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Priolista detaljplaner, 2018-08-15.
Prio och datum

Detaljplan

Detta har hänt

1

Del av Lönsboda 44:1. Norr om Kettil
Örkened

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

2
Planbesked 2015-03

Kv. Röret
(Bostäder)

Kettil

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

3 (tidigare 5 - 8)
upprioriterad av
tjänstemän 151015
Påbörjad 2013-04

Osby 181:5 (Kontor,
verksamheter,
besöksanläggningar)

Kettil

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

4 Förarbete

Nettoområdet (handel, kontor,
verksamheter)

Kettil

Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare.
I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras
fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning.
Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180830 för beslut om granskning.

5 (tidigare 5-6-8-9)
Påbörjad 2014-04

Prästängen
(Bostäder)

Kettil

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

Förarbete

Hemgården
(Bostäder)

Kettil

Intresse att bygga bostäder från privat aktör.
Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då.

6 (tidigare 6, 7)
Påbörjad 2016

Stortorget Lönsboda
(Bostäder, verksamheter)

Kettil

Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder)
Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj
i Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509.
Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921.
Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127. Tas upp i SHBU under
hösten 2018.

Ev. kommande
planarbete
Utredningsområde i
ÖP

Industriområde Källedal
(bostäder)

Kettil

Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder 160318.
Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. Bevaka kommunförrådet.

Undersökt 2014

Utvidgning av industriområde
NÖ (Industri)

Kettil

Uppstartat. Illustrationer till dp framtaget 2014.
Bevaka, ner mot väg 15.

Förarbete

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

Kettil

Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11.
Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + norra skåne
180411. Ny drönarflygning 180509.

5 (tidigare 7-8)
Påbörjad 2013

Biograftomten Lönsboda

Kettil

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

Förarbete

Trumman 1 (bostäder)

Kettil

Svagt intresse av att bygga bostäder.

Förarbete

Loshult 3:13 (bostäder)

Kettil

Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde.
Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur
kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång.

Kettil

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

AG Plan

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

(Bostäder)

Förarbete, utrednings- Ishallen
arbete påbörjat

Antagna planer
Antagen & upphävd

Kv. Ventilen (Handel)

Lagakraftvunna
planer 2015-16-17
Laga kraft 151217

GC-väg runt norra Osbysjön

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

Laga kraft 151112

Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder)

AG Plan

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

Laga kraft 151119

Kyrkoherden (Förskola)

Kettil

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

Laga kraft 160302

Barnvagnen 1 (Bostäder)

Kettil

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

Laga kraft 160411

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

Kettil

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

Laga kraft 160427

Kv. Modisten
(Bostäder, centrum, handel)

AG Plan

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

Laga kraft 170107

Del av kvarteret Sotaren (Entré
kommuhus)

Kettil

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

Laga kraft 161015

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

Kettil

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

Laga kraft 161015

Nya kyrkogården
(Förskola)

Kettil

Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec 2015.
Granskning klar160326. VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd 160315. Lst har ingen erinran.
Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark.
Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF.
Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015.

Laga kraft 170318

Bokhandlaren (Bostäder)

Kettil

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

Laga kraft 170524
Planuppdrag 160831

Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder,

Kettil

”Tekniska baracken”. Tjänsteskrivelse till SHBU 160831 för beslut om att påbörja planarbete.
Planarbete påbörjat.
Beslut om samråd SHBU:s sammanträde 160928.
Ute på samråd 161012-161102.
Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde 161130.
Granskning 161208-170119. Till SHBU sammanträde 170209 för beslut om granskning 2.
Ute på granskning nr 2 170210-170302. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde

centrum och handel).

20170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Antagen, inväntar överklagantidens utgång
170524. Laga kraft 170524.
Laga kraft 170708

Rönnebacken (GC-väg)

Kettil

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

Laga kraft 160915

Jägaren (Bostäder)

Kettil

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

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

Kettil

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

Kettil

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

Avskrivna planer

Översiktlig
planering m.m.
Påbörjad 2013-10

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

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning
Lst=Länsstyrelsen i Skåne län
Trv=Trafikverket
MMD= Mark och miljödomstolen
MÖD=Mark och miljööverdomstolen

SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
KS= kommunstyrelsen
KF= kommunfullmäktige
TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden
SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad
VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg
BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola
UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete
ON=Osby Näringsliv

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2018-06-27
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Cecilia Pedersen
0479-528 312
cecilia.pedersen@osby.se

Framställan om bidrag till ny värmeanläggning Granada i Osby
Dnr KS/2017:580 040

Kultur och fritids förslag till Samhällsbyggnadsutskottet:
Kultur och fritid föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att
besluta ett av följande alternativ:
-

1. Att bevilja Lönsboda folkets hus och parkförening bidrag för att medfinansiera
upprustningen av Granada till ett värde av 30 procent av den totala kostnaden.
Bidraget från Osby kommun ska vara baserat på det bidragsunderlag som
inkommit tillsammans med denna skrivelse (se bilaga) och endast utgå vid beviljat
investeringsbidrag från Boverket. Att pengarna tas ifrån konto KS oförutsedda
verksamhet 9102 budget 2019. Bidragssumman kan högst uppgå till 907 875
kronor vilket motsvarar 30 procent av bidragsunderlaget.

-

2. Att bevilja Lönsboda folkets hus och parkförening bidrag för att medfinansiera
upprustningen av Granada till ett värde av 30 procent av kostnaden för ett nytt
värmesystem. Med hänvisning till den ekonomiska situationen i kommunen 2018
uppmuntra föreningen att genomföra resterande upprustning därefter. Att pengarna
tas ifrån konto KS oförutsedda verksamhet 9102 budget 2019. Bidragssumman
kan högst uppgå till 547 275 kronor vilket motsvarar 30 procent av kostnaden för
installation av bergvärmepump och pelletspanna med tillhörande silo.

-

3. Att bevilja Lönsboda folkets hus och parkförening bidrag för att medfinansiera
upprustningen av Granada till ett värde av 30 procent av kostnaden för installation
av bergvärme, golv, förråd, ramp och övriga kostnader undantaget pelletspanna
med tillhörande silo. Bidraget från Osby kommun ska vara baserat på det
bidragsunderlag som inkommit tillsammans med denna skrivelse (se bilaga) och
endast utgå vid beviljat investeringsbidrag från Boverket. Att pengarna tas ifrån
konto KS oförutsedda verksamhet 9102 budget 2019. Bidragssumman kan högst
uppgå till 586 500 kronor vilket motsvarar 30 procent av bidragsunderlaget för
installation av bergvärmepump, golv, förråd, ramp och övriga kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Lönsboda Folketshus och parkförening avser att söka investeringsbidrag hos Boverket för
att finansiera en upprustning och renovering av folkparken Granada. Investeringsbidraget
ska användas till att byta ut det befintliga värmeledningssystemet mot bergvärme som är
Besöksadress Parkgatan 1
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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ett miljövänligare, effektivare och ur ett driftkostnadsperspektiv bättre alternativ samt att
anlägga nytt golv och bygga till ett förråd i anslutning till scenen. För att Boverket ska
bevilja investeringsbidrag för köp, nybyggnad, ombyggnad eller standardhöjande
reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent.
Ett undertecknat beslut eller protokollsutdrag krävs vid ansökan där det framgår att
kommunen förbinder sig att finansiera minst 30 procent av det bidragsunderlag som
Boverket fastställer för projektet. Observera att det kommunala beslutet inte bör fastslå en
specifik bidragssumma och inte heller villkoras i förhållande till hur stort Boverkets
bidrag kommer att bli. Ansökan om investeringsbidrag ska inkomma till Boverket senast
den 1 december 2018 och prövas före utgången av maj månad följande år. Kostnaden för
ny värmeanläggning, golv och förråd uppgår till 3 026 250 kronor och är fördelat enligt
nedan. 30 procent av den totala kostnaden för investeringen motsvarar således 907 875
kronor.
Kostnader
Installation av bergvärmepump
Installation av pelletspanna och silo
Golv
Tillbyggnad av förråd
Ramp till förråd
Övriga kostnader
Totalt

753 000 kr
1 071 250 kr
740 000 kr
335 000 kr
77 000 kr
50 000 kr
3 026 250 kr

Anläggningen är en av de största folkparkerna i södra Sverige och har ett stort värde för
Osby kommun. Folkparken grundades 1933 och har genom åren utgjort en viktig
samlingsplats för folket i nordöstra Skåne och blev 2006 utsedd till Sveriges finaste
folkpark. Antalet aktiviteter och evenemang under ett verksamhetsår är stort och riktar sig
till flera olika målgrupper. År 2018 befarar föreningen ett underskott på grund av minskat
antal betalande besökare vilket man flaggat för och lyft i dialog kring driftstöd med
kommunen. Om bidraget beviljas är det föreningens ambition att installera den nya
värmeanläggningen, lägga om golvet och bygga förrådet under sommaren 2019 för att öka
attraktiviteten. Föreningen har inkommit med en driftkalkyl vilken visar att föreningen
skulle minska sina årliga driftkostnader för värme med 42 800 kronor. Kultur och Fritid
ser mycket positivt på att föreningen ämnar ansöka om investeringsbidrag hos Boverket
för att finansiera en upprustning av lokalerna då folkparken har stor betydelse för
kommuninvånarna ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Investeringen är även av stor
vikt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att Granada ska kunna fortsätta att vara den
viktiga samlingsplats som den är idag och varit sedan 1933.
Beslut togs i KS 2017-12-13 om att avslå ansökan med hänvisning till det ekonomiska
läget i kommunen och föreningen ombads att återkomma med ansökan senast 2018-05-31.
Föreningen uppmanades även att då återkomma med kompletterande underlag för
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alternativ till att ha kvar oljepannan som alternativ vid hög belastning av anläggningen.
Föreningen har inkommit med sådan komplettering 2018-06-11 och denna avser
pelletspanna med tillhörande silo som alternativ för att kunna ta bort oljepannan helt.
Föreningen har uttryckt förståelse för det ekonomiska läget i kommunen och i sådant fall
att inte hela investeringen kan beviljas i nuläget vill föreningen att byte av
värmeanläggningen prioriteras (inkommen handling 2018-06-05).

