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2022-03-18

Kommunfullmäktige
Tid: måndag 28 mars 2022, klockan 18:30
Plats: Sammanträdesrum Osby
Sammanträdet sker fysiskt!
Ärende

1

Upprop och protokollets justering

2

Godkännande av dagordning

3

Anmälningar

4

Information
- Information från de kommunala bolagen:
UNIKOM 18.35 – 18.45, Cecilia Alvesson
ÖGRAB 18.45 – 18.55, Per Erlandsson
SBVT 18.55 – 19.05, Per Fremark
Osbybostäder 19.05 – 19.20, Thomas Poppe
Fjärrvärme 19.20 – 19.35, Mats Ernstsson
Industrihus 19.35 – 19.50, Nils-Åke Ceasar
- Kommundirektören informerar.

5

Frågestund

6

Medborgarförslag - Inrätta gångbana från riksväg 15 till Karl Johans väg

7

Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till
självförsörjning

8

Om- och tilläggsbudget
a) Driftbudget
b) Investeringsbudget

9

Utökat investeringbehov mark- och exploatering

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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10 Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
11 Ny detaljplan Fiskalen 11
12 Riktlinjer för styrdokument, Osby kommun Osby kommun
13 Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar
14 Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral, Skåne Nordost
15 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anneli Sebbe (S)
16 Val av ny revisor i kommunrevisionen efter Jan Nilsson (S)
17 Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Karl-Yngve Andersson
(S)
18 Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Nicklas Mauritzson (SD)
19 Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och 2:e vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen - Ewa
Bejvel (SD
20 Begäran om entledigande som ledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige,
ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Fjärrvärme i Osby AB - Carl Bejvel (SD)

Dag Ivarsson

Robin Skoglund

Ordförande

Sekreterare
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2022-01-26
Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till
självförsörjning från revisionen
Dnr KS/2022:35 000

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
 Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens
svar till revisorerna på granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer
till självförsörjning
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunstyrelsens arbete med att öka
förutsättningarna för självförsörjning i kommunen. Revisorerna önskar kommunstyrelsens
svar utifrån granskningens resultat och rekommendationer senast 2022-03-15. Arbete och
välfärdsförvaltningen har upprättat förslag till svar.
Beslutsunderlag
-

Missiv - Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till
självförsörjning, daterat 2022-01-18

-

Granskningsrapport ”Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer
till självförsörjning”, daterad 18-01-2022

Ärende
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller
kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd har
socialtjänsten två uppdrag, dels att hjälpa människor till självförsörjning dels att pröva
rätten till ekonomiskt bistånd under tiden detta sker. Den huvudsakliga uppgiften är att
bidra till långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys sett det som angeläget att granska
kommunens arbete med att hjälpa biståndsmottagare till självförsörjning.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ett
ändamålsenligt arbete med att öka förutsättningarna för självförsörjning i kommunen.
Nedan redovisas revisionens bedömning utifrån ställda revisionsfrågor;
Revisionsfråga

Svar

Finns det mål, riktlinjer och
Delvis. Kommunstyrelsen har inte beslutat
handlingsplaner för arbetet med insatser för om mål och riktlinjer för arbetet med
att hjälpa personer att bli självförsörjande? insatser för att hjälpa personer att bli
självförsörjande.
Är ansvarsfördelningen tydlig?

Ansvarsfördelningen är delvis tydlig. Det
finns framtagna rutiner som beskriver hur
arbetet ska bedrivas och hur ansvaret är
fördelat. Rutin för anvisning från
ekonomiskt bistånd till Kompetensa
behöver dock i detta avseende revideras.
Delvis. Inom kommunen råder utmaningar
Har kommunstyrelsen tillsett
ändamålsenliga former för samverkan inom med att erbjuda individer
arbetsmarknadspolitisk anställning och
kommunen samt med externa aktörer,
praktik.
såsom Arbetsförmedlingen, regionen och
näringslivet?
Vad gäller samverkan med externa aktörer
noterar vi att samverkan med
Arbetsförmedlingen inte anses vara i
enlighet med överenskommelsen. Vidare
saknas en samverkan med näringslivet till
stora delar vid granskningens tidpunkt.
Nej. Det sker ingen aggregerad uppföljning
Har kommunstyrelsen säkerställt en
och analys av huruvida erbjudna insatser
tillräcklig uppföljning och intern kontroll
bidrar till att stärka enskildas möjligheter
av arbetet med att hjälpa personer till
att komma in på arbetsmarknaden.
självförsörjning?
Styrelsen har inte tillsett att arbete och
välfärds verksamhet inkluderats i arbetet
med intern kontroll.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:


Tydliggöra hur strategi för integration, arbete och kompetensförsörjning och dess
angivna fokusområden är styrande för verksamheten
Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen kommer förtydliga hur strategin för integration, arbete och
kompetensförsörjning är styrande för verksamheten och ta fram en handlingsplan
för verkställande.



Besluta om riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen kommer besluta om riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd.



Uppdatera rutiner för anvisning till Osby kommun Kompetensa
Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att kartlägga processen för
individens väg mot arbete. Inom ramen för det arbetet kommer rutinerna för
anvisning till Osby kommun Kompetensa revideras.



Tydliggöra strukturer för samverkan inom kommunen och med näringslivet i syfte
att uppnå kommunfullmäktiges intentioner i strategin för integration, arbete och
kompetensförsörjning
Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen ser också att det krävs ett tydliggörande av struktur för
samverkan inom kommunen och med näringslivet. Kommunstyrelsen kommer
under 2022 utveckla detta, bland annat kommer det planeras för hur
näringslivsrådet kan fylla en funktion för att strukturera samverkan på
ledningsnivå.



Tillse att det sker aggregerad uppföljning av resultatet av de insatser som erbjuds
genom Osby kommun Kompetensa
Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen har inför 2022 arbetat med att ta fram nyckeltal och indikatorer
för att tillse att det sker en uppföljning av insatser.
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Säkerställa uppföljning av hur arbetet utifrån kommunfullmäktiges strategi
fortlöper
Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen kommer under 2022 utarbeta arbetssätt för att säkerställa
uppföljning av hur arbetet utifrån kommunfullmäktiges strategi fortlöper.



Säkerställa att arbete och välfärds verksamhet inkluderas i styrelsens arbete med
intern kontroll
Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen har redan säkerställt att arbete och välfärds verksamhet
inkluderas i styrelsens arbete med intern kontroll. En intern kontrollplan för 2022
antogs på Kommunstyrelsen 2022-01-26.

Emma Frostensson
Förvaltningschef Arbete- och
välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till

Tilläggsbudget 2022
Osby kommun

Innehållsförteckning
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Sammanställning om- och tilläggsbudget
Tilläggsbudget drift (tkr)

Ingen om- eller tilläggsbudget föreslås för driftbudgeten.

Om och tilläggsbudget investeringar (tkr)
Nämnd/ram

Vht förslag

KSAU förslag

KS förslag

Kommunstyrelsen

6 350

- Kommunstyrelseförvaltning

6 350

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl
VA

-44 790

Samhällsbyggnadsnämnd, VA

-65 141

Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Hälsa- och välfärdnämnd
SUMMA
INVESTERINGSBUDGET

KF beslut

769
10 750
5 830
-86 232

Drift och investeringar
Nämnderna har lämnat förslag på om- och tilläggsbudgetering 2022. Enligt anvisningarna avses
främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare
beslutade driftsprojekt som inte slutförts. Omdisponering för de olika nämndernas anslag kan
också genomföras.
Nämndernas förslag till om- och tilläggsbudget 2022 avser i sin helhet investeringsbudgeten.
Investeringar
Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till - 86,2 mnkr (Varav VAinvesteringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av en del större projekt är förslaget att årets
budget minskas och anslag skjuts framåt mot 2023. För VA har också gjorts en anpassning till
vad som rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har minskat ordentligt.
Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå till 388 mnkr (varav
VA 21 mnkr)
Osby kommun, Tilläggsbudget 2022
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Skatte- och bidragsprognoser
I Sveriges kommuners och regioners (SKR) senaste skatteprognos från december 2021 har
skatteintäkterna skrivits upp jämfört med tidigare prognos som låg till grund för kommunens
budgetbeslut i september.
I samband med beslut om inrättande av särskilt boende-platser (KF § 146/2021) så ökades
därför budgeten för skatter och generella bidrag för att finansiera den ökade kostnaden.

Finansiering
Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat behov av upplåning
under året.

Resultatbudget
Tkr

Verksamhetens intäkter

Ursprunglig

Tilläggs-

Total ny

budget 2022

budget 2022

budget 2022

194 300

194 300

-1 017 900

-1 017 900

-67 200

-67 200

-890 800

-890 800

Skatteintäkter

622 000

622 000

Generella bidrag och utjämning

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

274 700

274 700

Verksamhetens resultat

5 900

5 900

Finansiella intäkter

2 000

2 000

-6 200

-6 200

1 700

1 700

Finansiella kostnader
Årets resultat

Ursprunglig budget är inklusive kommunfullmäktiges beslut om inrättande och finansiering av
särskilt boendeplatser, § 146/2021.

Osby kommun, Tilläggsbudget 2022
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Kassaflödesbudget
Mnkr

Ursprunglig

Tilläggs-

Total ny

budget 2022

budget 2022

budget 2022

Den löpande verksamheten
Resultat

2

2

4

Ej likviditetspåverkande poster

59

59

118

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

61

61

122

Nettoinvesteringar

-400

-320

-720

Summa investeringsverksamheten

-400

-320

-720

330

250

580

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Summa finansieringsverksamheten

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Osby kommun, Tilläggsbudget 2022
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330

250

580
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-9
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2022-02-14
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Om- och tilläggsbudget 2022
Dnr KS/2022:11 041

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Om och tilläggsbudgetering av investeringar godkänns enligt upprättat förslag vilket
innebär att investeringsbudget för år 2022 minskas med 86,3 mnkr.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet behandlar kommunens budget på övergripande nivå och berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten har sammanställt nämndernas förslag till
om- och tilläggsbudget (ändringsbudget) för 2022. Enligt anvisningarna avses i första
hand ombudgetering av pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade
driftprojekt som inte slutförts. Omdisponering och förändringar av olika nämnders anslag
kan också genomföras.
Någon begäran från nämnderna avseende om och tilläggsbudgetering för driftbudgeten
föreligger inte.
Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till - 86,2 mnkr (Varav
VA-investeringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av en del större projekt är förslaget
att årets budget minskas och anslag skjuts framåt mot 2023. För VA har också gjorts en
anpassning till vad som rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har
minskat ordentligt.
Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå till 388 mnkr
(varav VA 21 mnkr)
Finansiering
Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat behov av upplåning
under året.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-14
Rapport tilläggsbudget 2022.
Sammanställning om- och tilläggsbudget investeringar per projekt
Miljö och byggnämndens beslut § 15/2022 om nytt verksamhetsystem

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunens nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr
Ansvar Verks

Projekt

Projektnamn

Budget
2021

Redovisat
2021

Återstår
2021

Förslag Beslut
2022
2022 Kommentar

3 700

750

2 950

2 950

500

0

500

500

Kommunstyrelsen
1031 92006 0012
1090 92027 0046

1020 92001 0047
1060 27000 0057
1070 92024 0511
1070 92021 0521
1070 92021 0007

HR-system
Övergripande diare och
ärendehanteringssystem

Ekonomisystem
Släckbil Lönsboda
Besluts och procesystem
kontaktcenter
Ärendehanteringsystem
kontaktcenter
Nytt intranät och hemsida

Summa

Införande av nytt HR-system pågår. Start under våren
2022.
Upphandling försenad men avtal är nu tecknat. Införande
under 2022.
Mindre investeringsbehov än vad som först beräknats.
2022 års budget minskas från 1 300 tkr till 600 tkr.
Upphandling pågår.

