
 

Samhällsbyggnadsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby, klockan 13:00-16:25  

Beslutande Lotte Melin (C), ordförande 
Tommy Augustsson (S), vice ordförande 
Hans Persson (SD), tjänstgör för Jonas Mattsson (SD) 
Roy Svensson (M) 
Arne Gustavsson (S) 
Annika Andersson (KD) 
Cecilia Engqvist (S) 
 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Mikael Malm (C) 
Rikard Raskowski (S) 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Trafik- och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic 
Förslagsställare, Ingrid Lätt och Sture Slätt 
Controller, Rolf Persson 
Controller, Nelly Sand 
Chef för serviceenheten, Kim Olsen 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Utses till justerare Tommy Augustsson (S)  
 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, kommunhuset Osby, onsdag den 29 september 2021, klockan 12:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
99-108 

 Marit Löfberg   
 
 Ordförande   
 Lotte Melin (C)  
 
 Justerare   
 Tommy Augustsson (S)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-09-22  

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-30 Datum då anslaget tas ned 2021-10-23 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 

Ärendelista 
 
§ 99 Upprop och protokollets justering 

§ 100 Godkännande av dagordning 

§ 101 Svar på medborgarförslag - Cykelväg Östra Killeberg, Ingrid 
Slätt 

§ 102 Information 

§ 103 Svar på revisionsrapport - Granskning av ledning och styrning 
inom LSS-verksamhet 

§ 104 Uppföljning av förskolebyggnationerna i Osby och Lönsboda 

§ 105 Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 2021 och 
omdisponering av investeringsbudget 

§ 106 Begäran av återbetalning av kostavgift 

§ 107 Anmälningar 

§ 108 Anmälan av delegationsbeslut 
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§ 99 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 
 
Lotte Melin (C), ordförande 
Tommy Augustsson (S), vice ordförande 
Hans Persson (SD), tjänstgör för Jonas Mattsson (SD) 
Roy Svensson (M) 
Arne Gustavsson (S) 
Annika Andersson (KD) 
Cecilia Engqvist (S) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Tommy Augustsson (S) att tillsammans 
med ordförande Lotte Melin (C) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Lotte Melin (C) informerar om att dagens protokoll justeras 
onsdagen den 29 september 2021, klockan 12:00.  
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§ 100 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lotte Melin (C), 
före sammanträdet angivna ändringen att vissa ärenden ändrar plats 
på dagordningen. 
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§ 101 
Svar på medborgarförslag - Cykelväg Östra Killeberg, 
Ingrid Slätt 
 
SBN/2021:211   312 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

- Anta tjänsteskrivelsen ”Medborgarförslag – Cykelväg Östra Kille-
berg”, daterad den 2 september 2021, som sitt yttrande till förslags-
ställaren och därmed anse förslaget som besvarat.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag, inkommen 2021-05-12, föreslår Ingrid Slätt att en cy-
kelväg uppförs i östra Killeberg. 

Osby kommun instämmer i att det hade varit bra med en cykelväg även ös-
terut. Behovet av cykelvägar och andra trafiksäkerhetshöjdande åtgärder är 
dock stort i kommunen. Då det inte finns resurser och förutsättningar för 
genomförande av alla projekt görs ständigt prioriteringar. För närvarande 
finns andra projekt som går före men förslaget läggs med inför framtida 
planering. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 6 september 2021,  
§ 96. 

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Cykelväg Östra Killeberg”, daterad 
den 2 september 2021, från trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och 
samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 14 juni 2021, § 64. 

Medborgarförslag ”Cykelväg Östra Killeberg” inkommen den 12 maj 2021, 
från Ingrid Slätt. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förslagsställare, Ingrid Slätt 
Trafik- och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
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§ 102 
Information 
 
SBN/2021:78   299 

 

Förvaltningschef, Mathias Karlsson lämnar information om: 
 

- Planpriolistan 
 

- Inkomna synpunkter på Klimat- och energiplanen 
 
 
Fastighetschef, Anders Edwall informerar: 
 

- Lokalbanken 
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§ 103 
Svar på revisionsrapport - Granskning av ledning och 
styrning inom LSS-verksamhet 
 
SBN/2021:216   299 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

- Anta svaret med beskrivning, enligt tjänsteskrivelse ”Granskning av 
LSS-verksamhet”, daterad den 25 augusti 2021, som sin egen och 
vidaresända till kommunrevisionen. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat hälsa- och omsorgs-
nämndens ledning och styrning av LSS-verksamheten. 
 