Beslutsunderlag
-

Boverkets föreskrifter statsbidrag
Framställan om bidrag till ny värmeanläggning på Granada i Lönsboda, inkommen
handling 20170913
Kostnadsunderlag för värmepump, inkommen handling 20171002
Driftkalkyl värmesystem, inkommen handling 20171102
Offert Rickardssons bygg, inkommen handling
Kostnadsunderlag för pelletspanna med tillhörande silo, inkommen handling
20180611
Framställan om att kommunen beaktar kommande ansökan om stöd till renovering
av Granada i Lönsboda, inkommen handling 20180306
Verksamhetsberättelse 2017 Lönsboda Folkets Hus och Parkförening
Mail från Göte Johansson 2018-06-05

Mathias Karlsson

Reia Sofiadotter Collberg

Förvaltningschef

Kultur och fritidschef

Beslutet skickas till
-

Samhällsbyggnadschef

-

Kultur och fritidschef, Kulturutvecklare

Boverkets författningssamling
Utgivare: Yvonne Svensson

Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler;

BFS 2017:2
ALL 1
Utkom från trycket
den 25 april 2017

beslutade den 25 april 2017.
Boverket föreskriver följande med stöd av 25 § förordningen (2016:1367) om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Inledning
1 § Denna författning innehåller föreskrifter till förordningen (2016:1367) om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler.
Termer och begrepp som inte särskilt definieras i denna författning används i
samma betydelse som i förordningen.

Ansökan om bidrag
2 § Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och göras på blankett som Boverket
har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna
blanketten och lämna de uppgifter som anges.

Bidragsunderlag
3 § Bidragsunderlaget beräknas på samlingslokalens hela yta efter det att
byggnadsprojekt genomförts.
Utrymmen för samlingslokalens skötsel är expedition samt städ- och
personalutrymmen.
Om en befintlig samlingslokal består av utrymmen som inte längre är
användbara som samlingslokal kan hänsyn tas till detta när bidragsunderlaget
beräknas.
4 § Om lokalens yta vid sådant köp, ny- eller tillbyggnad som avses i 8 § första
stycket 1 och 2 förordningen överstiger 1 000 m2 utgör bidragsunderlaget
kostnaden per m2 för hela ytan multiplicerat med 1 000.
5 § I bidragsunderlaget för sådana åtgärder som avses i 8 § första stycket 1, 2
och 3 förordningen får, utöver skäliga faktiska kostnader för byggnadsåtgärder,
inräknas skäligt värde av eget arbete, dock högst 20 procent av underlaget.
Boverket fastställer genom särskilt beslut skäligt värde av eget arbete.

Besiktningsman
6 § Besiktning får genomföras av certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 §,
sakkunnig funktionskontrollant enligt 8 kap. 25 §, certifierad sakkunnig enligt
10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) eller ackrediterat besiktningsorgan
enligt 5 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:338).
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Besiktningsmannen ska ha en självständig ställning i förhållande sökanden och
till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Bestämmelser om investeringsbidrag
Projektets påbörjande
7 § Med tidpunkten för påbörjande för sådana åtgärder som avses i 8 §
förordningen avses i fråga om nybyggnad och tillbyggnad den tidpunkt då
gjutning av källarlösa hus, källarmurar eller grundplattor under dessa påbörjas.
Däremot räknas inte schaktning, sprängning, pålning, utfyllning, formsättning för
plintar och grundplattor, gjutning av plintar och dylikt som påbörjande i detta
avseende.
Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om ombyggnad den tidpunkt där
rivnings- eller röjningsarbete påbörjas. Byggnadsarbetena ska dock inte anses
påbörjade, om endast mindre rivningsarbeten utförts för att undersöka
byggnadens skick inför ombyggnaden.
Prövning av en ansökan om bidrag
8 § Ansökningar om investeringsbidrag som har kommit in till Boverket senast
den 1 december prövas vid ett tillfälle före utgången av maj månad följande år.
Underlag för prövning av en ansökan om bidrag
9 § Följande handlingar ska bifogas ansökan om investeringsbidrag
– Nödvändiga behörighetshandlingar.
– Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet.
– Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive sökandens.
– Antal invånare i upptagningsområdet ska anges.
– Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.
– Handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller
mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan.
– Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.
– Kommunens protokollsutdrag eller annan handling där det framgår att
kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst
30 procent av det bidragsunderlag som fastställs i ärendet.
För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade
årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen
bifogas ansökan.
För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.
Besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning
10 § Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och
att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning.
Kostnadsredovisningen ska visa summan av de i projektet nedlagda
kostnaderna. I de fall både bidragsberättigade åtgärder och inte bidragsberättigade
åtgärder har genomförts, ska kostnaderna delas upp.
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Slutredovisning
11 § Den som har tagit emot investeringsbidrag ska lämna en slutredovisning av
projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska
vara skriftlig och göras på blankett som Boverket har fastställt. Sökanden, eller
behörig företrädare för denne, ska underteckna blanketten och lämna de uppgifter
som anges. Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de insatser
som genomförts och hur uppsatta mål för projektet har uppnåtts.
Till slutredovisningen ska fogas besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning
enligt 10 §.

Bestämmelser om verksamhetsutvecklingsbidrag
Prövning av en ansökan om bidrag
12 § Ansökningar om verksamhetsutvecklingsbidrag som har kommit in till
Boverket senast den 31 augusti prövas vid ett tillfälle före utgången av december
månad samma år.
Underlag för prövning av en ansökan om bidrag
13 § Följande handlingar ska bifogas ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag.
– Nödvändiga behörighetshandlingar.
– Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet.
– Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive sökandens.
– Antal invånare i upptagningsområdet.
– Handlingar som visar byggnadens eller utomhusmiljöns utformning,
företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och
situationsplan.
– Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.
– Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.
För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade
årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen
bifogas ansökan.
För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.
Besiktningsprotokoll
14 § Om Boverket beslutat att ett byggnadsprojekt enligt 13 § första stycket 1
förordningen ska besiktas ska besiktningsprotokollet visa att nödvändiga
kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande
bygglagstiftning.
Kostnadsredovisning
15 § Kostnadsredovisningen ska visa summan av de i projektet nedlagda
kostnaderna. I de fall både bidragsberättigade åtgärder och inte bidragsberättigade
åtgärder har genomförts, ska kostnaderna delas upp.
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Slutredovisning
16 § Den som ha tagit emot verksamhetsutvecklingsbidrag ska lämna en slutredovisning av projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet.
Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på blankett som Boverket har
fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna
blanketten och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska innehålla en
skriftlig redogörelse av de insatser som genomförts och hur uppsatta mål för
projektet har uppnåtts.
För sådana åtgärder som avses i 13 § första stycket 1 förordningen ska till
slutredovisningen fogas kostnadsredovisning enligt 15 §.
I förekommande fall ska till slutredovisningen fogas besiktningsprotokoll
enligt 14 §.

1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2017.
2. Genom föreskrifterna upphävs Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(1997:25) om bidrag till allmänna samlingslokaler.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till
Boverket före den 1 februari 2017.
På Boverkets vägnar

SUSANN BARD

Amelie Fasth
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Mail inkommet från Göte Johansson 2018-06-05
Hej Cecilia !
Vår önskan är ju att vi skall få igenom hela detta förslag.
detta här skulle ju lyfta hela Osby kommun.
Vi fick ju pris 2006 som Sveriges finaste Folk Park, men den blir hårt sliten.
Vi får alltid höra att detta är Södra Sveriges finaste Folk Park.
Men är det omöjligt att få igenom hela detta förslag vill vi i första hand sätta in bergvärme.
Vår oljepanna är gammal å trött, vi vet inte när den kollapsar.
Men är nu boverket på gott humör kanske vi skulle satsa på hela ansökan.
Om jag har räknat rätt, skulle kommunen bidra med 534.000 kr.
Det är ju en investering för framtiden.
2018 06 05: Göte. Granada
Jag har inte fått någon uppgift om förbrukning av oljan men jag skickar in den till er så fort
jag vet.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2018-08-13
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

VA-plan Osby kommun
Dnr KS/2018:544 303

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta VA-planen för Osby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med SBVT tagit fram ett förslag till VAplan utifrån ”Det livsviktiga vattnet - VA strategi för Osby kommun” som antogs av
kommunfullmäktige 2017-02-13, §7.
Va-planen utgår ifrån VA-strategin och den långsiktiga investeringsplanen och förtydligar
var och när kommunalt vatten- och avlopp kommer att byggas ut.