3 600

0

3 600

-700
3 600

109

0

109

0

Ombudgetering ej aktuell.

250
188

0
0

250
188

0
0

Ombudgetering ej aktuell.
Projektet har inte hunnits med p g a Covid 19

8 347

750

7 597

6 350

Miljö- och byggnämnden
Nya projekt 2022

2001 95770 xxxx

Sokigos Nova Bygg och Ecos

Summa
Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA
LSS-boende Syréngatan 5
3010 91007 0214
LSS-boende Kärleksstigen 2
3010 91007 0215
Laddstolpar vhtlokaler
3010 91010 0292
Kommunövergr passagesyst
3010 91010 0296
Centrumåtgärder
3053 21502 0803
Centrumåtgärder visionsdo
3053 21502 0807
3053
3053
3053
3051
3051
3050
3010
3052

21502
21502
21506
25001
25001
24903
92053
24904

0815
0816
0817
0831
0832
0833
0834
0839

Utveckl. Naturbruksområde
Förstudie GC-väg Näset-Ha
Köp av fastigheter
Lekplatser
Julbelysning
Fordon driftenhet
Byggn. stamnät landsbygd
Pumpstationer

0

0

0

Nytt ärendehanteringssystem för förbättrad service åt
kommuninvånare med bl a e-tjänster och underlättad
arbetsgång för anställda.

769

0

0
0
0

3 000
8 000
500
3 255
2 465
3 970

50
1 434
144
1 690
296
65

2 950
6 566
356
1 565
2 169
3 905

2 950
6 565
355
1 565
2 165
3 905

Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågår (torget mm)

7 740
735
2 000
600
250
1 000
1 470
300

1 395
0
400
400
160
835
0
0

6 345
735
1 600
200
90
165
1 470
300

6 345
735
1 600
200
90
165
1 470
300

Pågående projekt
Förstudie beräknas påbörjas 2-3 kvartalet 2022.
Mindre fastighetsförvärv under förhandling.
Behov av upprustning kvarstår.
Inköp pågår
Investeringsbehov kvarstår.
Behövs för utbyggnad av vita fläckar.
Utbyte av pumpar planeras utföras 2022.

769

Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr
Ansvar
3010
3010
3010

Verks
91002
91003
91005

Projekt
1610
1614
1615

Projektnamn
Föreningslokal Örkenedsskolan
Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan
Ny sporthall Osby tätort

Budget
2021
2 800
3 500
2 400

Redovisat
2021
120
1 508
17

Återstår
2021
2 680
1 992
2 383

2 000
1 000

1 028
0

972
1 000

Förslag Beslut
2022
2022 Kommentar
2 680
Pågående projekt
1 990
Pågående projekt
2 380
Projektering planeras utföras 2022.
Vädret orsakade fördröjningar i projektet, planeras
970
slutföras 2022.
1 000
Planeras utföras 2022

3010 91005 1616
3010 91005 1617

Upprustn. fritidsanläggningar
Passagesystem KoF

3010 91005 1630

Ny ishall

10 000

3 759

6 241

6 240

Pågående projekt

3010
3010
3010
3010

Killeberg, grundskola
Byggnation Lindhem
Killeberg fsk o matsal
Förskolelokaler Visseltofta

10 000
2 400
5 000
3 445

5 360
59
825
2 940

4 640
2 341
4 175
505

0
2 340
0
505

Resterande 4 640 tkr från år 2021 flyttas till år 2023.
Planeras utföras 2022
Resterande 4 175 tkr från 2021 flyttas till år 2023.
Pågående projekt
Återstår ett mindre förvärv och inkluderar även
rivningskostnader, planeras utföras 2022.

91002
91007
91001
91001

1642
1647
1648
1650

3053 21506 1651

Fast förvärv Grossören 7

3 985

3 000

985

985

3010 91007 1674
3010 91010 1701

LSS-boende Skeingevägen
Genomförande, energiprojekt

6 000
2 000

1 291
1 053

4 709
947

4 705
945

17 300
3 000
110 115

2 632
36
30 497

14 668
2 964
79 618

0
2 960
56 110

Ny brandstation Osby
3010 91000 1752
Gemens nyckelsystem HoV
3010 91007 1793
Summa SBN tillägg från år 2021

Pågående projekt
Pågående projekt
Resterandede 14 668 tkr från år 2021 flyttas till år 2023.
Ej genomfört på äldreboende pga covid-19.

Nya projekt 2022
3053

21506 0820

2 900

Plan- och exploateringsområden
0

Summa

0

0

2 900

Iordningställande av industritomter vid Cementvägen.
0

Omdisponeringar SBN från/till 2022

3052 24904 0818

Väg hassl. Viadukt Mossv

3053 21506 0820

Plan- och exploateringsomr

3010 91002 0210

Örkenedsskolan

500

344

156

-155
155

8 000

2 507

5 493

-45 000

De utredningar som är gjorda under 2021 är betalda,
kvarvarande medel föreslås att de omdisponeras till
projekt 0820-Planområden där det kommer att behövas.
Ursprungligt budgetbelopp 8 000 tkr år 2022.
Resterande 5 493 tkr från år 2021 flyttas till år
2023.Budget 2022 (50 000 tkr) minskas och anpassas till
tidplan för projektet.

Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr
Ansvar Verks

Projekt

Projektnamn

3010 91001 0212

Ny förskola Klockareskog

3010 91007 0297

Proj äldreboende Lönsboda

3010 91002 1611

Ombyggn enl. grundskolebeslut

Budget
2021

Redovisat
2021

Återstår
2021

5 565

4 859

706

Förslag Beslut
2022
2022 Kommentar
Budget 2022 (30 000 tkr) minskas och anpassas till
-28 000
tidplan för projektet.
Budget 2022 (25 000 tkr) minskas och anpassas till
-22 000
tidplan för projektet.
Budget 2022 ( 15 000 tkr) minskas och anpassas till
-8 800
tidplan för projektet.

2 400

1 181

1 219

Summa projekt SBN som flyttas från/till 2022

16 465

8 891

7 574

-103 800

Summa SBN inkl nya beslut och efter omdisp

126 580

39 388

87 192

-44 790

Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr
Ansvar Verks

Projekt

Projektnamn

Budget
2021

Redovisat
2021

Återstår
2021

Förslag Beslut
2022
2022 Kommentar

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

540
10 000

0
9 591

540
409

0
409

ARV, VV, pumpstationer

8 370

2 490

5 880

1 000

Östra Genastorp-Östanå

2 500

2

2 498

0

Ev kan projektet köras igång under året men det är
osäkert. Beror på hus fiberutbyggnaden fortlöper inom
kommunen i stort.
Pågående projekt
Resterande 4880 tkr från 2021 flyttas till 2023 och
framåt.
Resterande 2498 tkr samt budget 2022 flyttas till 2023
och
framåt.
Osäkert
om projektet kommer igång under 2022.
Investeringen kräver beslut om strandskyddsdispens
från länsstyrelsen innan start. Resterande 6300 tkr från
2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0904
3900 86501 0905

Bredbandsutbyggnad
Åtgärder ledningsnät

3900 86501 0907
3900 86501 0908

3900 86501 0909

Hasslaröd (VA)

6 300

0

6 300

0

3900 86501 0910

Särsk dagvattensatsningar

5 340

0

5 340

650

3900 86501 0911

Övervakningssystem/PLC

6 323

547

5 776

300

3900 86501 0912

Vattenmätare

700

20

680

0

Resterande 680 tkr från 2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0913

Mindre nyanläggningar VA

865

37

828

0

Resterande 828 tkr från 2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0914

Östra Genastorp §6 VA-utb

5 000

0

5 000

0

Resterande 5 000 tkr från 2021 samt 4 000 tkr från
budget 2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0915

Lönsboda ARV, tillst ansök

500

0

500

0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 350 tkr från budget
2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0916

Maglaröd VV, omb f kapökn

10 000

0

10 000

0

Resterande 10 000 tkr från 2021 samt 9 750 tkr från
budget 2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0917

Killeberg V, ny reservoar

2 500

0

2 500

0

Resterande 2 500 tkr från 2021 samt 2 000 tkr från
budget 2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0918

Lönsboda VV, optimering

1 000

0

1 000

0

Resterande 1 000 tkr från 2021 samt 1 500 tkr från
budget 2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0919

Skydd av grundvatten

500

0

500

0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 400 tkr från budget
2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0920

Brunk-Skeinge ny matarled

12 500

0

12 500

0

Resterande 12 500 tkr från 2021 samt 11 500 tkr från
budget 2022 flyttas till 2023 och framåt.

Resterande 4690 tkr från 2021 flyttas till 2023 och
framåt.
Resternade 5476 tkr från 2021 flyttas till 2023 och
framåt.

Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr
Ansvar Verks

Projekt

Projektnamn

Budget
2021

Redovisat
2021

Återstår
2021

Förslag Beslut
2022
2022 Kommentar

3900 86501 0921

Osby-Killeberg-Hökön-LönsbodaVilshult

750

0

750

0

35 000 tkr från budget 2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0922

Osby-Östra Genastorp

500

0

500

0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 500 tkr från budget
2022 flyttas till 2023 och framåt.

74 188

12 687

61 501

2 359

Summa SBN tillägg från år 2021
Omdisponeringar SBN VA-verksamheten från/till 2022
Östra Genastorp-Östanå
3900 86501 0908

-2 500

Ursprungligt budgetbelopp 2 500 tkr år 2022.

3900 86501 0914

Östra Genastorp §6 VA-utb

-4 000

Ursprungligt budgetbelopp 4 000 tkr år 2022.

3900 86501 0915

Lönsboda ARV, tillst ansök

-350

3900 86501 0916

Maglaröd VV, omb f kapökn

-9 750

Ursprungligt budgetbelopp 10 000 tkr år 2022.

3900 86501 0917

Killeberg V, ny reservoar

-2 000

Ursprungligt budgetbelopp 2 000 tkr år 2022.

3900 86501 0918

Lönsboda VV, optimering

-1 500

Ursprungligt budgetbelopp 1 500 tkr år 2022.