I samband med granskningen önskar kommunrevision få svar från sam-
hällsbyggnadsnämnden och beskrivning av hur arbetet med projektering och 
nybyggnation av service- och gruppbostäder har fortskridit 2016-2021.  
 
Samhällsbyggnad har behandlat begäran och svaret framgår under rubriken 
”Ärende”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 6 september 2021, § 
99. 

Tjänsteskrivelse ”Granskning av LSS-verksamhet”, daterad den 25 augusti 
2021, från fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias 
Karlsson, 
Missiv från kommunrevisionen ”Granskning av LSS-verksamhet”, daterad 
den 14 juni 2021, från revisionens ordförande Margot Malmqvist. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunrevisionen 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Anmälan till kommunfullmäktige 
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§ 104 
Uppföljning av förskolebyggnationerna i Osby och 
Lönsboda 
 
SBN/2021:242   290 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

- Slutredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har genomfört nybyggnation av två förskolor varav en i 
Osby och en i Lönsboda, denna tjänsteskrivelse är slutredovisning av pro-
jektet.  
 
Projektbeskrivning 
Byggnation av ny förskola i Lönsboda med följande krav: 
- 8 avdelningar med plats för 25 barn per avdelning med möjlighet att i 
framtiden konvertera lokalerna till annan verksamhet exempelvis fritidshem. 
- Ny skolrestaurang som ska försörja både den nya förskolan samt befintlig 
grundskola (Örkenedskolan) 
- Placering av den nya förskolan ska vara vid Örkenedskolan 
 
Byggnation av ny förskola i Osby med följande krav: 
 - 10 avdelningar med plats för 25 barn per avdelning med möjlighet att i 
framtiden konvertera lokalerna till annan verksamhet exempelvis fritidshem. 
- Placering av den nya förskolan ska vara vid Rönnebacken. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 6 september 2021, § 
100. 
Tjänsteskrivelse ”Slutredovisning förskoleprojekt Osby och Lönsboda”, 
daterad den 26 augusti 2021, f rån fastighetschef Anders Edwall och för-
valtningschef Mathias Karlsson. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschef, Anders Edwall 
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§ 105 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 och 
omdisponering av investeringsbudget 
 
SBN/2020:124   041 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Omdisponera 17 000 tkr från projekt 0818, Ny väg Hasslaröd mellan 
Viadukt och Mossvägen till projekt 0820, Nya planområden 2020. 

- Utöka budgeten för år 2021 för projekten Planområden (0840) med 
12 000 tkr. Finansiering sker genom att investeringsbudgeten för 
projekt Plan- och exploateringsområden minskas med 4000 tkr år 
2022, 4000 tkr år 2023 och 4000 tkr år 2024. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

- Delårsrapport augusti 2021, Samhällsbyggnad exklusive VA-
verksamheten, med kompletteringar som gjordes vid dagens  
sammanträden den 22 september 2021, markerade med blå text, 
godkänns. 
 

- Delårsrapport augusti 2021, Samhällsbyggnad VA-verksamheten 
godkänns. 
 

- Samt att arbetet med budgetuppföljningen ska ses över till kom-
mande uppföljningar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram delårsrapporter per augusti i 
enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljning 2021.  

Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten rapporterar per augusti en 
helårsprognos inom budgetram för 2021. 

Även Samhällsbyggnad VA-verksamheten rapporterar per augusti en 
helårsprognos inom budgetram för 2021. 
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För att möta efterfrågan på mark behöver investeringar i projekten Nya 
planområden 2020 (0820) och Planområden (0840) tidigareläggas för till-
skapande av bland annat tomt på nordöstra industriområdet och tomter på 
”Nettoområdet” 

I investeringsbudgeten för 2021 finns 17 000 tkr för utbyggnadsprojekten år 
2021. Då verksamhetsområdena på grund av etableringar byggs ut i en 
snabbare takt än planerat föreslås att investeringarna finansieras genom för-
skottering från kommande års projekt Plan- och exploateringsområden med 
12 000 tkr samt omdisponering inom årets investeringsbudget med 17 000 
tkr från projekt 0818, Ny väg Hasslaröd mellan Viadukt och Mossvägen. 
Vägen bedöms vara aktuell att bygga tidigast 2023 då de krävs ytterligare 
planläggning av såväl väg samt kommande bostadsområde.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 6 september 2021, § 
94. 
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning delår 2021”, daterad den 15 september 
2021, från förvaltningschef Mathias Karlsson, 

Delårsrapport augusti 2021, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten, 
uppdaterad den 22 september 2021. 