Beslutsunderlag
Förslag till va-plan med bilagor
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13, § 7 ”Det livsviktiga vattnet – VA-strategi”
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 17, Investeringsplan Va-verksamhet 20182042

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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VA- STRATEGI FÖR OSBY KOMMUN
Vi gör det alla, använder vatten på ett eller annat sätt – dricker, duschar, vattnar, bara blickar ut över det, finner ro och fascineras av livet i det. Listan kan
göras lång och frågorna är många men hur fungerar det och hur hänger det ihop?
Vad vi vet är att vattnet är livsviktigt och att det cirkulerar i ett kretslopp. Det vill säga att vattnet vi idag dricker och nyttjar är samma som dinosaurierna en
gång i tiden drack. Samma vatten som framtida kommuninvånare ska dricka, bada och fiska i.
Kommunen har ansvar i att förvalta och säkerställa att det i Osby kommun finns tillgång till dricksvatten och att hanteringen av avloppsvatten och dagvatten
sker på ett ansvarsfullt sätt, för att påverka våra sjöar och vattendrag så lite som möjligt. Det vatten som tidigare generationer nyttjat för att bygga våra orter
och driva vår utveckling är det nu vår tur att förvalta. Framtidens vattenkvalité styrs av hur vi agerar här och nu.
Denna strategi pekar ut riktningen för hur vi tar ansvar och bygger en hållbar VA-försörjning där vi förvaltar och utvecklar VA-försörjningen utifrån den framtida kommuninvånarens behov. Strategin är framtagen med en medvetenhet om att Osby kommun är del i ett stort vattensystem och att vattnet är gränslöst. Vi
är medvetna om att dagens VA struktur står inför utmaningar såsom sårbarhet avseende dricksvattenförsörjning och vår påverkan på sjöar och vattendrag. De
verkliga frågorna är, ska vi vara trygga och få rent dricksvatten i kranen och ska vi kunna bada i våra vatten? För mig är svaret, självklart! För att lyckas med
det här hos oss och i vår region måste kommunerna hjälpas åt och jobba gemensamt. Var och en har inte förutsättningar att långsiktigt klara det på egen hand.
Idag samverkar Osby kommun inte inom regional VA-försörjning, vi är som en isolerad ö. Omställningsarbetet från isolerad ö till regional samverkan innebär
stora investeringar men som jag ser det finns inget val. Osby kommun ska vara en del i ett hållbart samhälle med en robust dricksvattenförsörjning och ansvar
för påverkan på våra sjöar och vattendrag.
Frågorna som diskuterats och väckts är många och alla svaren har vi inte här och nu men vad jag vet är att vi tillsammans behöver tänka nytt, tänka utanför
vår kommungräns och utmana oss själva. Vi måste vara modiga i Osby kommun och komma till handling. Vi kan inte bara prata om och identifiera hot utan vi
måste hantera dem. Denna strategi syftar att ta oss till handling – skapa en medvetenhet om vad vi behöver göra och i vilken riktning vi ska gå.
Det är tillsammans vi bygger ett hållbart och livskraftigt samhälle och för detta krävs samverkan. Så låt oss samverka så mycket det går!

Marika Bjerstedt Hansen
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BAKGRUND
Vatten följer inte de kommunala geografiska gränserna utan delas av regioner
och kommuner. För att hitta hållbara vatten- och avlopps (VA) lösningar
måste man se till helheten både lokalt och regionalt samt samverka kring
vattenanvändningen och påverkan. För att nå en hållbar VA-försörjning
krävs en långsiktig planering med tydliga beslut om vilken utveckling
kommunen strävar efter samt kunskap om de dricksvattentillgångar samt
sjöar och vattendrag som blir berörda. Med en strategi för utvecklingen
av VA skapas förutsättningar för en bättre vattenkvalité och en robust
dricksvattenförsörjning. Behovet av att ta fram övergripande planer för
VA har accelererat under de senaste åren, dels genom att det är ett av
kommunernas ansvar i vattendirektivets och miljömålens åtgärdsprogram
och dels av att vikten i att planera för hur både enskilt och kommunalt VA
ska hanteras och utvecklas har synliggjorts. Miljökraven inom området har
under de senaste åren ökat och förväntas öka ytterligare för att Sverige och
EU ska kunna uppfylla bland annat vattendirektivet och miljömålen. Med
kommunernas ansvar för mark- och vattenförvaltning, fysisk planering,
dricksvattenförsörjning, avloppsrening samt tillsyn har de en betydande roll i
arbetet med genomförandet av vattendirektivet och miljömålen.

SYFTE OCH MÅL

4

En strategi behandlar en fråga eller ett område på en övergripande nivå
med avsikt att få en gemensam bild i politik och förvaltning att arbeta efter.
VA-strategin för Osby kommun syftar till att ta ett helhetsgrepp på hur
VA-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang. Arbetet
tar avstamp i beslutade ställningstagande i översiktplan antagen år 2010.
Planeringshorisonten för genomförandet är år 2040 med hänsyn tagen till de
stora infrastrukturprojekt som strategin fastställer. Målet är att på ett hållbart
sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska
påverkan från VA i våra vattenförekomster. Strategin ska vidare fungera som
en vägvisare i ekonomiska investeringar samt fungera som ett underlag vid
beställningar till det kommunala driftbolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(SBVT). Strategin är avgränsad till att behandla kommunal VA-försörjning
angående dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad

bebyggelse. Strategin behandlar inte enskilda anläggningar eller vattnets
påverkan på samhället vid översvämning, skyfall och torka. Utbyggnad
för exploatering av bostäder, verksamhetsområde eller handel hanteras ej i
strategin utan i översiktplan och detaljplan.

VA FÖRSÖRJNING
VA-försörjning delas in i tre områden, dricksvatten, avloppsvatten samt
dagvatten och för varje område finns ett ledningsnät. I Osby kommun finns
det verksamhetsområde för VA i Osby tätort, Lönsboda, Killeberg - Loshult,
Hökön och Visseltofta. Inom verksamhetsområdena ansvarar kommunen
för försörjningen av dricksvatten samt omhändertagande av avloppsvatten
och i de flesta fall även dagvatten. Utanför verksamhetsområdena ansvarar
den enskilda fastighetsägaren alternativt samfälligheter för sin försörjning
av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten genom enskilda
anläggningar. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) har
kommunen ansvar att bygga ut VA där det behövs i ett större sammanhang
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och/eller miljön. Områden där
framtida utbyggnad av kommunalt VA krävs enligt lag behandlas i strategin
och benämns som samlad bebyggelse.
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UTMANINGAR, FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH OMVÄRLD

6

UTMANINGAR
Osby kommun står inför utmaningar i sin VA-försörjning både vad gäller
struktur och befintliga anläggningar. De stora utmaningarna ligger i sårbarhet
i dricksvattenförsörjningen, ledningsnät med bristande funktion samt
ålderstigna anläggningar som behöver moderniseras alternativt byggas om.
Även dagvattnets påverkan och förväntat framtida ansvar för områden med
samlad bebyggelse skapar en osäkerhet inför prioriteringar och investeringar.
För att möta framtidens krav på VA-försörjning och för att uppnå en hållbar
VA-försörjning behöver förändringar genomföras. VA-försörjningens
infrastruktur kan liknas vid strukturerna för trafik och el, de är nödvändiga
för samhällets funktion, har stora anläggningskostnader samt ska fungera och
driftas under många år. Därför är det viktigt att studera utmaningarna i ett
långsiktigt gränslöst perspektiv det vill säga en hållbar VA-försörjning 25-50
år framåt i tiden. En hållbar VA-försörjning innebär ur ett socialt perspektiv
att vi har tillgång till dricksvatten och att våra ytvatten går att använda till
rekreation. Ur ett ekologiskt perspektiv innebär detta att vi minskar vår
belastning på miljön, både vad gäller påverkan genom utsläpp men även
genom uttag av resurser. En ekonomiskt hållbar VA-försörjning ser främst
till ovanstående värden med insikten att vi planerar och driver en viktig
samhällsfunktion ur ett långsiktigt perspektiv där kortsiktiga ekonomiska
vinster står åt sidan för långsiktiga korrekta investeringar.