3900 86501 0919

Skydd av grundvatten

3900 86501 0920
3900 86501 0921

Brunk-Skeinge ny matarled
Osby-Killeberg-Hökön-LönsbodaVilshult

3900 86501 0922

Osby-Östra Genastorp

-400

Ursprungligt budgetbelopp 350 tkr år 2022.

Ursprungligt budgetbelopp 500 tkr år 2022.

-11 500

Ursprungligt budgetbelopp 12 500 tkr år 2022.

-35 000

Ursprungligt budgetbelopp 35 000 tkr år 2022.

-500

Summa projekt SBN VA-verksamheten som flyttas från/till 2022

0

0

0

-67 500

Summa SBN VA-verksamheten inkl nya beslut och efter omdisp

74 188

12 687

61 501

-65 141

2 000

0

2 000

2 000

1 500

715

785

785

Ursprungligt budgetbelopp 500 tkr år 2022.

Barn- och utbildningsnämnden
6701 44040 1602

Inventarier Örkenedsskolan

6001 40020

1605 Verksamhetsystem fsk/skola

6501 40740

1681 Inventarier fsk Visseltofta

200

0

200

200

6701 44040

1682 Inventarier matsal Örkenedsskolan

500

98

402

400

6701 44040

1691 Invent 7-9 skola Osby tätort

3 000

0

3 000

3 000

Då byggandet av skolan är försenad har anslaget ej
kunnat användas och flyttas därför vidare.
Implementeringen av Verksamhetssystemet har
påbörjats men kommer fortsätta under 2022.
Flytten av en förskolepvailjong från Killeberg till
Visseltofta har försenats och kommer att färdigställas
under 2022.
Då byggandet av skolan är försenad har anslaget ej
kunnat användas och flyttas därför vidare. Läggs ihop
med projekt 1602.
Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.

Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr
Ansvar Verks

Projekt

Projektnamn

Budget
2021

Redovisat
2021

Återstår
2021

Förslag Beslut
2022
2022 Kommentar

6701 44040

1692 Invent fsk, grsk Killeberg

2 000

0

2 000

2 000

Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.

6501 40740

1693 Invent förskola 3 o 4

1 600

0

1 600

1 600

6501 40740

1694 Inventarier Uteförskola

200

132

68

65

Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.
Inköp av inventarier har påbörjats men kommer att göras
färdigt under 2022.

6701 44040

1695 Invent F-6 skolor Osby tätort

500

0

500

500

670
12 170

456
1 401

214
10 769

200
10 750

2 318
250

427
0

1 891
250

1 900
250

130
120

0
0

130
120

130
120

Pergola Lindhem
Inventarier korttid demens
Verksamhetssystem HoO
Inventarier servicebostad LSS

200
100
1 355
50

0
0
725
0

200
100
630
50

200
100
630
50

Låssystem ordinärt boende
Planeringssystem hemtjänsten

0
0

0
0

0
0

1 250
1 200

4 523

1 152

3 371

5 830

0

151 620
74 188
225 808

42 691
12 687
55 378

108 929
61 501
170 430

-21 091
-65 141
-86 232
6 119

0
0
0

6831 30000
Summa

1699 Inventarier fritid

Hälsa och omsorgsnämnd
7003 51000
1700 Larm särskilt boende
7504 51300
1703 Inventarier gruppbostad LSS
7608 51000
7003 51000

1704 Aut dörrstängare Lindhem
1705 Låssystem medicinskåp

7603
7003
7001
7505

1707
1711
1792
1798

51000
51000
51000
51300

Nya projekt 2022
7002 51000
7001 51000
Summa

Summa totalt, investeringar exkl VA
Summa totalt, VA-investeringar
Totalt
Varav nya projekt
Betyder omdisponering/minskning av budget 2022.
Betyder begäran om nytt projekt 2022.

Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.
Skåp till omklädningsrum i Osby simhall har ej kunnat
köpas in då ombyggnation är försenad till 2022.
0

Inte hunnit med upphandling under 2021
Byggnation inte färdig under 2021.
Ej hunnits med under året då utvärdering av de som
finns på Rönnebacken pågår.
Har inte hunnits med under året som gått.
Tveksamt när projektet kan bli av p g a byggnadsteknisk
utredning av Lindhem.
På grund av pendemin har flytt ej kunnat ske som planerat.
Återstående medel efterfrågas.
Byggnation inte färdig under 2021.

Digitala lås inom ordinärt boende.
Planeringssystem inkl larmhantering.
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Sammanträdesdatum

2022-01-27
Miljö- och byggnämnden

§ 15
Nytt verksamhetssystem
MBN-2022-10
Miljö- och byggnämndens beslut
Förvaltningschef får i uppdrag att:
- Söka medel i tilläggs/ändringsbudgeten för investering av ärendehanteringssystem för miljö- och byggförvaltningen till en utgift av
769 000 kr.
-

Köpa in Sokigos ärendehanteringssystem Bygg Nova och Ecos under förutsättning att medel beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Bedömningen är att ett nytt ärendehanteringssystem som Sokigos Nova
Bygg och Ecos kan utveckla effektiviteten och kvaliteten i förvaltningens
verksamhet. Speciellt kommunikationen med sökande, sökandes möjligheter
att följa sitt ärende men även att informera grannar och grannars möjligheter
att inkomma med synpunkter förbättras betydligt med ett nytt system.
Att digitalisera kommunens verksamheter för att erbjuda en bra service är
ett övergripande mål för kommunen. Med Sokigos Ecos kan förvaltningen
kunna erbjuda 15 olika e-tjänster inom miljöenhetens verksamhetsområde.
Kommunens boende ska via e-tjänster bland annat kunna ansöka om enskilt
avlopp, ansökan om att borra för värmepump, eget omhändertagande av
slam från avlopp, ny livsmedelsanläggning, strandskyddsdispens, ansökan
om uppehåll i avfallshämtning.
Med Sokigos Nova Bygg kan bygglovshandläggningens hela processen från
ansökan, komplettering, lov, startbesked, samråd till slutbesked följas av
den sökande via e-tjänsten. Likaså kan handläggare och administratör följa
ärenden visuellt och ta fram data kring handläggningen som underlag för
verksamhetsutveckling. Smidig arkivering och digital stämpling gör processen rättssäker och handlingar blir lättillgängliga i framtiden.
Miljö- och bygg inte haft någon egen investeringsbudget eftersom man inte
varit egen förvaltning tidigare utan legat under kommunstyrelsen. Därför är
inte investeringsbehovet för ett ärendehanteringssystem beaktat i budgeten
för 2022. I ändringsbudget söka medel från kommunstyrelsen för investeringen på 769 000 kr. Kapitalkostnaden för systemen blir 8 900 kr/mån med
en avskrivning på 5 år och en internränta på 1,25 %. Kostnaden för utbildning och konvertering är inte inräknade i kapitalkostnaderna.
Förvaltningens driftskostnader kommer att öka med ca 6 000 kr/mån jämfört
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-01-27
Miljö- och byggnämnden

med nuvarande driftskostnader. De ökande driftskostnaderna bedöms rymmas inom befintlig budget.
För den ökade kostnad kommer miljö- och byggförvaltningen kunna erbjuda
ett brett utbud av e-tjänster till kommunens innevånare. Likaså får förvaltningen ett effektivt, modernt och översiktligt verktyg för att erbjuda bra och
effektiv service till kommunens innevånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Ärendehanteringssystem” daterad 8 december 2021 från
byggnadsinspektör Jan Andersson.
Tilläggsbudget 2022 miljö- och byggnämnd
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Anders Skoog

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Om och tilläggsbudget 2022
Osby kommun
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Sammanställning tilläggsbudget
Tilläggsbudget drift (tkr)
Nämnd/ram

Verks

Vht förslag

KSAU förslag

KS förslag

KF beslut

Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltning
- Arbete och välfärdsförvaltning
Samhällsbyggnadsnämnd, exkl
VA
Samhällsbyggnadsnämnd, VA
Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd

2 700

Hälsa- och välfärdsnämnd
Överförmyndare
Summa nämnderna

2 700

Finansiering:
Till förfogande tilläggsbudget

94008

Skatteintäkter

94003

Skatteutjämningsbidrag

94003

Övriga finansposter

94x

Summa finansiering
SUMMA DRIFTBUDGET

-2 700

Barn och utbildningsnämnden har begärt 2,7 mnkr i tilläggsbudget avseende ökat behov i
grundsärskolan.

Om och tilläggsbudget investeringar (tkr)
Nämnd/ram

Vht förslag

KSAU förslag

KS förslag

Kommunstyrelsen

6 350

- Kommunstyrelseförvaltning

6 350

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl
VA

-44 790

Samhällsbyggnadsnämnd, VA

-65 141

Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Hälsa- och välfärdnämnd
SUMMA
INVESTERINGSBUDGET

KF beslut

769
10 750
5 830
-86 232

Drift och investeringar
Nämnderna har lämnat förslag på om- och tilläggsbudgetering (ändringsbudget) 2022. Enligt
anvisningarna avses främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och
redan tidigare beslutade driftsprojekt som inte slutförts. Omdisponering för de olika nämndernas
anslag kan också genomföras.

Osby kommun, Tilläggsbudget 2022
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Investeringar
Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till - 86,2 mnkr (Varav VAinvesteringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av en del större projekt är förslaget att årets
budget minskas och anslag skjuts framåt mot 2023. För VA har också gjorts en anpassning till
vad som rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har minskat ordentligt.
Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå till 388 mnkr (varav
VA 21 mnkr)

Skatte- och bidragsprognoser
I Sveriges kommuners och regioners (SKR) senaste skatteprognos från december 2021 har
skatteintäkterna skrivits upp jämfört med tidigare prognos som låg till grund för kommunens
budgetbeslut i september.
I samband med beslut om inrättande av särskilt boende-platser (KF § 146/2021) så ökades
därför budgeten för skatter och generella bidrag för att finansiera den ökade kostnaden.

Finansiering
Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat behov av upplåning
under året.