Delårsrapport augusti 2021, Samhällsbyggnad VA-verksamheten. 

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson  
Controller, Nelly Sand 
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§ 106 
Begäran av återbetalning av kostavgift 
 
SBN/2021:243   060 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

- Begäran om återbetalning av kostavgiften avslås. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet inte berör barn.   
 

Sammanfattning av ärendet 

Anhörig till boende på Rönnebacken har, med anledning av att hen inte är 
nöjd med den mat som personen erbjuds, begärt att delar av kostavgiften 
återbetalas till personen. I samband med att personen flyttade in på Rönne-
backen lämnades en lista över vilken mat personen äter samt inte äter, över 
tid har listan kompletterats. Anhörig framförde tidigt att man inte var nöjd 
med maten, dels ansåg man att råvarorna inte var tillräckligt bra, dels ansåg 
man att presentationen av maten inte var tillräcklig tilltalande vilket ledde 
till att personen åt allt sämre.  

Serviceenheten har på olika vis och med växlande resultat försökt att tillgo-
dose personens behov, anhörig är trots detta inte tillfreds med resultatet och 
begär av den anledning att delar av kostavgiften återbetalas. 

Vidtagna åtgärder: 

- Flera möten mellan avdelning och kök för att samordna 
- Följt listan 
- Serverat speciella pajer och gratänger samt andra råvaror och dryck 
- Serverat näringsdrycker och gett vätskeersättning 
- Anpassat serveringen 
- Möte mellan personen, anhörig, avdelningspersonal och förste kock 

där man tagit fram en särskild meny. 
- Läkare, dietist och anhöriga har varit involverade. 
- Frysta rätter finns i reserv i de fall maten inte faller i smaken eller att 

man missat något. Detta är en åtgärd som finns till för alla som bor 
på Rönnebacken. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 6 september 2021, § 
95. 

Tjänsteskrivelse ”Återbetalning av kostavgift”, daterad den 24 augusti 2021, 
från chef för serviceenheten Kim Olsen och samhällsbyggnadschef Mathias 
Karlsson. 

Korrespondens med anhörig, daterad 2021-02-25. 
 

 

Besluter skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Chefen för serviceenheten, Kim Olsen 
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§ 107 
Anmälningar 
 
SBN/2021:23   430 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Till samhällsbyggnadsnämnden har inkommit följande handlingar: 
 

- Beslut – ”Slutliga villkor och förlängning av prövotid” inklusive bi-
lagor 1och 2, daterad den 20 maj 2021, från Miljöprövningsdelegat-
ionen, Länsstyrelsen Skåne. 

 
 
 
Ovanstående handling finns tillgänglig på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällbyggnadsförvaltningen 
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§ 108 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
SBN/2021:173   246 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

- Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Dnr SBN/2021:229 
Ordförandebeslut ”Godkännande att inleda upphandling av vinterväghåll-
ning inom Osby kommun med start säsongen 21/22”, beslutsdatum 2021-
07-09. 
 
Dnr SBN/2021:173 
Beslut om att fastställa belägenhetsadress, enligt delegationsordningen 9:1, 
beslutsdatum 2021-05-25. 
 
Dnr SBN/2021:179 
Beslut om att fastställa belägenhetsadress, enligt delegationsordningen 9:1, 
beslutsdatum 2021-08-31. 
 
Dnr SBN/2021:230 
Beslut om att fastställa belägenhetsadress, enligt delegationsordningen 9:1, 
beslutsdatum 2021-07-20. 
 
Dnr SBN/2021:256 
Beslut om att fastställa belägenhetsadress, enligt delegationsordningen 9:1, 
beslutsdatum 2021-09-01. 
 
Dnr SBN/2021:260 
Ordförandebeslut ”Försäljning av bakborreangripen skol med en beräknad 
volym över 500 kbm”, beslutsdatum 2021-09-06. 
 
Redovisning parkeringstillstånd: 
Dnr SBN/2021:5 
Perioden 2021-06-01 – 2021-08-31 har det beviljats fyra (8) stycken parke-
ringstillstånd i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegationsord-
ning punkt 8.7. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	- Anta tjänsteskrivelsen ”Medborgarförslag – Cykelväg Östra Killeberg”, daterad den 2 september 2021, som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som besvarat.
	- Slutredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