FÖRUTSÄTTNINGAR
INRIKTNINGAR
Antagna politiska inriktningar som berör strategin finns i Översiktsplanen
antagen år 2010.
• Osby kommun ska agera och verka för att grundvattentillgångarna i kommunen skyddas och att vattentillgången är långsiktig och hållbar.
• Avloppsvatten och dagvatten ska tas om hand och hanteras på ett sådant sätt
att det inte förorenar grundvattnet.
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• I Osby kommun ska alla invånare tillförsäkras tillgång på dricksvatten av
god kvalité.
• Osby kommun söker samarbetspartners där det finns gemensamma frågor att
lösa och där samarbetet ökar förutsättningen för en framgångsrik lösning.
LAGSTIFTNING
Det är ett flertal lagstiftningar som har betydelse för VA. De olika lagarna har
inte stiftas utifrån en gemensam bakomliggande tanke, utan har tillkommit
och reviderats var för sig under olika tidsperioder. Detta gör att de ibland är
motstridiga, att det finns luckor i lagstiftningen och att vissa bestämmelser
överlappar varandra. Lagstiftning av störst betydelse är:
Miljöbalken; reglerar utsläpp av avloppsvatten. Även vattendirektivet är
implementerat i Miljöbalken och vattentäkter omfattas av balken.
Plan – och bygglagen; innehåller bestämmelser om planering av mark och
vatten och om byggande.
Lagen om allmänna vattentjänster; innehåller bestämmelser inom kommunalt
verksamhetsområde för vatten- och avlopp inkluderande om och när
verksamhetsområde ska inrättas.
Livsmedelverkets författningssamling; ställer krav på dricksvatten.
MILJÖMÅL
Det finns 16 stycken nationella miljömål i Sverige med syftet att belysa den
ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Av miljömålen är det
fem stycken som berör strategin.
• Giftfri miljö		
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• God bebyggd miljö
• Grundvatten av god kvalitet
Utifrån de nationella miljömålen utformas regionala mål av länsstyrelserna
och lokala mål av kommunerna. I Osby kommun finns lokala miljömål
antagna 2009.
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OMVÄRLD
Osby kommun är på inget sätt en unik kommun i att stå inför stora utmaningar
inom VA. Utmaningarnas storlek skiljer sig åt mellan kommunerna beroende
på kommunernas olika förutsättningar. I stort handlar det för alla om att ha
en trygg och robust framställning och distribution av dricksvatten och att
hantera hot avseende föroreningar och vattenbrist. Ledningsnäten ska vara
säkra från in- och utläckage. Avlopps- och dagvatten ska påverka våra hav,
sjöar, vattendrag och grundvatten så lite som möjligt och VA ska byggas ut
till områden med samlad bebyggelse. Utmaningarna är stora och kostsamma.
För att hitta hållbara lösningar är det viktigt att lyfta perspektivet från de
geografiskt satta kommunala gränserna och istället lokalisera potentiella
möjligheter till samarbete kring VA-frågor med närliggande kommuner
både avseende dricksvatten samt utbyggnad och rening av avloppsvatten.
Traditionellt sett har varje kommun löst VA-försörjning inom sitt geografiska
område, men med de framtida utmaningar vi ser är det av stor betydelse att se
VA-frågan ur ett regionalt perspektiv. Ensam är inte alltid stark och för Osby
kommun är det nödvändigt att samarbeta och samverka i stort och smått, dels
för att säkra regionens dricksvattenförsörjning och dels för att kommunerna
ska kunna uppnå uppsatta direktiv och mål för VA-försörjningen.

VA FÖRSÖRJNING - NULÄGE
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VA FÖRSÖRJNING - NULÄGE

Loshult

Hökön
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Befintlig överföringsledning för dricksvatten
Befintlig överföringsledning för avloppsvatten

Hjärsås

Immeln

Kyrkhult

VA FÖRSÖRJNING – NULÄGE
I kommunen ligger orterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Loshult, Hökön
och Visseltofta inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
Här distribuerar kommunen dricksvatten, avleder och renar spillvatten
samt avleder dagvatten. Inom Osby kommun är ca 3400 abonnenter
anslutna till kommunalt VA. Kartan illustrerar dagens VA-försörjning samt
grannkommunernas närliggande anläggningar. Osby kommun framställer
och renar dricksvatten från fem vattentäkter inom kommunen, den största
utgörs av Skeingesjön. Avloppsvatten renas i fem kommunala reningsverk
och dagvatten inom verksamhetsområde leds i huvudsak bort till närliggande
sjöar och vattendrag. Störst påverkan från VA är det på Osbysjön och
Ekeshultsån. För att sörja för att dricksvatten levereras och avloppsvatten och
dagvatten leds bort finns ca 36 mil ledningar. Ledningsnätet för avloppsvatten
och dagvatten är i stort ett utbyggt duplikatsystem, vilket innebär att det är
separata ledningar för avloppsvatten och dagvatten. Dagens VA-försörjning
sker generellt i mindre anläggningar i orterna. Dricksvattenproduktionen
är sårbar, ledningsnätens funktion visar stora brister, sjöar och vattendrag
påverkas och kunskapen om dagvattnets påverkan är låg.

DRICKSVATTEN
Osby kommun har fem vattenverk där det framställs dricksvatten Maglaröd
för Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta. Varje verk har
en vattentäkt med tillhörande vattenskyddsområden knutet till sig. Maglaröd
vattenverk tar vatten från Skeingesjön och förser Osby tätort med dricksvatten.
Skeingesjön ligger i Osby och Hässleholm kommun, dock är det endast Osby
kommun som använder sjön som dricksvattentäkt. Lönsboda, Killeberg,
Hökön och Visseltofta får sitt dricksvatten från lokala grundvattenförekomster.
Av tabellen framgår att Osby kommuns totala dricksvattenbehov är ca
800 000 m3/år. Tabellen synliggör att samtliga grundvattentäkter saknar
vattendom. Ingen dricksvattentäkt har reservtäkt och lagringskapaciteten är
delvis bristfällig. I Visseltofta och Lönsboda finns föroreningar i grundvattnet,
vilka renas bort med aktivt kol. Lönsboda har även begränsad tillgång på
bra grundvatten vilket innebär att vattentäkten i Lönsboda, ur ett långsiktigt
perspektiv, ej bör tjäna som vattentäkt.
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Ort

Behov
(m3/år)

Skydd
Vattendom/Vattenskyddsområde (år)

Reservoar
(m3/år)

Osby tätort

600 000

1996/2003

2 800

Helhetsyn avseende skydd av Skeingesjön saknas.

Lönsboda

130 000

Nej/2006

1 200

Begränsad tillgång på grundvatten.
Grundvattent delvis förorenat.

KillebergLoshult

50 000

Nej/1974

60

Nya föreskrifter arbetas fram under 2016.

Hökön

10 000

Nej/1974

40

Nya föreskrifter arbetas fram under 2016.

Visseltofta

8 000

Nej/1980

40

Begränsad tillgång på grundvatten
Grundvattnet förorenat.

Detta innebär att distributionen och framställandet av dricksvatten är sårbart.
Det högst prioriterade avseende dricksvattnet är att kommunen säkerställer
en robust infrastruktur och trygg distribution av dricksvatten till kommunens
medborgare och verksamheter. Kommunen har goda förutsättningar
avseende mängd dricksvatten att distribuera från Maglaröd. Dock är
stukturen i ledningssystem ej sådan idag att Maglaröd kan distribuera mer
än till Osby tätort. Skeingesjön med Maglaröd vattenverk har kapacitet att
utgöra en regionalt viktig dricksvattenförekomst och därav är det mycket
viktigt att redan idag arbeta långsiktigt med skydd och föreskrifter för hela
Skeingesjön. Beslut är fattat av kommunfullmäktige att bygga ut kommunalt
avlopp i Brunkelstorp med syfte att minska påverkan från enskilda avlopp i
Skeingesjön.
Huvudsakliga brister i dagens dricksvattenproduktion:
• Begränsad tillgång till vatten Lönsboda och Visseltofta.
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Kommentar

• Förorenade områden som påverkar grundvatten för dricksvattenproduktion i
Lönsboda, Visseltoft och vid Skansen, Sibbarp.
• Hög sårbarhet.
• Inga reservvattentäkter.
• Få uttag har tillstånd.
• Skydden för vattentäkterna är ålderdomliga och otillräckliga.
• För låg reservoarkapacitet.

AVLOPPSVATTEN
Avloppsvattnet utgörs av avloppsvatten från hushåll och verksamheter. Det
finns fem lokala reningsverk Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön,
Visseltofta och flertal pumpstationer vid våra orter. Reningsverken har
utsläppspunkt i Helgeås avrinningsområde undantagsvis Lönsbodas
reningsverk som har utsläpp i Skräbeåns avrinningsområde. Det viktigaste
avseende omhändertagandet av avloppsvatten är att detta påverkar våra sjöar
och vattendrag i så begränsad omfattning som möjligt.
Huvudsakliga brister i dagens omhändertagande av avloppsvatten:
• Reningsverken påverkar flera sjöar och vattendrag.
• Flera reningsverk har uppnått sin tekniska livslängd och kräver
modernisering.
• Reningsverket till Osby tätort är beläget på en plats som är attraktiv att
exploatera.
• Ytterliggare exploatering av Visseltofta kräver ett nytt reningsverk.

DAGVATTEN
Dagvatten är tillfälliga flöden som regn och smältvatten. Kommunen har
ansvaret för dagvattenhanteringen inom flertalet av VA-försörjningens
verksamhetsområde. Dagvattnet i Osby kommun leds orenat till recipienter,
det vill säga till diken, åar och sjöar. Detta är ett problem främst för Osbysjön,
eftersom sjön tar emot mycket dagvatten från Osby tätort samtidigt som sjön
är väldigt grund. Osbysjön har dessutom ett stort värde för kommunen med
flera badplatser som används av både invånare och turister. För att mängden
utsläpp av orenat vatten ska minska i Osbysjön är det viktigt att vattnet renas
innan det når recipienten. Dagvatten ska inte ha en negativ påverkan på
människors hälsa och miljön utan fungera som en resurs i vattnets kretslopp.
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Huvudsakliga brister i dagens hantering av dagvatten:

SAMLAD BEBYGGELSE

• Det finns låg kännedom om dagvattnets innehåll och hur det påverkar våra
sjöar och vattendrag.