Resultatbudget
Tkr

Verksamhetens intäkter

Ursprunglig

Tilläggs-

Total ny

budget 2022

budget 2022

budget 2022

194 300

194 300

-1 017 900

-1 017 900

-67 200

-67 200

-890 800

-890 800

Skatteintäkter

622 000

622 000

Generella bidrag och utjämning

274 700

274 700

Verksamhetens resultat

5 900

5 900

Finansiella intäkter

2 000

2 000

-6 200

-6 200

1 700

1 700

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella kostnader
Årets resultat

Ursprunglig budget är inklusive kommunfullmäktiges beslut om inrättande och finansiering av
särskilt boendeplatser, § 146/2021.
Hänsyn ej tagen ovan till ev. beslut om tilläggsbudget till barn och utbildningsnämnden.
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Kassaflödesbudget
Mnkr

Ursprunglig

Tilläggs-

Total ny

budget 2022

budget 2022

budget 2022

Den löpande verksamheten
Resultat

2

0

2

Ej likviditetspåverkande poster

59

0

59

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

61

0

61

Nettoinvesteringar

-400

70

-330

Summa investeringsverksamheten

-400

70

-330

330

-70

260

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Summa finansieringsverksamheten

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
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0

0

330

-70

260

-9

0

-9

5(5)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2021-11-29
Kommunstyrelseförvaltningen
Kenneth Lindhe
0479528233
kenneth.lindhe@osby.se

Tilläggsbudget 2022
Dnr HON/2021:123 041

Hälsa och omsorgsförvaltningens förslag till Hälsa- och omsorgsnämnden
Hälsa och omsorgsnämnden beslutar att:
 Godkänna bifogat förslag till tilläggsbudget
 Överlämna förslaget till kommunstyrelsen

Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms inte beröra barn.
Sammanfattning av ärendet
I denna tilläggsbudget återfinns två nya projekt ”Låssystem ordinärt boende” samt
”Planeringssystem hemtjänsten”.
Det första av dessa system har aktualiserats då det system vi i dag har är av äldre datum,
inte digitalt och därmed otidsenligt. Vi ser oss därför tvungna att upphandla ett modernare
system.
När det gäller planeringssystemet för hemtjänsten är situationen oklar när det gäller
kostnaden. Skulle det visa sig att förvaltningens nuvarande leverantör vinner denna
upphandling kan kostnaden komma att bli lägre. Skulle det däremot bli så att annan
leverantör vinner kommer kostnaden att bli högre. Vi har därför valt att ange ett belopp
som motsvarar det senare scenariot.
Övrigt i denna tilläggsbudget är överflyttningar från 2021 av projekt som av olika
anledningar inte hunnits med. Det handlar dels om försenade byggnationer och dels om en
pandemi, som gjort att tid för genomförande inte funnits.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutsunderlag
Stratsysrapport: ”Tilläggsbudget 2022 Hälsa och omsorg”

Helena Ståhl

Kenneth Lindhe

Förvaltningschef

Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, Förvaltningschef Hälsa och
omsorg

Sida
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Zlatko Abazagic, 0479-52 83 84
zlatko.abazagic@osby.se

2022-01-17

Dnr SBN/2021:171

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del
av Lönsboda 52:1

Fastigheter inom planområdet
Fastighetsbeteckning
LÖNSBODA 44:1

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

Osby Kommun
283 80 Osby

Lagfaren ägare

Osby Kommun
283 80 Osby

Lagfaren ägare

LÖNSBODA 52:1

Belastande rättigheter inom planområdet
Fastighetsbeteckning:
LÖNSBODA 44:1
Belastas av
Till förmån för

Ägare/Innehavare, adress:

Akt, ändamål, övrigt:

Officialservitut, VÄG
1273-933.1
ÖSTRA FLYBODA 1:26
Osby Kommun
283 80 Osby

Till förmån för

Lagfaren ägare
Avtalsservitut, TRANSFORMATORSTATION
MM
11-IM3-60/1793.1

HALLANDSBODA 1:82
HÄRNÄS 1:94
LÖNSBODA 52:1
Belastas av
Till förmån för

Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM
11-IM3-42/68.1
HALLANDSBODA 1:82
HÄRNÄS 1:94

Till förmån för

Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM
11-IM3-42/65.1
HALLANDSBODA 1:82
HÄRNÄS 1:94

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00
E-post samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisations nr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Till förmån för

Datum

Sida

2022-01-17
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Avtalsservitut, ELLEDNING
D201700113302:1.1
HALLANDSBODA 1:82
HÄRNÄS 1:94

Till förmån för

Avtalsservitut, ELLEDNING
D201800482068:1.1
HALLANDSBODA 1:82
HÄRNÄS 1:94

Förmånsrättigheter inom planområdet

Fastigheter utom planområdet
Fastighetsbeteckning
LÖNSBODA 44:7

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

Persson, Sven Yngve Johnny
Tommahult 788
283 93 Lönsboda

Lagfaren ägare

Johansson, Nils Bertil Ingvar
Skogsgatan 6
283 72 Lönsboda

Lagfaren ägare

Cejn Ab
Box 245
541 25 Skövde

Lagfaren ägare

Cejn Ab
Box 245
541 25 Skövde

Lagfaren ägare

Lindberg, Per Jonas
Tosthultsvägen 20
283 72 Lönsboda

Lagfaren ägare

Osbybostäder Aktiebolag
Östra Järnvägsgatan 5
283 41 Osby

Lagfaren ägare

Osby Kommun
283 80 Osby

Lagfaren ägare

LÖNSBODA 52:2

LÖNSBODA 52:44

LÖNSBODA 52:45

LÖNSBODA 53:10

LÖNSBODA 53:103

ÖSTRA FLYBODA 1:26

ÖSTRA FLYBODA 1:28

Osby kommun

Datum

Sida

2022-01-17
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ÖSTRA FLYBODA 1:8
Lundgren, Leif Anders
Gamla Tosthultsvägen 1
283 72 Lönsboda

Lagfaren ägare

Prästlönetillgång, Svenska
Kyrkan

Lagfaren ägare

Örkeneds J U F:s
Bygdegårdsförening Upa
Ö. Flyboda 415 B
283 72 Lönsboda

Lagfaren ägare

Holmqvist Rotsten, Kerstin
Ros-Marie
Östra Flyboda 414
283 72 Lönsboda

Lagfaren ägare

ÖSTRA FLYBODA 2:1

ÖSTRA FLYBODA 2:3

ÖSTRA FLYBODA 2:4

Zlatko Abazagic
GIS-ingenjör

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Granskningsutlåtande
2022-02-15

Förslag till detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
Lönsboda, Osby kommun, Skåne län

Förslag till ändring av detaljplan har varit på granskning under perioden 2022-01-19 –
2022-02-08 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-18.
Förslag till ändring av detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare.
Under granskningstiden har detaljplan funnits tillgänglig på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Kommunens hemsida www.osby.se
Länsstyrelsens, Lantmäterimyndighetens 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
kommunhuset, Västra Storgatan 35.
Följande har inkommit med yttranden:

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:
Länsstyrelsen, 2022-02-08
Lantmäterimyndigheten, 2022-02-03
Trafikverket, 2022-02-01

synpunkter
synpunkter
synpunkter

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:
Miljö- och byggnämnden, 2022-02-17
E.ON, 2022-02-08
GlobalConnect, 2022-02-07
Skanova (Telia Company), 2022-01-19
Räddningstjänsten, 2022-01-26

synpunkter
synpunkter
synpunkter
ingen erinran
synpunkter

ÖVRIGA
Cejn AB, 2022-02-08
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Granskningsutlåtande
STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2022-02-08 följande:
Länsstyrelsens formella synpunkter
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap.
plan- och bygglagen.
Hälsa och säkerhet – risker
Planförslaget möjliggör skola och besöksanläggningar i byggnader för ett stort antal personer
i närhet av byggrätt för industriändamål (J) där tillståndspliktig kemiindustri verkar idag, samt
i närhet av primär farligt godsled. Till planen har en riskutredning tagits fram. Länsstyrelsen
utläser ur handlingarna att individ- och samhällsrisk undersökts och att det utifrån dessa
aspekter bedömts att inga riskreducerandeåtgärder är nödvändiga.
Länsstyrelsen saknar i sammanhanget en bedömning av risk för skador på människors hälsa
utöver risk för dödsfall då denna aspekt inte ryms inom individ- och samhällsrisk.
Länsstyrelsen menar att det är särskilt angeläget att belysa dessa konsekvenser då den
föreslagna markanvändningen innebär att känsliga individer eller svårutrymda verksamheter
för bland annat barn kan finnas i planområdet. Detta inbegriper också hur naturområdet kan
komma att användas.
Länsstyrelsen menar att planförslaget behöver ta höjd för verksamhetens fullt utnyttjade
tillstånd enligt miljöbalken. Om det finns behov av riskreducerande åtgärder så behöver dessa
säkerställas i plankartan. Länsstyrelsen vill också påminna om att det i sammanhanget inte är
korrekt att hänvisa till lagen om brandfarliga och explosiva varor, då den inte är framtagen i
syfte att bedöma lämplig markanvändning i den mening som avses i plan- och bygglagen.
I sammanhanget efterfrågar Länsstyrelsen också att det förtydligas i planhandingarna vilka
avstånd som den föreslagna markanvändningens byggrätt och friytor har till ovannämnda
riskkällor och dess eventuella möjliga placering och utbredning.
Länsstyrelsen kan utifrån nuvarande underlag inte utesluta att markanvändningen riskerar att
bli olämplig utifrån människors hälsa och säkerhet.
Länsstyrelsens bedömning
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan Länsstyrelsen i det
här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar
och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet i förhållande till föreslagen
markanvändning.
Beslutande
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus, enheten för samhällsplanering.
Planhandläggare Tova Troedsson har varit föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt
och har därför ingen namnunderskrift.
Kommentar: Kommunen lyfter Länsstyrelsens yttrande med Tyréns som utfört riskrapporten
för komplettering. Efter samtal med Länsstyrelsen läggs prickmark till i detaljplanen mot
naturområdet. Riskutredningens analys fördjupas, bland annat med avståndredovisningar et
cetera. Förtydligande görs i planbeskrivningen om att naturområdet inte avses användas för
att dra till sig människor i form av att exempelvis bänkar placeras ut. Samtidigt är det
hälsofrämjande och en lämplig buffertzon med skog mellan skolan och befintlig verksamhet.
Detta är allmän plats som kommunen inte kan påverka om folk väljer att vistas i. Kommunen
kan enbart arbeta förbyggande med att inte platsen drar till sig mer människor än
nödvändigt. Naturområdet är inte en del av skolområdet.
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Granskningsutlåtande
Komplettering görs gällande centralt avstängningsbar ventilation, dike längs Tosthultsvägen
och även växtlighet utifrån rekommendationerna i riskutredningen.

