kostnadseffektivitet gällande personal?
Större enheter skapar kostnadseffektivare användning av personalresurserna. De
större skolenheterna får större möjligheter till att fördela undervisningen inom
sina tilldelade resurser. Det är enklare att rekrytera lärare till heltidstjänster.
Mindre skolenheter får dela lärare vilket kan försvåra vid rekrytering.
För mindre skolenheter är det viktigt att även förskola finns i nära anslutning. Här
finns samordningsvinster t ex vid öppning och stängning, flexibilitet vid sjukdom,
möjlighet till öppettider på obekväm arbetstid.
6. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att nå högre
grad av valfrihet och pedagogisk mångfald i verksamheten?
Profilering och eventuella pedagogiska inriktningar i den kommunala
verksamheten ska vara väl förankrad och bygga på kunskap, intresse och
engagemang hos personalen.
Fristående alternativ ska välkomnas och prövas inom ramen för gällande
regelverk.
På en större skolenhet är det enklare att organisera för och erbjuda fler områden
inom elevens val. Osby kommun erbjuder endast två moderna språk; spanska och
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tyska. De flesta kommuner erbjuder eleverna möjligheten till att välja mellan tre
eller fyra språk. Detta är ett utvecklingsbehov.
Även arbetet kring modersmål, nyanländas lärande, studiehandledning, Svenska
som andraspråk blir enklare att organisera med färre skolenheter i kommunen.
7. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att beakta
vårdnadshavares behov om verksamhetens omfattning och tillgänglighet under
olika tider på dygnet?
Fullmäktigeberedningen konstaterar att utökade öppettider bör diskuteras vidare
då samhället förändras mot att fler arbetar på obekväm arbetstid. Utökade
öppettider för förskolan kan vara enklare att organisera och genomföra på en
större enhet.
Våren 2015 genomfördes en enkätundersökning angående behovet av omsorg på
obekväm arbetstid inom förskolan. Om verksamhet på obekväm arbetstid öppnas i
kommunen ska den även vara tillgänglig för barn på fritidshem.
8. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan bidra till kommunens
attraktivitet?
Barn och skolas verksamheter kan verkligen bidra till kommunens attraktivitet.
Det är viktigt att verksamheterna håller hög kvalitet med god måluppfyllelse för
att familjer ska välja Osby kommun som bostadsort. Det är viktigt att vara en
attraktiv boendekommun som erbjuder hög service och kvalitet till medborgare i
hela kommunen.
För att kunna uppnå det krävs det att Osby kommun också är en attraktiv
arbetsgivare med goda förutsättningar för att kunna arbeta i enlighet med gällande
lagstiftning. Organisationen och verksamhetens egen inställning, attityd och det
som uttrycks beträffande sin verksamhet är viktig. Hur verksamheten uppfattas av
brukare och medborgare påverkas av den bild organisationen själv ger av sin
verksamhet och arbetsgivare.
Sammanfattning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla elever ska stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina egna
behov
Verksamheten ska styras och planeras efter gällande styrdokument
Huvudmannen har ansvar för att skapa förutsättningar för verksamheten
att bygga en organisation som ger kvalitet och höga kunskapsresultat
Huvudmannen har ansvar för att det bedrivs ett systematiskt
kvalitetsarbete med analys av verksamheten för att följa graden av
måluppfyllelse
Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
personalen en god arbetsmiljö
Det är viktigt att rektor får rätt förutsättningar för att kunna uppfylla sitt
uppdrag
Lärares förutsättningar för att kunna bedriva undervisning med hög
kvalitet och möjlighet till kompetensutveckling inom sitt uppdrag är
viktiga framgångsfaktorer
Grundskolornas lokaler och utemiljöer ska vara tillräckliga och
ändamålsenliga. Det krävs fler lokaler till grundskolan i Osby kommun
Större enheter ger fastighetsmässiga vinster, effektivare
personalhantering och ökar tillgången till bred kompetens

11

•

Verksamheten ska vara ekonomiskt försvarbar och organiseras så
kostnadseffektivt som möjligt