I Osby kommun finns ca 1800 hushåll med egna alternativt samägda dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar. Inventerings- och åtgärdsarbete har
sedan år 2010 varit prioriterat och majoriteten av de enskilda avloppen är idag
inventerade. Flertalet av de enskilda avlopp som inventerats är undermåliga
och kräver åtgärd. En viktig del i att skapa förutsättningar för bättre vattenkvalité är att detta arbete även fortsättningsvis prioriteras. Majoriteten av de
enskilda avloppen omfattas inte av framtida kommunalt VA utan måste åtgärdas av de enskilda fastighetsägarna.
Det finns områden som idag har enskild VA-försörjning men där kommunen
kan antas ha ett ansvar att lösa VA-försörjningen enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Ansvaret innebär att det krävs allmänna VA-anläggningar om
VA-försörjningen av hälso- och/eller miljöskäl måste lösas i ett större sammanhang. Hälso- och/eller miljöskäl innebär en sammanvägning av flera faktorer,
exempelvis problem med vattenförsörjning och var området är placerat med
tanke på recipient, känslig eller skyddsvärd miljö och offentliga bad. För att
avgöra om ett område ingår i det kommunala ansvaret gällande samlad bebyggelse har en analys genomförts av Osby kommun, där man konstaterat att
kommunen har tre område som omfattas av det kommunala ansvaret, Östra
Genastorp, Hasslaröd samt Sibbarp skansen.

• Dagvatten omhändertas på traditionellt sätt i ledningsnät som ej utgör någon
resurs i kretsloppet.
• Osbysjön är en stor mottagare av orenat dagvatten.
• Lönsboda och Killeberg har särskilt stora problem med dagvatten som
tränger in i ledningsnäten för avlopp.

LEDNINGSNÄT
För att distribuera dricksvatten samt leda bort avlopps- och dagvatten inom
våra verksamhetsområden har kommunen totalt ca 36 mil ledningar fördelat
på tre olika ledningnät; dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten med
tillhörande distributionssystem. Överlag är ledningsnätet föråldrat, uppvisar
stora brister och har ett stort förnyelsebehov. Det är viktigt att ledningsnätet
förnyas i takt med behovet. Ett bra ledningsnät säkerställer distribution av
vatten, förorenar inte samt hushåller med naturresurser.
Huvudsakliga brister i dagens ledningsnät:
• Det saknas kunskap om ledningsnätens status för att kunna prioritera rätt
investeringar avseende underhåll och förnyelse.
• Ledningsnätet har betydande in- och utläckage.
• Ledningsnätet är generellt sett ålderdomligt och reinvesteringsbehovet stort.
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VA FÖRSÖRJNING - FRAMTID
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STÄLLNINGSTAGANDE
• Vår dricksvattenförsörjning präglas av kvalité, kvantitet och leveranssäkerhet.
• Vi verkar för en regionalt robust VA-försörjning där långsiktighet och säkerhet
värderas högre än pris.
• Vårt omhändertagande av avloppsvatten ska vara driftsäkert och modernt. Vi ska
rena avloppsvatten med utgångspunkt att påverkan på recipient ska vara så låg som
möjligt. Långsiktighet ska prägla processen snarare än kortsiktiga ekonomiska
besparingar.
• Vårt dagvatten berikar oss istället för att belasta miljön.
• Kommunens VA-anläggningar ska drivas på ett långsiktigt hållbart sätt med hänsyn
till både miljö och ekonomi.
• Vår VA-försörjning genomsyras av en medvetenhet om samhällets förutsättningar,
förändringar och sårbarhet. Arbetet säkerställs genom riskbedömningar och
krisplaner.
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VA FÖRSÖRJNING – FRAMTID
Kartan på framtidens VA-försörjning visar hur Osby kommun långsiktigt ska
säkra tillgången på dricksvatten för Osby tätort och Lönsboda, men även med
Skeingesjön bidra till en regionalt robust dricksvattenförsörjning. Strategin
lyfter perspektivet från det enskilda kommunala till en större regional bild.
Målet är att bygga en VA-försörjning med trygg och robust framställning,
distribution av dricksvatten och ett bra omhändertagande av avloppsvatten
från reningsverk och dagvatten från tätort. Handlingsplanen utgår från det
lokala men med perspektiv på att sätta in de delar man kan i ett större regionalt
perspektiv. Handlingsplanen stärker både den lokala och regionala VA-försörjningen. Samverkan är nyckeln.

HANDLINGSPLAN
ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR
Den stora förändringen från nuläge till framtid är föreslagna överföringsledningar. För en kommun med flera mindre orter är det en utmaning att i varje
ort ha reningsverk, vattentäkt och reservvattentäkt. Systemet är inte heller
hållbart ur ett ekonomiskt driftperspektiv. Överföringsledningarna syftar till att
minska sårbarheten för varje enskild ort och minska antal anläggningar. Överföringsledningarna Osby tätort (Skeingesjön) - Broby samt Vilshult - Osby
tätort är även viktiga ur ett regionalt perspektiv avseende dricksvattenförsörjning.
Framtida överföringsledningar innebär ledning både för dricksvatten och
avloppsvatten. Överföringsledningarna kommer att utgöra verksamhetsområden vilket innebär att fastigheter längs med överföringsledningarna kan ingå i
VA-kollektivet. Överföringsledningarna utgörs av nedanstående stråk:
Osby tätort - Ö Genastorp - Östanå - Glimminge - Broby
Vilshult - Lönsboda - Boalt - Osby tätort
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Osby tätort - Ö Genastorp - Östanå - Glimminge - Broby

DRICKSVATTEN

Ledningen minskar kommunens sårbarhet genom att säkerställa reservvatten
till Osby tätort från Kristianstad via Östra Göinge. Ledningen ansluter till befintlig överföringsledning mellan Broby - Knislinge - Hanaskog - Kristianstad.
Reservoarkapaciteten behöver förstärkas för distributions- och underhållsuppehåll. Avloppsvatten kan överföras från Osby tätort till Knislinge reningsverk
och Osbys reningsverk kan då avvecklas. Ledningen är mycket viktig för Östra Göinge kommuns dricksvattenförsörjning då ledningen möjliggör tillgång
till vatten från Skeingesjön via Osby kommun. Östra Genastorp kopplas in vid
byggnation av denna överföringsledning alternativt byggs Östra Genastorp
och Östanå ihop som ett första steg. Skeingesjön har i gällande
vattendom utrymme att bidra till Östra Göinges behov. Ur ett långsiktigt perspektiv behöver större uttag säkras genom utökad vattendom för att Skeingesjön ska utgöra en regional dricksvattentillgång.

Osby kommuns högsta prioritet i försörjning av dricksvatten är att koppla
ihop sitt lokala distributionssystem med ett regionalt för att försäkra sig om en
långsiktigt robust och trygg distribution av dricksvatten. Att koppla ihop systemen regionalt är en nödvändighet för att Osby kommun ska kunna säkerställa tillgång samt reservvatten. Ytterligare en utmaning är att långsiktigt skydda
sin största och mest betydelsefulla dricksvattentillgång, Skeingesjön.

Vilshult - Lönsboda - Boalt - Osby tätort

• Bygg ut kommunalt VA till Brunkelstorp enligt beslut.

Denna överföringsledning är en viktig regional åtgärd genom att koppla samman de regionalt stora tillgångarna avseende dricksvatten i stråket BromöllaOsby- Kristianstad. För Osby kommun skulle överföringsledningen innebära
att vattenverket och reningsverket i Lönsboda kan läggas ner. Projektet kan
eventuellt samordnas med utbyggnad av väg 15, tvärleden. Avloppsvattnet
från Lönsboda reningsverk kan då antingen ledas till Jämshögs reningsverk
alternativ till Osby tätorts reningsverk och i sin förlängning till Knislinge
reningsverk.

• Holma vattenskyddsområde upphävs.

Åtgärder för dricksvatten:
• Förstärka och utveckla Skeingesjön till en regional dricksvattentillgång,
avseende vattenskydd med helhetssyn och vattendom.
• Maglaröds vattenverk byggs ut för att möta strategins behov.

• Dricksvattenledning till Sibbarp, Skansen permanentas.
• Lönsboda vattenverk läggs ner när vattendistributionen är säkrad via överföringsledning. Övriga verk rustas och underhålls för att möta upp strategins
behov.
•Nya reservoarer planeras utifrån strategins behov.
• Vid eventuell exploatering av Visseltofta utreds möjligheten att samverka
med Hallaryd, Älmhults kommun.
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AVLOPPSVATTEN
Då överföringsledningar för vatten är prioriterade är det naturligt att avloppsvatten också följer de föreslagna stråken. Genom föreslagna överföringsledningar kan avloppsvatten överföras mellan orterna och antal verk inom Osby
kommun minska. Konsekvensen blir färre utsläppspunkter och
förutsättningarna för en god vattenkvalité i sjöar och vattendrag förstärks.
Åtgärder för avloppsvatten:
• Lönsboda och Osby reningsverk läggs ner efterhand som överföringsledningar
byggs ut.
• Vid eventuell exploatering av Visseltofta utreds möjligheten att samverka med
Hallaryd, Älmhults kommun.

DAGVATTEN
Dagvatten påverkar våra sjöar och vattendrag samt kan orsaka översvämningar.
Alla kommuner har utmaningar vad gäller dagvatten och dess påverkan. För att
Osby kommun ska vara väl rustat för framtida utmaningar och krav på dagvattenutsläpp är det viktigt att öka kunskapen om dess innehåll. Vid ombyggnad
och nyanläggning ska dagvatten utgöra en resurs i vattnets kretslopp istället
för att vara en belastning för recipient. För att säkerställa Osbysjöns framtida
vattenkvalité och tillgång avseende rekreation måste utsläpp av förorenat dagvatten upphöra.
Åtgärder för dagvatten:
• Öka kunskapen om dagvattnets innehåll för att kunna minska dess påverkan
där behov föreligger.
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• Vid nyanläggning eller när befintliga ledningar renoveras undersöks möjligheten till öppna dagvattenlösningar.
• Vid fysisk planering av och i våra orter utreds och säkerställs ytor för omhändertagande av dagvatten.