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2022-02-03 följande:
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-01-12) har följande noterats:
Plankarta med bestämmelser
En planbestämmelse om stängsel kan inte reglera förhållanden utanför planområdet och kan
därför inte anges i planområdesgräns. Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två
användningsområden och båda användningsområdena måste finnas inom samma plan. I de
fall då ett planområde gränsar mot statlig väg så hanteras frågor om utfart och stängsel enligt
bestämmelser i väglagen. (Information hämtad från PBL Kunskapsbanken).
Plan- och genomförandebeskrivning
Befintligt servitut för väg (1273-933.1) är beläget inom mark som nu planläggs som allmän
plats Gata med kommunalt huvudmannaskap. Det bör således bli aktuellt att upphäva
servitutet. Information om rättigheten och hur den påverkas kan inte återfinnas i plan- och
genomförandebeskrivningen.
I plan- och genomförandebeskrivningen framgår inte vilken teknisk anläggning som ska
finnas inom E-området eller vilka ledningar som u-området lagts ut för. Det bör även
förtydligas hur i anspråkstagandet av mark är tänkt, om annan än fastighetensägaren äger
anläggningarna som ska finnas inom E- respektive u-område.
Grundkarta
Teckenförklaring till grundkartan ser ut att saknas och även uppgift om innehållets aktualitet.
Befintligt servitut för väg (1273-933.1) som ligger inom planområdets norra del redovisas
inte. Rättigheten gäller till förmån för Östra Flyboda 1:26.
Kommentar: Stängslet i plan ligger innanför planområdesgränsen med cirka 1 decimeter.
E-området tas bort för att anlägga energianläggning inom kvartersmarken istället. Avsikten
är att energiförsörja skolan men även sim- och sporthall med geobyggnad.
Att definiera exakt vilka typ av ledningar U-området lagt ut för anses inte behövas, det gäller
för allmännyttiga underjordiska ledningar enligt planbestämmelse. Ingen annan än
kommunen kommer äga tillkommande energianläggning. Inom U-område är E.ON ägare av
vissa ledningar.
Till antagandet kommer det finnas en separat grundkarta med förteckning som förtydligande.
Vägservitutet som Lantmäteriet nämner är redovisat i grundkartan, det går däremot knappt
att se. Numret ligger i gatan strax ovanför, till vänster om ”natur” Det är därför det anses
bättre att digitalt redovisa grundkarta med förteckning separat, eftersom färgsättningen på
planbestämmelsen gata gör att grundkartans förteckningar blir svåra att se.
Vägservitutet avses upphävas vilket framförs i planbeskrivningen.
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Trafikverket meddelar i yttrande 2022-02-01 följande:
Granskning
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny skolverksamhet och besöksanläggningar inom
planområdet.
Statlig infrastruktur
Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 119 (Tosthultsvägen) öster om planområdet
samt järnväg, Olofströmsbanan, ca 170 meter väster om planområdet.
Buller
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs och hänsyn har tagits utifrån genomförd
bullerutredning för anläggande av skola och skolgård, vilket är positivt. De nödvändiga
åtgärder som kan krävas i form av bullerskydd ska bekostas av kommunen.
Anslutning
Detaljplanen innehåller en förändring i användande av en befintlig anslutning till statlig väg i
nordöstra delen av planområdet till Tosthultsvägen. I detaljplaneprocessen tar Trafikverket
ställning till anslutningens placering samt val av korsningstyp. Åtgärder på det statliga
vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av kommunen.
Anslutningen är godtagbar att använda för utökad trafikering men i god tid före
genomförandet ska kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för
anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafikverket samt att Trafikverket ska godkänna
detaljutformningen för anslutningen ska framgå av detaljplanens
genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri och
bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för
genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt med Trafikverket, inför
genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som du finner på Trafikverkets
hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken detaljplan anslutningen tidigare
behandlats samt Trafikverkets ärendenummer.
Riskområde farligt gods intill Väg/järnväg
Trafikverket vill framhålla att väg 119 är primär transportled för farligt gods vilket också
tagits hänsyn till genom en genomförd riskbedömning som visar på att den risk som
förekommer normalt kan accepteras och ger en genomförbarhet i sin helhet för planerat
område. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som
sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på
Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.
Gång- och cykeltrafik Trafikverket förordar att gång och cykelväg anläggs inom skolområdet
för att möjliggöra en trafiksäker skolväg för de oskyddade trafikanterna.
Kommentar: Bullersituationen är utredd och visar på godkända förhållanden. En anpassning
med bullervall har lagts in i detaljplanen. Kommunen ser positivt på att Trafikverket bedömer
den anslutande lösningen som acceptabel. Kontakt med Trafikverket kommer tas i god tid för
genomförande. Gällande farligt gods används rekommenderade avstånd från Trafikverket,
exempelvis 12 meter från väg. En riskutredning har även tagits fram för att utröna eventuella
risker och att de är acceptabla.
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KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2022-02-17 följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat förslag på ny detaljplan för Lönsboda 44:1 samt
del av 52:1 på granskning.
Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra skolverksamhet på Lönsboda 44:1 samt
besöksanläggningar (idrott) på del av Lönsboda 52:1.
Miljö- och byggnämnden är fortsatt positiva till att ny detaljplan tas fram i syfte att kunna
utveckla skolområdet och idrottsverksamheten i Lönsboda.
Miljö- och byggnämnden erinrar att några av bestämmelserna på plankartan är otydliga. Det
är viktigt för exploatören att det klart framgår vad som är krav i byggskedet. Miljö- och
byggnämnden har synpunkter på följande bestämmelser:
n1 – Formuleringen är inte tydlig att det är ett krav att magasin för dagvatten ska anordnas
inom den angivna parkeringsytan.
m1 – Anges inte varifrån bullervallens höjd på 3 m ska räknas för att den tänkta
bullerreduceringen ska uppnås.
Dike utmed Tosthultsvägen och centralt avstängningsbar ventilation är rekommenderat i
riskutredningen. Bör eventuellt införas som bestämmelser för att säkerställa att risk i
anslutning till farligt gods led hanteras i genomförandet.
I planbeskrivningen är det otydligt var E.ON har ledningar inom området. Det finns ett stycke
som beskriver vilka förhållningsregeler som ska gälla för E.ON:s ledningar men det framgår
inte var de är placerade och om de utlagda u-områdena placeras så befintliga ledningar ryms
inom u-området.
Kommentar: Planbestämmelserna förtydligas i förslag till detaljplan.
I huvudsak har E.ON ledningar från transformatorstation, en bit in i området, längs befintlig
infartsvägen och vidare västerut i skydd av gatan. Ledningen som går söderut på baksidan av
simhallen skyddas av U-område. Kabeln som går norrut genom skolområdet skyddas inte för
att skapa flexibilitet att eventuellt flytta den.

E.ON meddelar i yttrande 2022-02-08 följande:
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkommen förfrågan enligt ovan
rubricerat ärende och har följande synpunkter. E.ON har mätt in befintlig
mellanspänningskabel för att säkerställa dess läge och via e-post skickat detta underlag till
kommunen. För att mellanspänningskablarna i mark ska vara förenliga med
detaljplanen har E.ON yrkat på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med
markkabeln i mitten där dessa hamnar inom kvartersmark. Detta har inte
tillgodosetts i den nordvästra delen av detaljplanen inom byggrätten för skola (S), varvid
E.ONs yrkande kvarstår. Den restriktion i markanvändningen som
egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår
följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig
för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas
åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.
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I vårt tidigare yttrande framförde E.ON att eventuella kostnader i samband med planens
genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av
exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. Det kan konstateras att
planbeskrivningens genomförandebeskrivning även i granskningsskedet saknar detta
förtydligande, varför E.ON fortsatt yrkar på att planhandlingarna ska kompletteras i detta
avseende. Under förutsättning att man tar hänsyn till ovan så har E.ON inget ytterligare att
erinra över planförslaget.
Kommentar: Mellanspänningskabeln som E.ON framhåller kan eventuellt behöva flyttas och
därför har inget U-område lagts in i förslag till detaljplan som skydd. Ledningen i västra
delen skyddas med U-område. En komplettering görs att eventuella kostnader för flytt står
exploatören för.

Global Connect meddelar i yttrande 2022-02-7 följande:
Vi har inga synpunkter mer än att vi har en kabel till skolan som det måste tas hänsyn till.
Kommentar: U-område läggs in för att skydda kabeln.

Skanova (Telia Company) meddelar i yttrande 2022-01-19 följande:
Skanova har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar: Noterat

Räddningstjänsten meddelar i yttrande 2022-01-26 följande:
Räddningstjänsten har granskat handlingarna i detaljplanärendet rörande fastigheterna
Lönsboda 44:1 och 52:1.
Räddningstjänsten lämnar härmed följande yttrande avseende samrådshandlingar detaljplan
för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1.
• För att öka robustheten anser räddningstjänsten att det bör finnas avstängningsbar
ventilation i skola och eventuellt tillkommande publik byggnad inom område
besöksanläggning. Detta i enlighet med de rekommendationer som Tyréns presenterar i
riskutredningen.
• Området bör förses med brandvattenförsörjning i form av konventionellt system, vilket bör
följa Svenskt vattens publikation P114. För ett konventionellt system placeras brandposter
maximalt 150 meter från varandra vilket ger att det blir maximalt 75 meter från
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon till närmsta brandpost. Dimensionerande
flöde enligt P114 bör vara 1200 l/min.
• Tillgängligheten till byggnaden/byggnaderna, i form av allmän väg eller motsvarande körbar
yta, måste vara god för att en räddningsinsats ska kunna påbörjas snabbt och genomföras på
ett effektivt sätt. Enligt Boverkets byggregler är det längst tillåtna avståndet 50 meter
mellan angreppspunkten (normalt entréer) och allmän väg/körbar yta. Om gatunätet eller
motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas.
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Granskningsutlåtande
Bakgrund
Den 19 januari 2022 inkom samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun med en remiss
till räddningstjänsten i detaljplaneärendet med diarienummer SBN/2021:171 gällande
fastigheterna Lönsboda 44:1 och 52:1. Räddningstjänsten har skrivit yttrandet utifrån
räddningstjänstens förmåga i Osby kommun enligt beslutat handlingsprogram samt de
bestämmelser som anges i Länsstyrelsen i Skåne läns Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplanering (RIKTSAM) 2007:06. Yttrandet är skrivet som stöd för Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta processen enligt Plan- och bygglag (2010:900).
Kommentar: Tillägg görs om avstängningsbar ventilation i planbeskrivningen. Färdväg in till
området bedöms som god. Ytterligare en färdväg på baksidan tillskapas för bättre
tillgänglighet. Övrig synpunkter behöver hanteras i projekteringen.

ÖVRIGA

Cejn AB meddelar i yttrande 2022-02-08 följande:
Verksamheten på fastigheterna Lönsboda 52:44 och 52:45 regleras i ett tillstånd enligt
miljöbalken och är daterat 20080605. Detaljplanen får ej medföra några begränsningar, hinder
eller inskränkningar för vår verksamhet men även för framtida expansion. Detta inkluderat
exempelvis tillbyggnader, härdugnsverksamhet eller motsvarande. Vi efterfrågar ett åtagande
där detta klargörs.
En alternativ tillfartsväg som ansluter till Östra Jvsg från norr är välkommen. Vår nuvarande
tillfartsväg korsar skolbarnens väg till och från skolan. Enligt er och Tyrens rapport,
Riskhänsyn från 2021117, är en sådan tillfartsväg acceptabel. Bifogar även synpunkter som
lämnats under hösten 2021 samt information om vår gemensamma recipient.
Kommentar: Inga begränsningar eller inskränkningar görs av Cejns verksamhet i
planhandlingarna. Förslag till detaljplan omfattar inte Cejns fastighet.
Vägen som ritats in i norr går huvudsakligen till skolan med kan förlängas för framtida bruk.