•

Tillförlitliga elevprognoser som planeringsinstrument ska utvecklas och
användas

Beredningens förslag för grundskolans framtida organisation
Det krävs fler lokaler till grundskolan i Osby tätort, Killeberg och Lönsboda. I
samband med utbyggnad och nybyggnation ska hänsyn tas till kostnadseffektivitet
i lokalernas utformning och till geografisk placering. Det är också viktigt att
hänsyn tas till den yttre miljön runt grundskolorna.
De tre hållbarhetsaspekterna ska beaktas; ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet.
Det är viktigt att grundskolorna har en pedagogisk idé med utgångspunkt i
kommunens vision och värdegrund.
Det ska planeras för två högstadieskolor i Osby kommun.
I Osby tätort ska det finnas en stationsnära högstadieskola (åk 7-9) med moderna
lärmiljöer.
Örkenedskolan ska renoveras och byggas till för att kunna erbjuda moderna
lärmiljöer för elever i åk F-9.
Vi är medvetna om att kostnaden per elev blir högre på högstadiet i Lönsboda
(bland annat för att kunna anställa behöriga lärare i alla ämnen) än på en större
högstadieskola med följande motiveringar:
- Möjlighet till profileringar ökar om det finns fler än ett högstadium i
kommunen. Det gör att möjligheten till att locka elever från andra
kommuner ökar.
- Alla elever ska ha en rimlig restid.
- Elever kan vid behov byta skola inom kommunen.
- Högstadiets fortlevnad har stor betydelse för lokalsamhällets utveckling.
Vi ser en positiv befolkningsutveckling i Lönsboda med omnejd.
- Vi ser en risk att elever annars väljer skola i annan kommun.
Ledamot från (M) förespråkar ett högstadium i Osby kommun.
Det ska finnas två F-6 skolor i Osby tätort, med en geografisk spridning som innebär en skola på var sida om järnvägen. Upptagningsområdena ska vara tydliga och
hållbara över tid. Det innebär att Klockarskogsskolan flyttar sin skolverksamhet
till förmån åt förskolan som kan utökas med fyra eller fem avdelningar.
Grundsärskolan ska placeras och inkluderas på skolor i Osby tätort. Eleverna ska
ha sin skolgång på en skola med jämngamla barn.
Killebergsskolan behöver renoveras och byggas till alternativt byggs en helt ny
skola. Killebergsskolan ska vara en F-6 skola som är samlokaliserad med
förskolan. Efter årskurs 6 ska eleverna hänvisas till högstadiet i Osby.
Visseltoftaskolan:
Visseltoftaskolan fortsätter enligt nuvarande skolform F-6.
Skolan ska inom tre läsår öka elevantalet till 30. Hösten 2019 ska en utvärdering
genomföras utifrån kvalitet och elevunderlag för att ta beslut om eventuell
stängning inför läsåret 2020/21. Syns en positiv trend ska detta tas hänsyn till
även om antalet elever inte är exakt 30.
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Ledamöter från (S), (C) och (SD) förespråkar detta alternativet med följande
motiveringar:
Vi är medvetna om att kostnaden per elev är högre på Visseltoftaskolan än på
andra enheter. Trots det förespråkar vi att skolan i Visseltofta bevaras enligt
förslag ovan.
- En tydlig profilering kan höja attraktiviteten och resultera i att elevantalet
ökar.
- Möjligheten till expansion av Visseltofta är till stor del beroende av
skolans fortlevnad.
Alternativt
Visseltoftaskolan stängs från och med läsåret 2017/18.
Ledamöter från (KD), (M), (MP), (L) och (V) förespråkar detta alternativet med
följande motiveringar:
- Kvalitet och likvärdighet; vi anser att alla elever ska ha daglig tillgång till
kurator, skolsköterska, specialpedagog och behörig ämneslärare, vilket inte
är möjligt att erbjuda i Visseltofta.
- Att behålla skolan går inte ihop med beredningens uppdrag!
- Ett större socialt nätverk (än det som finns i Visseltofta) ger eleverna bättre
förutsättningar till att utveckla sin sociala förmåga.
- Visseltoftaskolan har redan haft tillräckligt lång respittid för att utvecklas
och för att vara kvar.
- En ekonomisk analys visar att Visseltoftaskolan är den dyraste skolenheten
i kommunen.
Komplement till betänkandet kring förskolan
Det ska finnas minst en avdelning på en förskola i Lönsboda, Killeberg,
Visseltofta och Osby tätort med tydlig uteprofil.

Befintliga underlag på www.osby.se
1) Skolverket
2) SKL framgångsrika skolkommuner
3) Elevprognos
4) Kunskapsanalys
5) Socioekonomiska faktorer
6) Professionens synpunkter kring för- och nackdelar med en högstadieskola
7) Vägledningsdebatt 2016-04-25
8) Ekonomi, bussturer Visseltoftaskolan

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2019-01-29
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Fastighetsförsäljning, Lönsboda 54:23
Dnr SBN/2019:64 253

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att
godkänna försäljningen av Lönsboda 54:23 till en köpeskilling av 428 112 SEK enligt
bifogat köpeavtal.
Sammanfattning av ärendet
Osbybostäder AB vill köpa fastigheten Lönsboda 54:23 för att bygga bostäder. Ett
köpeavtal är upprättat och gäller under förutsättning att nämnden godkänner
försäljningen. Det finns en väg, Södra Parkgatan inom området som löses genom att Osby
kommun har möjlighet, att beroende på framtida användning en möjlighet att köpa
tillbaka vägen.
Finansiering
Intäkt för försäljningen med 428 112 SEK
Beslutsunderlag
Köpeavtal Lönsboda 54:23

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Förvaltningschef

Fastighetschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2019-01-29
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Exploatering Hasslaröd syd
Dnr SBN/2019:65 251

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta
om att sätta igång grovplanering av marken, stycka av tomter samt bygga infrastruktur till
området.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för Hasslaröd syd beslutades 2014-06-25. Området har sedan dess varit ute
på en markanvisningstävling där inga anbud inkom. Flertalet byggfirmor har kontaktat
Osby kommun och visat intresse av att förvärva och bygga på marken under förutsättning
att marken grovplaneras, styckas av samt att infrastrukturen byggs ut.
Då intresset är stort för att ianspråktaga området voro det synnerligen lämpligt att
tillmötesgå önskemålen med att förverkliga detaljplanen.
Finansiering
Medel är avsatta i investeringsbudgeten för 2019 för genomförande av grovplanering och
infrastruktur.

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Förvaltningschef

Fastighetschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Fastighetschef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