LEDNINGSNÄT
Utan ett fungerande ledningsnät med tillhörande distributionssystem har det
ingen betydelse att vi har god tillgång på dricksvatten och målsättning att
minska vår påverkan på recipient. Distributionen av dricksvattnet måste vara
säker mot föroreningar och fri från läckor för att hushålla med resurserna och
trygga leveranssäkerheten. Omvänt behöver ledningsnäten för avloppsvattnet
vara täta för att förhindra att föroreningar läcker ut på vägen till reningsverken
men även för att reningsverken ej ska belastas med inläckande grundvatten.
Ledningsnäten har en begränsad teknisk livslängd. Det är viktigt att de underhålls och förnyas med utgångspunkt från denna så att underhållsbehov inte
ackumuleras och därmed riskerar ekonomi och robusthet. Även klimatförändringen har inverkan på ledningssystemen genom att vissa ledningssystem inte
längre klarar de flöden som uppkommer utan att uppgraderas. Kunskap om
ledningsnätens status är avgörande för att arbeta förebyggande och långsiktigt
och för att prioritera rätt insatser i arbetet för att motverka in- och utläckage
samt säkerställa distributionen av dricksvattnet.

SAMLAD BEBYGGELSE
I Osby kommun finns tre område med samlad bebyggelse som idag inte är
anslutet till kommunalt VA, Östra Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen.
Möjlighet finns att ansluta Östra Genastorp till Östanå vattenverk respektive
reningsverk som en första del på överföringsledningen mellan Osby tätort
- Östra Genastorp - Östanå - Broby - Knislinge. Hasslaröd byggs ut i samband med utbyggnad av nytt bostadsområde och Sibbarp Skansen byggs ut i
samband med att dricksvattenledningen dit görs permanent. Enskilda avlopp
i områden i väntan på utbyggnad av kommunalt VA hanteras av Tillsyn- och
tillståndsnämnden.
Åtgärder för samlad bebyggelse:
• För Östra Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen ska utredning och tidsplan för inrättande av kommunalt VA område beslutas.

Åtgärder för ledningsnäten:
• En ledningsförnyelseplan arbetas fram för att säkerställa ledningsnätens
långsiktiga funktion.
• Kontinuerligt arbeta med att säkerställa ledningsnätens långsiktiga funktion.
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GENOMFÖRANDE
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GENOMFÖRANDE
Framtidens VA-försörjning ställer krav på en process med flera steg beroende
av varandra. För att lyckas i arbetet krävs att beslut inom VA-försörjningen
fattas med utgångspunkt i denna strategi och kommande tillhörande utredningar och beslut. Strategin fastställer i handlingsplanen en rad åtgärder för
dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad bebyggelse.
Åtgärderna är i strategin inte rangordnade eller prioriterade på grund av att de
samtliga är av stor vikt för en framtida hållbar VA-försörjning. Prioritering och
tidsplan framgår av investeringsplanen för VA. Det viktiga vid genomförandet
är att se helheten i VA-försörjningen och ha insikten och förståelsen för att
flera av åtgärderna är beroende av varandra. Strategin arbetas in i kommande
översiktplan. Framtida mål och budgetar ska utgå från strategin.
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INVESTERINGSPLAN 2018-2042, VA-verksamheten
Investering (belopp tkr)
2018
Osby Arv, Ombyggnad slamhantering
Lönsboda Arv, tillståndsansökan
Lönsboda Arv, ombyggnad till pumpstation
Osby Arv, Ombyggnad till pumpstation
Prästängen PST 203
Tillståndsansökan, omprövning Osby Arv
Ny Högreservoar - Klinten
Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitets ökning
Killeberg VV, Ny reservoar
Lönsboda VV, Optimering
Lönsboda VV, Ny borra för ersätta och koml. Industriborran
Skydd av grundvatten
Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby
Östra Genastorp, §6
Östra Genastorp-Östanå
0,500
Osby-Östra Genastorp
Hasslaröd
3,000
Sibbarp skans, §6
Osby-Boalt-Lönsboda-Vilshult
Ledningsnät
10,000
Särskilda dagvatten satsningar, dammar etc
1,500
Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar)
5,000
Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar
2,550
Vattenmätare
0,700
Mindre nyanläggningar
0,500
Investeringssumma per år (tkr)
23,750
Investeringsbehov för respektive 5-års period (tkr)
Årligt genomsnitt (tkr)

2019

2020

2021

2022

0,500

0,500

2023

0,500

2024

2025

3,000

3,000

2026
5,000

2027
9,000

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0,500

8,000

4,000

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

0,500

12,000

15,000

2041

2042

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

0,500

1,300

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

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

2,000

0,500

0,500

0,500

50,000

60,000

2,000

20,000

10,000

10,000
1,500
2,000

10,000
1,500
2,000

10,000
1,500
2,000

7,000
1,500
2,000

0,700
0,500
39,700

0,700
0,500
37,700

0,700
0,500
19,700

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

3,500

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

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

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

0,500

6,500

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

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

0,500
7,000

0,500
7,000

0,500
7,000

0,500
7,000

50,000
7,000

50,000
7,000

50,000
7,000

20,000
7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

0,700
0,500
10,700

0,700
0,500
10,700

0,700
0,500
10,700

0,700
0,500
11,200

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

0,700
0,500
64,200

0,700
0,500
60,200

0,700
0,500
30,200

0,700
0,500
10,700

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

0,700
0,500
11,200

0,700
0,500
22,200

0,700
0,500
75,200

0,700
0,500
70,200

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

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

2018-08-16
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479 52 81 23
anders.edwall@osby.se

Motion - Behåll och driv fastigheten Tandläkaren 1 (Briohuset)
Dnr KS/2018:355 299

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsutskottet antar yttrandet som sitt egna och föreslår Kommunstyrelsen
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen den 24 maj 2018 föreslår Dag Ivarsson (M):
- Att fastigheten Tandläkaren 1, Osby tillsvidare bibehålls av Osby kommun
alternativt ägarmässigt överförs till det kommunala bolaget Industrihus i Osby
AB.
- Att Osby kommun Alternativt Industrihus i Osby AB får i uppgift att driva
uthyrningen av kontor och övriga lokaler i Tandläkaren 1, Osby, till dess en
utarbetad plan för Södra Porten-området föreligger inklusive förslag till nya
detaljplaner föreligger.
Motionen remitterades till Samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Fastigheten ligger i
dagsläget ute hos mäklare till försäljning.
Nyckeltal för fastigheten
Fastigheten Tandläkaren 1 köptes in Januari 2012 och fastigheten är 3935 kvm med en
byggnad uppdelad på följande kvadratmeter:
Industrikontor: 1 740 kvm
Lager:
4 800 kvm
Lokalyta:
588 kvm
Lokalyta:
4 020 kvm
Totalyta:
11 148 kvm
Driftkostnader för fastigheten var under 2015 till 2017:
2015: 3,0 mnkr
2016: 3,6 mnkr
2017: 4,4 mnkr (extra direktavskrivning på 1 mnkr)
forts. under rubriken Ärende.
Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Beslutsunderlag
Motion - Behåll och driv fastigheten Tandläkaren 1 (Briohuset) – Dag Ivarsson (M)
Plankarta över Tandläkaren 1
Ärende
Byggnadens status och skick
Den ursprungliga byggnaden är uppförd i början av 1930-talet och byggdes sedan till i
omgångar (1950, 1980-1990). Huset har totalt sju plan och källare.
Huset renoverades sparsamt för att kunna användas som tillfälligt kommunhus under den
period som kommunhuset på Västra Storgatan 35 renoverades och byggdes om. Det
innebär att skicket för hyra ut som kontor till externa hyresgäster kräver stora
ombyggnationer och renoveringar både i form av nya ytskikt, avgränsningar, ventilation,
kyla och framförallt underhåll i form av fönsterbyte, fasadrenovering och ett stort takbyte.
Stora delar av taket är dessutom av materialet eternit och därmed asbest. Takbytet som
behöver utföras snarast uppskattas till flertalet miljoner pga asbest
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Byggnadens användning idag
Det finns från årsskiftet två hyresgäster (Lekoseum och vår interna verksamhet Kuben).
Bägge hyresgästerna har ett hyresavtal på fem år med möjlighet till förlängning och
intäkterna är 201 525 kr respektive 350 000 kr per år.
I övrigt är fastigheten tom från årsskiftet.
Byggnadens framtida användning
Kuben samt Lekoseum kommer att forsätta sin verksamhet, men övriga ytor står tomma.
Med gällande detaljplan är det möjligt att använda byggnaden för Centrum, vård, handel
och skola (enbart gymnasium). Delar av byggnaden är även skyddad mot förvanskning
och rivning. ”Byggnadens fasadparti med trappstegsgavel och guldbokstäverna Bröderna
Ivarsson ska skyddas mot förvanskning och rivning”
Intresset för kontorsetablering centralt i Osby bedöms som svalt varpå det kan ta en längre
tid att hyra ut kontor. En möjlighet är att inleda en planprocess och göra det möjligt att
konvertera till bostäder, det råder dock frågetecken gällande ändring till bostäder på grund
av närheten till Järnvägen. En planprocess med överklagandetid beräknas till minst ett år,
då man även bör ta med grusplanen på andra sidan vägen för att lösa
parkeringsmöjligheter för boende. Redan nu behöver man använda grusplanen som
parkering till fastigheten då byggnaden används som kontor.