Samhällsbyggnad i Osby, 2022-02-18

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA
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Plan- och genomförandebeskrivning
Antagandehandling

Detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
SBN/2021:171

Lönsboda tätort
Osby kommun
Skåne län

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, del av Lönsboda 44:1 och 52:1.
Den nya förskolan syns precis till höger om planområdet.

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- www.osby.se
Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Granskning
Uppdrag

Laga kraft
Samråd

Antagande

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

HANDLINGAR
Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsägarförteckning
Miljöteknisk rapport
Geoteknisk rapport
MKN-vatten rapport
Bullerrapport
Riskrapport

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa 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 lokaler för skolor utreds
möjligheterna att bedriva skolverksamhet på del av fastigheten Lönsboda 44:1.
Planområdet är till viss del obebyggt och utgör cirka 7,5 hektar.
Gällande planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella förråd
och uthus samt ge viss flexibilitet för skolbyggnadens placering.
Planområdet ligger precis norr om befintligt skolområde, Örkenedsskolan.

INLEDNING
Bakgrund

Sedan i huvudsak 2020 har möjligheterna att etablera en ny skola på del av
Lönsboda 44:1 diskuterats. Marken ägs av Osby kommun och är inte
detaljplanelagd sedan tidigare. Beslut om planuppdrag togs i
samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16. Planbestämmelsekatalogen som används
är från 2021-10-14.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoleverksamhet på del av Lönsboda
44:1 och besöksanläggningar på del av 52:1. Därför behövs en ny detaljplan för att
möjliggöra en ny skola och försörja Lönsboda med tillräckligt många skolplatser,
men även idrottsmöjligheter. Inom besöksanläggningar kan en framtida paddelhall
och gym byggas för att få ett idrottsområde i närheten av den nya förskolan och
kommande skola.

Planfakta

Planområdet som är cirka 7,5 hektar ligger i den nordöstliga delen av Lönsboda
och utgörs i stor omfattning av naturmark. Området avgränsas i norr och väst av
skog, i söder av det befintliga skolområdet Örkened och i öst av Tosthultsvägen
som går in till Lönsboda centrum. Längs planområdets norra del löper en grusväg
in till en gård. Denna väg avses rustas upp för att även ge en möjlig tillfart till
skolans baksida. Så mycket naturmark som möjligt kommer sparas i planområdet
för att ge en god skolgård. Den västliga delen av planområdet läggs även in
som naturmark som buffert mot befintlig verksamhet. Kommunen verkar för att
naturområdet inte ska användas mer än nödvändigt med anledning av närheten
till industriverksamheten. Inga bänkar, grillplats eller liknande kommer placeras
ut som kan dra till sig människor. Under planprocessen har även naturområdet
utökats. Planområdet bedöms i övrigt ha en stor potential genom sin naturkaraktär
och ligger lugnt utan stor inverkan från fordonstrafik.
Från ett kommunövergripande perspektiv bedöms planområdet som lämpligt
eftersom det ligger i anslutning till befintlig verksamhet. Större möjlighet finns
att nyttja naturmarken för barnen och de mer centrala delarna i Lönsboda kan
istället användas för bostäder. Kommunen har ett behov av att samla skol- och
förskoleverksamhet för att skapa bättre samverkanseffekter, istället för att ha
mindre enheter utspridda i kommunen. Behov av idrottsanläggning finns också
inom befintligt skolområde som flyttas strax norrut genom förslag till detaljplan.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner

Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området i någon tydlig
bemärkelse. Förslag till detaljplan bedöms inte avvika från översiktsplanen.

Detaljplaner

Ingen gällande detaljplan finns för den norra delen av planområdet.
Örkeneds skolområde som också omfattas är planlagt som allmänt ändamål enligt
nedan gällande stadsplan, antagen 1966-05-23.
Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare plan att gälla
inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella
planområdet.

Gällande plan för Örkeneds skolområde i Lönsboda.
Östra delen av planen är platsen där befintlig skola ligger. Norr om planen är marken inte
detaljplanelagd och det är där den nya skolan föreslås.

Samband med andra projekt

Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens
genomförande. Några andra projekt pågår inte i närheten av
planförslaget.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon
bevarandebemärkelse.

Riksintressen och förordnanden

Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.
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BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som
avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4. Detta
gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som anges i
6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. En bedömning enligt 4 kap 34 § har
gjorts och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Den tillhörande naturvärdesinventeringen ligger även till grund för
bedömningen.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten

I och kring planområdet växer flera olika trädslag, i huvudsak björk och
gran samt bok. Den lägre vegetationen består främst av blåbärsris och ljung
samt småblommor. Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre
bäckar förekommer inom planområdet. Inte heller några sjöar eller annan
ytvattenförekomst finns som kan orsaka förhöjda vattennivåer och därmed
översvämning. Utifrån bland annat grundvattenrören från den miljötekniska
undersökningen som utförts, framkommer att vattnet i stor utsträckning rör sig åt
sydväst. Den västra delen av planområdet är lägre och läggs in som natur i planen.
Avsikten är att leda dagvattnet ner till befintlig infartsväg och därefter till
planområdets östliga del. Kassetter som omhändertar dagvattnet placeras
här under en tillkommande parkeringsplats och tas vidare till kommunens
befintliga ledningssystem, liknande sträcka som för den nybyggda förskolan.
Fördröjningsytan säkerställs i detaljplanen och tas till i storlek för att ges
förutsättningar att hantera ett framtida klimat med större vattenmängder och
100-årsregn. Precis intill planområdet ligger Lönsboda vattenskyddsområde, som
omfattar nästan hela Lönsboda tätort. Skyddsföreskrifterna för de kommunala
grundvattentäkterna i Lönsboda och Tommaboda riktar sig mot åtgärder som kan
antas förorena vattentillgången. Det krävs till exempel tillstånd för schaktning
och installation av bergvärme inom vattenskyddsområdet. Utifrån de analyser
och rapporter som tagits fram till planförslaget, exempelvis den miljötekniska
rapporten och MKN-vattenrapporten, bedöms vattenskyddsområdet inte påverkas
negativt av planförslaget. MKN vatten bedöms inte heller påverkas negativt.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg,
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torv eller sumpområden
ligger i direkt närhet. Sedan tidigare har ett antal provgropar grävts som alla visar
på i princip liknande förhållanden. Rödaktig matjord de första 30-40
centimetrarna som övergår i grövre material i form av större stenar.
Alla provgropar gjordes cirka 1,5 meter djupa och inget vatten trängde upp under
grävprocessen. En geoteknisk utredning har gjorts med borrpunkter och visar inte
på några märkbart bristande grundläggningsförutsättningar. Inom området utgörs
jordlagren generellt av humusjord på moränjord.
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I en undersökningspunktpåträffades fyllning på moränjorden. Humusjordens
mäktighet har uppmätts till 0,1 meter. Den geotekniska utredningen visar även på
förhållandevis höga grundvattennivåer i den norra delen av planområdet.

Jordartkarta från SGU visar att planområdet (röd ring) består av morän, blå färg.

Historik och befintlig bebyggelse

I dagsläget finns ett antal byggnader inom planområdet, främst skolbyggnader
men också en sport- och simhall inom besöksanläggningar i förslag till detaljplan.
Den huvudsakliga bebyggelsen utanför planområdet finns i söder och väster i form
av villor.

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 ska dessa - i enlighet med
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Utdrag från kommunens GIS-system (RAÄ fornsök) visar att inga fornlämningar,
riksintressen, natur- och kulturmiljövård finns i planområdet. Grönt och brunt fält är
naturvård (hagmarksskog och lövskog), blått är natur- och kulturmiljövård.
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PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
Gator och trafik

Den nya detaljplanen beräknas medför en viss trafikökning utmed Tosthultsvägen
(rekommenderad väg för farligt gods) men inte i sådan bemärkelse att någon
åtgärd behöver genomföras. En riskutredning har tagits fram för farligt gods.
Utredningen visar att ett antal åtgärder behövs vidtas i planförslaget vilket
behandlas vidare i planhandlingarna. I övrigt bedöms inte trafiken öka i sådan
mängd att någon mer åtgärd behövs än det som föreslås i planförslaget.Vägen i
den norra delen av planområdet som är en grusväg, förstärks och förlängs ut till
Tosthultsvägen för att ge bättre möjligheter till vissa leveranser. Ny parkering
löses inom planområdet tillsammans dagvattenhantering i områdets östliga del, i
anslutning till befintlig infartsväg för att minska trafiken längre in i området. Den
befintliga parkeringen är relativt stor och kan komplettera parkeringsplatserna i
området. Den huvudsakliga vägen till planområdet för oskyddade trafikanter sker
från söder. Gångvägar finns upp genom befintligt skolområde från söder.
En trottoar finns även längs en del av Tosthultvägen som gör gång- och cykeltrafik
möjligt. Tottoaren slutar dock efter en bit utmed skolområdet och skulle behöva
förlängas för att nå den nya skolan. Yta finns till viss del längs Tosthultsvägen,
men detta bedöms bli ett för komplicerat och långdraget projekt eftersom
det handlar om Trafikverkets vägområde. Istället kan en gång- och cykelväg
arrangeras precis bredvid Tosthultsvägen, inne på kommunens mark.
Möjlighet finns även att anordna GC-väg genom befintligt skolområde.
Parkeringsbehovet för större delen av området anordnas i huvudsak med
gemensam parkeringsplats i anslutning till befintlig infartsväg. Komplettering
finns genom befintliga parkeringar i nära anslutning till sim- och sporthallen.
Utmed Tosthultsvägen är prickmark utplacerad längs plangränsen.
Eftersom Tosthultsvägen är rekommenderad väg för farligt gods används ett 12
meter byggnadsfritt avstånd i detaljplanen enligt Trafikverkets synpunkt.
Inom detta område behöver ett dike skapas för att fungera som en riskreducerade
åtgärd för bland annat läckage i enligthet med den riskutredning som tagits fram.
Detta förebygger risken för utsläpp in mot planområdets bebyggda delar.
Även växtlighet behöver anordnas utmed vägen i enlighet med riskanalysen.

Bebyggelseområde och verksamhetsområde

Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för
skoleverksamhet, samtidigt som planområdets kvalitéer gällande grönytor ska
bevaras och användas så effektivt som möjligt. Ett mindre skogsområde finns
inom planområdet och kommer bevaras. Inom befintligt skolområde finns fler
byggnader som brukas för undervisning, bland annat finns en slöjdsal. Flera av
byggnaderna kommer att rivas och ersättas med den nya skolan i norra delen av
planområdet..

Planbeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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branduppställning

Arkitekterna Krook & Tjäder AB Tel: 040-17 07 71
Kanalgatan 5 211 40 Malmö www.krook.tjader.se

En illustrationsplan av den tänkta skolan.