Samhällsbyggnads inställning
Fastighetsenheten inom samhällsbyggnad har i dagsläget inte den organisatoriska
möjligheten att idka uthyrare i större skala än de interna verksamheterna samt mindre
objekt som hyrs ut. För att det skall vara möjligt bedöms 1 (en) tjänst som lokaluthyrare
att behöva tillsättas med en kostnad på ca 750 000 kr per år. Fastighetsenheten anser sig
heller inte vara den verksamhet som skall agera kommersiell uthyrare av kommunala
fastigheter.
Ansvaret för den funktionen bör rimligtvis ligga under det kommunala bostadsbolaget
Osbybostäder gällande bostäder och för kontor/lager/industri bör det rimligtvis tillhöra
Industrihus i Osby AB. Samhällsbyggnad har därmed inget att erinra mot att fastigheten
säljs och överförs till någon av de bägge bolagen.
Slutsats
Att Osby kommun skall fortsätta äga Tandläkaren 1 kan ej ses som en del av
kärnverksamheten, där investeringsmedel på flera miljoner krävs för att omedelbart rusta
upp och renovera byggnaden för att förhindra förfallet samt iordningsställa möjligheten
att ta in nya hyresgäster i byggnaden. Utan att byggnaden används kommer den att
fortsätta belasta kommunens ekonomi med 3-4 mnkr per år. De driftpengarna bedöms
vara till bättre gagn för Osby kommun genom att renovera och rusta upp förskolor, skolor,
äldreboenden, vårdinrättningar, idrottsanläggningar osv.
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Möjlighet finns att försälja och överföra fastigheten till någon av de kommunala bolagen
och det har Samhällsbyggnad inget att erinra mot.

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Fastighetschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetschef
Kommunstyrelsen
Dag Ivarsson (M)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2018-08-15
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Fordonsinvesteringar driftenheten 2018
Dnr KS/2018:230 042

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att fordonsinvesteringar, projektnummer 0833 får
genomföras enligt beslutad investeringsplan för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Vid samhällsbyggnadsutskottet den 24 april 2018, § 42, beslutade utskottet att pausa
investeringarna i fordon för driftenheten. Beslutet togs utifrån att medlen kunde behövas
för investeringar i driftenslokaler med anledning av verksamhetsövergången av
fastighetsskötseln från Osbybostäder. Kostnaden för att ordna lokaler för driftenheten
kommer först 2019 varför fordonsinvesteringarna på driftenheten bör genomföras som
planerat för år 2018.
Finansiering
Finansiering enligt beslutad investeringsplan för 2018, projektnummer 0833.
Beslutsunderlag
Investeringsplan 2018-2024, samhällsbyggnad exkl VA-verksamheten.
Samhällbyggnadsutskottets beslut § 42, 2018-04-24, Ekonomi, prognos efter mars.

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Investeringsplan 2018-2024
Samhällsbyggnadsförvaltningen exkl. VA-verksamheten

1 Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten
1.1 Flerårsplan 2018-2024
Investering/projekt

2018
EFP

Nämnd

2019
BB

EFP

2020

Nämnd

BB

EFP

Nämnd

Prio

Kommentarer

Kod

Text

BB

0801

Fastighetsbildning

100

150

100

150

100

150

1

Lantmäteriförrättningar.

0802

Nya planområden

500

500

500

500

500

500

1

Exploatering avseende detaljplanerad mark.

0803

Centrumåtgärder

500

500

500

500

500

500

1

Åtgärder för attraktivare centrum i Osby,
Lönsboda och Killeberg.

0804

Gatubelysning

200

3 500

200

3 500

200

200

1

Investeringar enligt flerårig belysningsplan
för att sänka kostnader avseende drift och
underhåll. Huvudsakligen armaturbyte.

Trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder tillsammans med
Trafikverket.

1 800

2

Projektet förutsätter att statsbidrag beviljas.

Statsbidrag avseende
trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder tillsammans med
Trafikverket

-900

2

Statsbidrag söks om 50 % av
investeringsbudget.

0807

Cirkulationsplats korsning
Kristianstadsgatan/Östra
Storgatan/Postgatan

4 000

4 000

3

Ny cirkulationsplats med tillhörande GCvägar i skolmiljö. Projektet förutsätter att
statsbidrag beviljas.

0808

Statsbidrag
cirkulationsplats korsning
Kristianstadsgatan/Östra
Storgatan/Postgatan

-2 000

-2 000

3

Statsbidrag söks om 50 % av
investeringsbudget.

0809

0810

Trafiksäkerhet Lönsboda
skola & centrum

Trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder

1 000

200

På grund av att förslaget avseende
uppförande av skolbyggnaderna har ändrats
är denna investering ej aktuell 2018 (i
samråd med Barn och skola). Eventuellt
2019.

1 000

200

200

200

200

200

Investeringsplan 2018-2024, Samhällsbyggnadsförvaltningen exkl. VA-verksamheten (2017-03-14)
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Investeringsåtgärder för ökad trafiksäkerhet
efter analys av trafiksituationen i olika
områden i kommunen. Exempelvis olika
typer av farthinder, linjemålning etc.
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Investering/projekt
Kod

Text

2018
EFP

GC-väg Rönnebacken

2019

Nämnd

BB

EFP

Utveckling handel och
industri

Nämnd

BB

10 000

250

300

300

300

300

0832

Julbelysning

250

250

250

250

0833

Fordon driftenheten

1 000

3 290

1 000

2 725

0834

1

Exploatering i samband med genomförande
av detaljplan avseende ny storförskola i
Osby samt säker trafiklösning vid
Rönnebacken. Belagd väg inkl. belysning.

3

Genomförande av detaljplan "Gång- och
cykelväg nordvästra delen av Osbysjön".
Inlösen av privat mark, projektering samt
utbyggnad av GC-väg samt broar enligt
detaljplan. Två träbroar 100 m + 20 m,
markarbeten samt fundament. Grusad GCväg 1 200 m ink. marklösen och
fastighetsbildning.
Exploatering av verksamhetsområde utmed
RV 23. Beror på detaljplan.

Lekplatser

0836

Kommentarer

BB

10 000

0831

Asfalt

Nämnd

17 000

Mätbil

0835

EFP

Prio

750

GC-väg samt två broar,
sträckan Näset Hasslaröd

0812

2020

3 500

4 500

3 500

4 500

Gatukostnadsersättning

-60

0

-60

0

Byggnation av stamnät i
landsbygden

5 000

5 000

5 000

5 000

300

1 000

4 000

300

3 350

5 000

2

Byte av mätbil för kommunens mättekniker.
Befintlig mätbil är av årsmodell 2008.

1

Ökat slitage medför högre
investeringskostnad för att bibehålla
säkerheten.

1

Befintlig belysning över vägarna i byarna är
gammal, sönder. Och kan inte monteras av
arbetsmiljöskäl.

1

Maskinparken är föråldrad och högre
reinvesteringstakt krävs kommande fyra år.
Investering möjliggör arbete åt VA-kollektivet
som genererar intäkter till Driftenheten.

1

För att öka trafiksäkerheten och minska
tjälskador och " potthål" bör det läggas
merpengar på vägarna. Lägger idag mycket
tid och pengar på att provisoriskt laga
mindre asfaltskador. Vilket inte är lönsamt
på längre sikt.

0

5 000

5 000

Investeringsplan 2018-2024, Samhällsbyggnadsförvaltningen exkl. VA-verksamheten (2017-03-14)

Utbyggnad av fibernät i landsbygden.
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Investering/projekt
Kod

0871

Text

2018
EFP

2019

Nämnd

Meröppet Bibliotek
Lönsboda

BB

EFP

350

2020

Nämnd

0872

Ismaskin

Kantfräs ishallen

Bänkar i simhallarnas
omklädningsrum

Nya omklädningsskåp
simhallarna

Nämnd

200
60

1 250

60

1 250

100

Förstudie simhall

Ljudanläggning
simhallarna

EFP

350

Nya bokhyllor biblioteket
Belysning konsthallen

BB

300

150

80

200

Investeringsplan 2018-2024, Samhällsbyggnadsförvaltningen exkl. VA-verksamheten (2017-03-14)

Prio

Kommentarer

BB

2

Tillgänglighetsfråga, bibliotekens
öppethållande är starkt begränsade av
storleken på personalstyrkan. Genom
meröppet låter man medborgarna få tillgång
till basservice på tider som passar dem
genom att med ett registrerat bibliotekskort
ge dem access att komma in i lokalerna efter
stängningstid och genom självservice nyttja
delar av biblioteksutbudet. Meröppet är en
etablerad verksamhetsform som är sedan
många år provad i ett stort antal kommuner
vilket bland annat gett många nya
kundgrupper till biblioteken

3

Nuvarande bokhyllor är gamla, stora och går
ej att flytta runt.

2

Nuvarande belysning är uttjänt.