Teknisk försörjning

Försörjningen består av vatten- och avlopp, el et cetera. Fjärrvärme finns inte.
Planområdet ligger till viss del inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp
men inte för den norra delen. VA dras in från befintlig verksamhet till den nya
skolan. Verksamhetsområdet för VA kommer utökas för hela planområdet.
Naturområden läggs i planförslaget, främst i den nordöstra delen av planområdet
som bidrar till infiltrationen av dagvatten. Fördröjning av dagvatten arrangeras
i form av kassetter med munkar under parkeringsplatsen som förläggs i den
östra delen av planområdet. En MKN utredning för vatten har tagits fram för att
säkerställa att ingen eventuell negativ påverkan sker för MKN vatten. Slutsatsen
dras att baserat på planområdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek
samt vilken typ av verksamhet som planeras, så bedöms den planerad detaljplanen
ha en försumbar påverka på MKN vatten. Vidare görs analysen att den planerade
detaljplanen inte påverka SE625188-140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka
inte kommer i kontakt grundvattenförekomsten. Det är SKRÄBEÅN: ImmelnFarlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) som är aktuell kopplat till planområdet,
med en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status, vilket inte
försämras genom förslag till detaljplan enligt MKN-rapporten. Därmed kommer
den planerade detaljplanen inte riskera påverka vattenförekomsternas miljöstatus
eller riskera äventyra möjligheten att uppnå en god ekologisk eller kemisk status.
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. Transformatorstationer ska
placeras minst 5 meter från närmsta brännbara byggnadsdel, vilket är av stor vikt.
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Hälsa och säkerhet

Närmsta väg till planområdet är Tosthultsvägen. Enligt Trafikverkets mätningar
från 2017-02-02-2017-02-03 passerar 824 fordon. Under perioden 2017-02-032017-02-06 passerade 2349 fordon vilket ger knappt 800 stycken per dygn.
Fordonstrafiken är förhållandevis låg och skolan placeras cirka 150 meter från
Tosthultsvägen. En närmare bullerutredning har genomförts av Tyréns utifrån
eventuellt verksamhetsbuller och trafikbuller. En vall med minsta höjd på 3 meter
behöver förläggas längs skolområdets västra kortsida vilket regleras i plankartan.

Tyréns illustration över ljudnivåerna i området med den sammanvägda ekvivalenta
ljudnivån.

Tyréns illustration över ljudnivåerna för den närliggande verksamheten.
Planbeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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Bullervallen behövs för att hindra ljudet från järnvägen i väster. Vallen skapar en
ljudmiljö för skolgården och skolbyggnaden som väl uppfyller gällande riktlinjer.
En beräkning har även genomförts för närliggande verksamhet vilket visar på att
inga åtgärder behövs. Centralt avstäningsbar ventilation är förebyggande ur
risksynpunkt och läggs därför in som en planbestämmelse.
Riskrapporten för farligt gods och verksamhet visar inte på att någon åtgärd i
övrigt behöver vidtas i planförslaget. Avståndet till Toshultsvägen är cirka 150
meter med bebyggelse i mellan och cirka 250 från järnvägen till byggrätt.
Lokaliseringen av skolan bedöms därmed som god utifrån riskperspektiv med
hänsyn till hälsa och säkerhet för människor utifrån utredningsmaterialet.
Efter granskningen har riskanalysen fördjupats och förtydligats.
Ytterligare prickmark har även placerats ut inom skolområdet som buffert mot
naturytan. Byggrätt skapas strax väster om befintlig förskola som är ny sedan
2020. En miljöteknisk undersökning har genomförts med provtagning av jord
samt vatten genom grundvattenrör. Inget har framkommit av provtagningarna som
kräver någon åtgärd eller sanering. Efter att den miljötekniska rapporten
färdigställdes har ytterligare två grundvattenrör installerats i området för att öka
säkerheten i resultaten. Inget har framkommit efter att kompletteringen
genomförts som gör att några åtgärder behöver vidtas. Kontakt med Länsstyrelsen
har kontinuerligt funnits om bland annat provtagningsplanen.
Den skogsdunge mellan det nya planområdet och förskolan bör sparas i så stor
utsträckning som möjligt. Området har flera träd som är större än områdena runt
omkring som är gamla kallhyggen. Ett område mellan skolan och förskolan bör
också sparas för att möjliggöra viss avskildhet mellan verksamheterna och lek för
förskolebarnen bland träden. Detta är dock inget som regleras i själva detaljplanen
och är ett illustrativt förslag.

Ungefärligt område som bör bevaras mellan förskola och kommande skola.

10

Planbeskrivning
fördpdel
av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
Planbeskrivning för
XXXXXX

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Fastighetsrättsliga frågor

Marken som planområdet utgör är kommunägd. Om en fastighetsförändring avses
göras kommer en ansökan skickas till Lantmäteriet av kommunen.
Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark kan lösas genom att
bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförättning.
Detta bedöms dock inte behövas. Befintligt servitut för väg (1273-933.1) upphävs.

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Planen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900)

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2022.

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

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

Avtal

Inga avtal avses upprättas.

Fastighetsbildning

Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar.
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa,
alternativt ändra en fastighets utbredning. Sannolikt skapas en ny, gemensam,
fastighet för den nybyggda förskolan och den kommande skolan.
Det finns en tomtindelning från 1967-07-11 för kvarteret Ankaret
(11-LÖN-270/67), fastigheten Lönsboda 52:1. Den del som markeras i
tomtindelningen upphävs i samband med förslag till detaljplan.

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Del av tomtindelningen förkvarteret Ankaret upphävs enligt röd markering.

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. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver
skapas inom planområdet i nuläget. Vid eventuell flytt av ledningar bekostas detta av
exploatören.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Exploatören står för alla
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter,
bygglovavgifter 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. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder
krävs för denna nivå. Olika tekniska metoder finns att tillgå mot markradon om
det önskas vid bygget, såsom radonslang. Det är dock inga tekniska lösningar som
regleras i planhandlingarna.
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Genomförandebeskrivning
för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
Planbeskrivning för dp XXXXXX

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-02-24

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

		
			

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2021-11-24
Kommunstyrelseförvaltningen
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Riktlinjer styrdokument
Dnr KS/2021:357 001

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer styrdokument, daterat 2021-11-24
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn direkt då det endast handlar om att fastställa en definition för vad
som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur.
Sammanfattning av ärendet
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad
som ska styra kommunens verksamhet. För att styrdokumenten ska fungera som
styrinstrument och medverka till en god uppföljning är det viktigt att de är tydligt
formulerade.
Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad som är
styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur.
Bifogat beslutsunderlag är en revidering av nuvarande Riktlinjer för styrdokument (2016)
och ska gälla fram tills Kommunfullmäktige beslutar om ny styrmodell för Osby
kommun.
Beslutsunderlag
Styrdokument, riktlinjer, 2021-11-24

Johanna Lindhe

Mia Johansson

Administrativ Chef

Utvecklingsstrateg

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida

2(2)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Förvaltningschefer
HR-chef
Ekonomichef

Styrdokument
Riktlinjer

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunfullmäktige
Mia Johansson
Ersätter KS/2016:595

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

2021-11-24
Administrativ chef
KS/2021:357
Tillsvidare

Datum

Styrdokument

2021-11-24

Sida

KS/2021:357

Innehåll
1

Styrdokument .....................................................................3

2

Ansvariga ............................................................................4
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Datum

Styrdokument

2021-11-24

Sida

KS/2021:357

1 Styrdokument
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som
beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. För att styrdokumenten
ska fungera som styrinstrument och medverka till en god uppföljning är det
viktigt att de är tydligt formulerade. Styrdokumenten ska kontinuerligt följas
upp och utvärderas. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är
begripliga och så få som möjligt.
Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad
som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för hur de olika
styrdokumenten förhåller sig till varandra.
Policy
En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka
värderingar och grunder som ska styra arbetet. En policy ska vara kortfattad
och beskriver hur vi ska möta givna situationer.
För att en policy ska fungera effektivt bör den sedan konkretiseras i andra
styrdokument.
En policy antas av kommunfullmäktige.
Strategi
En strategi anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är
kommunövergripande för att uppnå Osby kommuns vision och övergripande
mål. Den anger hur verksamheterna ska agera får att nå ett visst resultat.
Strategin anger dock inte konkreta åtgärder och aktiviteter. Dessa ingår
istället i kompletterande riktlinjer eller rutiner.
En strategi antas av kommunfullmäktige.
Riktlinjer
Riktlinjer kan ange både vad som ska uppnås och hur det kan uppnås. Syftet
med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs
effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer avser främst frågor som rör ren
verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange
ramarna för vårt handlingsutrymme.
Riktlinjer antas av kommunfullmäktige, nämnd eller utskott.
Rutiner
Rutiner är detaljerade instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras.
Rutinen ska tydligt visa vad som ska göras, när det ska göras och vem som är
ansvarig för att det görs
Rutiner beslutas av förvaltningschef.
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Datum

Styrdokument

2021-11-24

Sida

KS/2021:357

2 Ansvariga
I varje styrdokument ska det finnas angivet vilken nämnd eller förvaltning
som ytterst ansvarar för dokumentet.
För varje styrdokument ska det finnas en dokumentsansvarig roll som
ansvarar för att styrdokumentet kommuniceras och hålls tillgängligt på
kommunens interna och externa webbplats. Den dokumentansvarige bevakar
att styrdokumentet följs upp årligen och revideras vid behov. Revideringar
ska beslutas i respektive beslutsinstans. Samtliga styrdokument gäller
tillsvidare om inget annat beslutats.
Det är chefens ansvar att styrdokumentets innehåll är känt bland
medarbetarna samt att det efterlevs i den egna verksamheten.
Utformning
För varje typ av styrdokument i Osby kommun används respektive
dokumentmall för att skapa tydlighet och enhetlighet.
Styrdokumenten ska formuleras på ett kort och tydligt sätt.
Styrdokumenten ska inte innehålla upprepningar av författningar som
belastar texten. Vid en eventuell konflikt mellan författning och kommunens
styrdokument gäller författning.
Registrering
Efter att styrdokumentet antagits måste den slutgiltiga versionen registreras i
kommunens ärendehanteringssystem.
I ärendehanteringssystemet ska styrdokumentet klassificeras med rätt
handlingstyp (policy, riktlinje, rutin) och handlingsstatusen styrdokument.
Detta för att möjliggöra sökningar efter såväl samtliga styrdokument som
efter respektive typ av styrdokument.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2022-02-16
Kommunstyrelseförvaltningen
Robin Skoglund
0709318341
robin.skoglund@osby.se

Revidering av taxa för kopiering och utskrifter
Dnr KS/2022:100 040
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förlag till kommunstyrelsen
-

Revidering av ”Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun” daterad den 16
februari 2022, godkänns.

-

Kommunstyrelsen får besluta om redaktionella ändringar i taxan som ej avser
taxeförändringar.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
I taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun, beslutad av kommunfullmäktige 30
mars 2020, § 36 undanbes kontant betalning. Då kommunen enligt lag är skyldiga att ta
emot kontantbetalning måste det göras en revidering av taxan som möjliggör
kontantbetalning. Osby kommun uppmanar fortfarande att betalning görs via Swish och
att i de fall det sker betalning kontant ska det i största möjliga mån vara jämna pengar för
avgiften. Förvaltningen föreslår även att redaktionella ändringar av taxan som inte avser
taxeförändringar i framtiden kan göras av kommunstyrelsen och inte behöver beslutas av
kommunfullmäktige för ett effektivare och snabbare arbete. Förändringar i taxan är
markerad med gul text.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse” Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun”, daterad den 16
februari 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef Gunnar
Elvingsson.
Skrivelse ”Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun”, daterad den 16 februari
2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Gunnar Elvingsson

Robin Skoglund

Tf. Kanslichef

Kommunsekreterare

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Kontaktcenter
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun
Policy

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunfullmäktige, § 36
Robin Skoglund,
Kommunsekreterare
2022-02-16

Beslutsdatum:
2020-03-30
Dokumentansvarig: Kansliet
Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

KS/2019:268, KS/2022:100
Tills vidare

Datum

Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun

2020-03-30

Sida

KS/2019:268,
KS/2022:100

Innehåll
1

§ Allmänt .............................................................................3

2

§ Tillämpningsanvisningar ................................................3

3

§ Avgift för papperskopior av allmänna handlingar .......3

4

§ Datorutskrifter .................................................................3

5

§ Utskrift i färg ....................................................................4

6

§ Utskrift i annat format än A4 ..........................................4

7

§ Avgift övriga format, elektroniska/digitala medier .......4

8

§ När avgift inte ska tas ut .................................................4

9

§ Betalning ..........................................................................5
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Datum

Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun

2020-03-30

Sida

KS/2019:268,
KS/2022:100

1 § Allmänt
Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling av kommunen utan
avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmän handling kan
kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift.
Kommunfullmäktige måste besluta om taxa för ändamålet innan avgift kan
tas ut.
Den som begär ut handlingar meddelas snarast möjligt om avgiften för deras
ärende.
Vid redaktionella ändringar som ej avser taxeförändringar kan detta
dokument revideras av kommunstyrelsen.

2 § Tillämpningsanvisningar
Allmänheten har om så önskar rätt att få ta del av allmänna handlingar i
myndighetens lokaler utan avgift. Vid delgivning av allmän handling i
kommunens lokaler har vidare rätt att skriva av handlingen utan avgift.
Avgift tas ut först när någon vill ha en kopia av handlingen.
Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som inte tar mer än sjättedels
arbetstimme att utföra skickas via e-post är kostnadsfria annars ska avgift tas
ut enligt § 7. Det finns ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till
elektronisk form för elektroniskt utlämnande. Om handlingar förs över från
pappersform till elektronisk form ska en avgift tas ut likt för
pappershandlingar enligt § 3.

3 § Avgift för papperskopior av allmänna handlingar
Avgift för kopior av allmänna handlingar tas ut enligt följande:
Antal sidor (A4)

Avgift

Sida 1–9*

Ingen avgift

Sida 10

50 kronor

Över 10 sidor

2 kronor per sida

*Regeln om avgiftsfrihet för beställning upp till 9 sidor ska frångås om en
person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om mindre än tio
sidor från samma handling eller flera personer på ett systematiskt sätt
beställer nio sidor var åt gången för att undgå avgiften. I fall enligt ovan ska
samtliga uttag likställas som en och samma begäran.

4 § Datorutskrifter
För utskrifter i pappersform från Osby kommuns hemsida samt kommunens
tillgängliga databaser ska avgift tas ut i enlighet med § 2.
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Datum

Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun

2020-03-30

Sida

KS/2019:268,
KS/2022:100

Vid utskrift från annan plats än de ovan angivna ska en avgift tas ut på 2
kronor per sida från och med första sidan.

5 § Utskrift i färg
Kommunen ska om annat än särskilda behov föreligger endast tillhandahålla
svartvita utskrifter och kopior.
Om allmänna handlingar, till del eller i sin helhet, inte kan utläsas i svartvitt
format ska avgift tas ut enligt § 2. Bedömning får göras från fall till fall.
Vid annat fall än ovan nämnda ska en avgift tas ut på 4 kronor per sida från
och med första sidan.

6 § Utskrift i annat format än A4
Huvudinriktningen är att Osby kommun ska tillhandahålla kopior och
utskrifter i formatet A4. Önskas ett annat format ska en avgift tas ut enligt
följande:
Format

Avgift

A3

4 kr per sida

A2

50 kronor per sida

A1

80 kronor per sida

A0

120 kronor per sida

7 § Avgift övriga format, elektroniska/digitala medier
Vid begäran att material lagras eller lämnas ut digitalt ska avgift tas ut enligt
följande:
Digitala handlingar via e-post
Kopia

Avgift

Digitala handlingar,> 1/6
arbetstimme

80 kr/påbörjad sjättedels
arbetstimme

Ljud och video
Kopia

Avgift

CD-ROM

50 kronor

DVD

100 kronor

USB-minne

150 kronor (inklusive USB-minnet)
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Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun

2020-03-30

Sida

KS/2019:268,
KS/2022:100

8 § När avgift inte ska tas ut
Avgift ska inte tas ut för kopior och utskrifter av allmänna handlingar när
andra kommuner, landsting, statliga myndigheter, representanter för
radio/tv/press, lokala fackföreningar i kommunen, kommunala bolag,
nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom kommunen begär ut dem.
Avgift ska inte tas ut när initiativet till utlämnande kommer från kommunen.
Avsteg från taxan får göras om det finns särskilda skäl.

9 § Betalning
Avgift som understiger 50 kronor ska betalas via Swish. Avgift överstigande
50 kronor betalas via Swish eller mot faktura. All betalning sker således
kontantfritt.
Avgift som understiger 50 kronor betalas kontant eller via Swish. Vid avgift
överstigande 50 kronor går det även att betala mot faktura. Den som begär ut
handlingar ska i den mån det går uppmanas att betala via Swish. Vid kontant
betalning uppmanas det att i den mån det går ha jämna pengar för avgiften.
Osby kommun tar, när avgift erlägges, samtidigt ut ersättning för
portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt eventuell annan
särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den
begärda handlingen eller kopian till mottagaren.
Avgiften ska tillfalla kommunstyrelseförvaltningen, kansliet.
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Datum
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2022-01-26
Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Avsiktsförklaring avseende Trygghetscentral
Dnr KS/2022:45 400

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunfullmäktige/
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avsiktsförklaring avseende bildande av
aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommundirektören att underteckna
avsiktsförklaringen.

Sammanfattning av ärendet
Kristianstads kommun driver idag en larmcentral inom ramarna för den kommunala
verksamheten. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.
Kommunerna i samarbetsorganet Skåne Nordost, det vill säga Bromölla, Hässleholms,
Hörby, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner, har sedan en tid tillbaka fört
diskussioner kring att inrätta en gemensam Trygghetscentral. Utredning har skett och
parterna har kommit fram till att ett gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa
samverkansformen.
Ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunerna i Skåne Nordost, har utformats.
Avsiktsförklaringen ligger till grund för fortsatt förberedelse med dialog och
förhandlingar mellan parterna för att bilda ett gemensamt aktiebolag.
Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att målsättningen är att det gemensamt ägda
bolaget ska påbörja sin verksamhet den 1 juli 2022. Under våren 2022 ska erforderliga
utredningar genomföras. Dessa ska bland annat avse framtida organisation,
bolagskonstruktion, aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv samt ekonomi. Utifrån
genomförda utredningar ska därefter beslutsunderlag tas fram för beslut i respektive
kommun.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne
Nordost mellan Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hörby och Hässleholms
kommuner

Petra Gummeson

Johanna Lindhe

Kommundirektör

Administrativ chef

Beslutet skickas till

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för
Trygghetscentral Skåne Nordost
mellan
Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hörby och Hässleholms
kommuner

Denna avsiktsförklaring har träffats mellan Kristianstads kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge
kommun, Osby kommun, Hörby kommun och Hässleholms kommun.
1. Bakgrund
1.1 Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag en
larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några närliggande
kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.
Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam
Trygghetscentral. Utredning har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett
gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen.
1.2 Avsiktsförklaringen är grunden för fortsatt förberedelse med diskussioner och förhandlingar
mellan parterna för att bilda ett gemensamt bolag för detta syfte.
2. Målsättning
2.2 Gemensamt ägt bolag med uppstart 1 juli 2022.
3. Åtagande för parterna
3.1 Parterna ska avsätta erforderliga resurser för utredning etc. för att bilda det gemensamma
bolaget.
3.2 Parterna ska genomföra de utredningar och det arbete som krävs för att nå målsättningen.
3.3 Parterna är ansvariga för återkoppling och förankring i den omfattning man bedömer rimlig.
4. Projektorganisation
4.1 Styrgrupp utgörs av kommuncheferna för parterna.
4.2 Projektledare ska tillsättas av styrgruppen. Arbetsgrupp ska bildas med en representant från
varje kommun. Annan kompetens och resurser tillsätts till arbetsgruppen efter det behov
som uppstår.
5. Tidplan
5.1 Under våren 2022 ska erforderliga utredningar genomföras för uppstart av ett gemensamt
bolag.
5.1.1 Utredningar som hittills identifierats är:
1.
2.
3.
4.

Framtida organisation.
Bolagskonstruktion.
Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc.
Ekonomi.

5.2 Utifrån genomförda utredningar ska beslutsunderlag tas fram och beslutas i respektive
kommun.
6. Kostnader
6.1 Om utredning kräver extern kompetens ska detta beslutas av styrgruppen. Fördelning av
kostnader för utredning beslutas för varje enskild utredning. Parterna ska kunna ta del av alla
utredningar.

6.2 Interna kostnader i form av arbetstid och liknande för projektdeltagare ska varje respektive
kommun stå för.
7. Avtalstid
7.1 Avsiktsförklaringen träder i kraft när beslut tagits i vardera kommun och undertecknats av
parterna.
7.2 Part kan säga upp avsiktsförklaringen med en månads uppsägningstid.
8. Övrigt
8.1 Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna att ingå i bildandet av ett kommunalt
aktiebolag utan ger endast uttryck för parternas intentioner.
9. Tillämplig lag och tvister
9.1 Svensk lag tillämpas för denna Avsiktsförklaring.
Denna avsiktsförklaring har upprättats i sex (6) exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.
För Kristianstads kommun

För Bromölla kommun

Datum

Datum

______________________

______________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Östra Göinge kommun

För Osby kommun

Datum

Datum

______________________

______________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Hörby kommun

För Hässleholms kommun

Datum

Datum

______________________

______________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