1

Nuvarande ismaskin har gått sönder och
tilläggsbudget 2017 är därför begärd. Om KF
(20 mars) avslår begärd tilläggsbudget 2017
behövs investering 2018. Om KF beslutar
om tilläggsbudget 2017 så stryks "Ismaskin"
från denna investeringsplan.

1

Den nuvarande har nått sin tekniska
livslängd och har höga kostnader för
reparationer.

1

Baseras på viljeinriktningsbeslut 2017.
Kostnad för framtagande idéskiss (arkitekt),
ekonomisk kalkyl samt ev. övriga
undersökningar.

1

Krävs för vattengympa och simtävlingar.
Nuvarande har mer än 10 år på nacken och
miljön med värme och fukt har förkortat
livslängden.

2

Bänkarna är utslitna. Behövs en specifik typ
av bänkar p.g.a. miljön med fukt och värme.
Kostnaden baseras på en intagen
prisindikation.

3

Nuvarande skåp i Lönsboda är gamla och
börjar bli utslitna. Idag har de ca 15 år på
nacken vilket är lång tid i en fuktig och varm
miljö.
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Investering/projekt
Kod

2018

Text

EFP

Nämnd

2019
BB

EFP

Nämnd

Skurmaskin till simhallarna

BB

EFP

Prio

Nämnd

300

Nytt nyckelsystem alla
bokningsbara kultur och
fritidsanläggningar

500

Offentlig konst
kommunhuset

430

Offentlig konst förskola
och skola.

3 350

Vattenspel Osbysjön

l%

l%

3

Nuvarande har nått sin tekniska livslängd.
Har passerat 10 årsgränsen.

2

Till Lindvallens IP, nuvarande är uttjänt.
Används till gräsklippning, gödning, saltning
och snöröjning.

1

Alla lokaler som hyrs ut av kultur och fritid
har olika system. En del av dem fungerar
inte. Skapar frustration då lag och människor
som har bokat inte kan komma in i lokalerna.
Behövs ett enhetligt och användarvänligt
digitalt system så att allmänhet och
föreningar kan nyttja lokaler.

2

Offentlig konst och utsmyckning av nya
kommunhuset enligt 1%-regeln.

2

Utsmyckning av nya förskolor och skolor i
kommunen vid nybygge enligt 1 %-regeln.
1 % av byggkostnaden investeras i konst.
Belopp per år beror på investeringsplanen
för fastigheter.
Investeringsutgifter för pumpar och kablar.
Utgifter för lyftkran, elektriker och andra
hantverkare samt intern man- och maskintid.
Årlig driftkostnad på 104 tkr (varav 24 tkr i
kapitalkostnader) vilket det idag inte finns
budgetram för. Begäran om driftbudgetram
om beslut om investering av vattenspel.

200

Totalt

22 490

Investering/projekt

35 750

15 090

2021
EFP

Nämnd

39 075

2022
BB

Kommentarer

BB

60

Traktor och
verktygsbärare Lindvallen

Namn

2020

EFP

Nämnd

11 800

15 680

2023
BB

EFP

Nämnd

2024
BB

EFP

Nämnd

Prio

Kommentarer

BB

Fastighetsbildning

100

150

100

150

100

150

-

150

1

Lantmäteriförrättningar.

Nya planområden

500

500

500

500

500

500

-

500

1

Exploatering avseende
detaljplanerad mark.

Centrumåtgärder

500

500

500

500

500

500

-

500

1

Åtgärder för attraktivare centrum i
Osby, Lönsboda och Killeberg.

Gatubelysning

200

200

200

200

200

200

-

200

1

Samförläggningar, byte av
föråldrade stolpar och fundament.
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Investering/projekt
Namn

2021
EFP

Nämnd

2022
BB

EFP

Nämnd

2023
BB

EFP

Nämnd

2024
BB

EFP

Nämnd

Prio

Kommentarer

BB

Trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder

200

200

200

200

200

200

-

200

1

Investeringsåtgärder för ökad
trafiksäkerhet efter analys av
trafiksituationen i olika områden
ikommunen. Exempelvis olika
typer av farthinder, linjemålning
etc.

Lekplatser

300

300

300

300

300

300

-

300

1

Ökat slitage medför högre
investeringskostnad för att
bibehålla säkerheten.

1 000

2 625

1 000

1 025

1 000

1 000

-

1 000

1

Föråldrad bil, maskinpark. Vilket
medför dålig ekonomi, miljö och
reklam.

1

För att öka trafiksäkerheten och
minska tjälskador, potthål bör det
läggas merpengar på vägarna.
Lägger idag mycket tid och pengar
på att provisoriskt laga mindre
asfaltskador. Vilket inte är lönsamt
på längre sikt.

Fordon
driftenheten

Asfalt

4 000

4 000

4 000

Sydostlänken

4 000

4 000

4 000

30 000

6 800

8 475

6 800

36 875

-

4 000

Tidigast 2022, om det kommer
med i Trafikverkets plan som tas
2017. 15 mnkr för station och 15
mnkr för mötesplats, Lönsboda.

-

6 800

6 850

Investeringsplan 2018-2024, Samhällsbyggnadsförvaltningen exkl. VA-verksamheten (2017-03-14)

6 850
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-08-16
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Upphandling av skogsförvaltning externt
Dnr KS/2018:416 266
Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar till förvaltningschefen att upphandla skogsförvaltning
av icke tätortsnära skog. Resultatet och val av utförare återsänds till
Samhällsbyggnadsutskottet för val av utförare
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun är en stor skogsägare med totalt 828 ha skog och har idag 0,25-0,5 tjänst
som arbetar med skogsförvaltningen. Upphandlingen innebär en upphandling av en extern
utförare som utför (förvaltnings-, röjnings-, gallrings-, markberednings- och
planteringsuppdraget).
Avkastning på skogen har variet från år till år se nedanstående matris.
(tkr)
Intäkt/avkastning

2017
867

Totalt 5 år
Medel per år

5 377
1 075

2016
1 434

2015
718

2014
1 581

2013
777

Huvudskälen till förslaget att lägga skogsförvaltningen på en extern utförare är följande:


Dagens skogsförvaltare har ej möjlighet att bedriva en effektiv skogsförvaltning på
grund av arbetet med den tätortsnära skogen och avverkningar såsom parker,
skolmiljöer, farliga träd, tomtmarker, industrimarker etc.



Effektivisera skogsförvaltningen för att maximera tillväxt och avkastning.



Ge skogen den uppmärksamhet som den kräver för att bedriva ett effektivt
skogsbruk.



Säkerställa att den årliga avverkning kan bli den årliga tillväxten med möjlighet
till förändring.

Med tätortsnära skog som ej kommer att ingå i upphandlingen menas skog som ligger på
detaljplanerad mark och kan vara exempelvis, industrimark, tomtmark, parker, skolmiljö
och farliga träd.

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Upphandlingen kan göras med flera olika finansieringsmetoder och tanken är en fastavgift
för förvaltningen, en kostnad per ha, en procentdel på avverkat (timmer, massa, kubb
etc.), samt självkostnadspris för återplantering. Det är även viktigt att beräkna med
efterlikvid i denna upphandling då exempelvis Södra använder sig av detta.
Efterlikvid är en metod för gottgörelse i ekonomiska föreningar, framför allt i
producentkooperativ. Efterlikviden baseras på hur mycket medlemmen har sålt till
föreningen.
Kontakt har skett med upphandlingsenheten och nedan lista visar vilken tjänst som lyder
under LOU.

Lag
2007:1091
och
2007:1092
LOU &
LUF

CPV-KOD

Tjänst

77200000-2

Skogstjänster

27

B

77210000-5

Skogsavverkning

27

B

Tjänster i
samband med
skogsavverkning
77211100-3
Timmerblädning

27

B

27

B

77211200-4

Forsling av virke
i skogen
77211300-5
Trädröjning

27

B

27

B

77211400-6

Trädfällning

27

B

77211500-7

Trädvård

27

B

77211600-8

Sådd av träd

27

B

27

B

27

B

27

B

77211000-2

77220000-8

Virkesimpregneri
ng
77230000-1
Tjänster
förknippade med
skogsbruk
77231000-8
Skogsskötsel

Kategori

Direktiv 2014/24/EU &
2014/25/EU LOU- & LUFdirektivet

Tjänst Beskrivning 1)
"Sociala
och
andra
särskilda
tjänster"

2) Tjänster som är
undantagna från
direktivens
tillämpningsområde

3)
Tjänster
som
omfattas
fullt ut av
direktiven

Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

Övriga
tjänster

-

-

✓
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77231100-9

Skötseltjänster
för skogsresurser
77231200-0
Kontroll av
skogsskadedjur
och -insekter
77231300-1
Skogsförvaltning

27

B

27

B

27

B

77231400-2

27

B

Skogsövervaknin
g eller -utvärdering
77231600-4
Skogsplantering

27

B

27

B

77231700-5

27

B

27

B

27

B

Skogsinventerin
g

77231500-3

Skogsutbredning

77231800-6

Skötsel av
skogsplantskolor
77231900-7
Sektorindelad
skogsplanering

Övriga
tjänster
Övriga
tjänster

-

-

✓

-

-

✓

Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster
Övriga
tjänster

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

Finansiering
Förslaget är självfinansierande
Beslutsgång
Ärendet återremitterades till Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare utredning och
komplettering om ärendet lyder under LOU eller ej.

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Fastighetschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Fastighetschef
Driftchef

