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Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tid: Onsdagen den 20 mars, klockan 13:00 

Plats: Långa salongen, Borgen

Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Anmälningar

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Information

- Planpriolista

- Lokalbanken

- Ekonomi

6 Nominera ledamot och ersättare till Rådet för funktionshindrade i Osby (RFFH)

7 Barnvagnen 1 - Svar på skrivelse från Barnvagnen Fastigheter AB

8 Markförsäljning – Ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra byggnation av padelhall

9 Svar på motion om badplatsen vid Holms udde.

Lotte Melin (C) André Chiesa 

Ordförande Sekreterare

http://www.osby.se/
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Datum
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Samhällsbyggnad 
Mathas Karlsson
070-9318121
Mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för 
funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun
Dnr SBN/2019:104 001  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nominera xx som ordinarie ledamot och xx som 
ersättare i Rådet för funktionshindrade i Osby kommun

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden ska nominera en ordinarie och en ersättare till rådet för 
funktionshindrade i Osby kommun. Kommunstyrelsen tar emot nomineringarna och fattar 
sedan beslut om ledamöter i rådet.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

Kommunstyrelsen, registratorn

Mathias Karlsson
Förvaltningschef  

http://www.osby.se/
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479-528121 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Svar på skrivelse om sanering av Barnvagnen 1
Dnr SBN/2019:102 450  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer, mot bakgrund av vad som för närvarande är känt 
om de faktiska omständigheterna i aktuellt ärende, inte att Osby kommun kan anses 
ersättningsskyldig för eventuella saneringskostnader på fastigheten Osby Barnvagnen 1. 

Sammanfattning av ärendet

Barnvagnen Fastighet AB inkom den 23 oktober 2018 med en skrivelse till Osby 
kommun. I skrivelsen kräver företaget att Osby kommun utan vidare dröjsmål ska sanera 
fastigheten Barnvagnen 1 från de fynd av miljöfarlig art som undersökning från Tyréns 
visat. Företaget begär i skrivelsen också full ekonomisk kompensation från kommunen 
om det visar sig att fastigheten inte kan bebyggas av miljöskäl.

Av skrivelsen framgår vidare att det finns planer på att bebygga södra delen av 
Barnvagnen 1. 

Bakgrund

Fastigheten Barnvagnen ägs av Barnvagnen Fastighet AB (556202-9686) som förvärvade 
fastigheten 2007-07-04 genom köp. Fastigheten ägdes tidigare av Brio AB (numera 
Proventus Handels AB, 556729-5398). 

På södra delen av fastigheten Barnvagnen 1 finns en gammal avfallsdeponi. Deponin är 
från 1950-talet och genomförda undersökningar (Miljöteknisk markundersökning MIFO 
fas 2, Barnvagnen 1, Osby” Tyréns AB, 2017-03-27) visade på höga till mycket höga 
tungmetallhalter i jord. Föroreningshalen i grundvattnet bedömdes däremot som låg till 
måttlig, vilket enligt rapporten tyder på begränsad spridning och liten påverkan på 
omgivningen. Det finns för närvarande inget myndighetskrav på sanering av fastigheten 
Barnvagnen 1. 

http://www.osby.se/
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Det är i dagsläget oklart vem som har deponerat avfallet på södra delen av fastigheten 
Barnvagnen 1. Området är upptaget i Renhållningsordning 2015-2018 för Osby och Östra 
Göinge kommun. På sidan 22 står det ” Under 1950-talet och ca 10 år framåt tog man i 
anspråk ett granbevuxet kärrområde strax söder om idrottsplatsen för sophantering. 
Området är idag bebyggt av ishallen och Klöverhallen. Även Klövervägen går delvis fram 
över den gamla deponin. Osby kommun gör bedömningen att Osbytippen tillhör grupp 4”

Vem ”man” är framgår dock inte och vid efterforskningar i kommunens arkiv har det inte 
återfunnits någon dokumentation som visar på att det är kommunen som bedrev 
avfallsverksamhet på platsen. Vid samtal med handläggare på länsstyrelsen har det inte 
heller framkommit någon dokumentation som klarlägger vem som deponerat avfall på 
fastigheten Barnvagnen 1. Detsamma gäller för samtal med ”äldre” Osbybor som minns 
att avfall tippats på platsen men inte kan säga om det skedde genom kommunens försorg 
eller inte.

Slutsats:

Mot bakgrund av vad som för närvarande är känt om de faktiska omständigheterna i 
ärende, kan inte Osby kommun anses ersättningsskyldig för eventuella saneringskostnader 
på fastigheten Osby Barnvagnen 1. 

Beslutsunderlag

Nedlagda avfallsupplag, skrift från länsstyrelsen i Skåne

Renhållningsordning 2015-2018, Osby och Östra Göinge kommun.

Skrivelse från Barnvagnen Fastighets AB, daterad 2018-10-23

E-postmeddelande från Barnvagnen Fastighets AB, daterat 2018-11-16

E-postmeddelande till Barnvagnen Fastighets AB, daterat 2018-12-20

Beslutet skickas till 

Barnvagnen Fastighets AB, Box 123, Södra portgatan 28, 283 50 Osby.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Fastighetsförsäljning, del av Osby 193:1, padelhall
Dnr SBN/2019:119 253 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att uppdra 
åt förvaltningschefen att slutförhandla, underteckna erforderligt köpeavtal och köpebrev 
samt försälja del av Osby 193:1 för uppförande av padelhall.

Sammanfattning av ärendet

I slutet av förra året kontaktades Osby kommun av en privat intressent som vill uppföra en 
padelhall vid idrottsplatsen i Osby tätort. Padelhallen avser att innehålla fyra padelbanor 
samt tillhörande omklädningsrum. 

Placering är tänkt att vara på tennisbana 4 & 5 vilka i dagsläget inte används, samt 
innefatta ett par meter av skogsdungen. Tennisklubben samt fotbollsklubben har vidtalats 
och de ställer sig positiva till försäljning och uppförande av padelhall på denna plats. 

Köparna avser att snarast möjligt efter köp påbörja byggnation efter godkänt bygglov. 
Detaljplanen tillåter redan idag en padelhall då området föreskriver idrottsplats. 

Köpeskillingen följer fullmäktiges beslut 2018-10-29 §109 vilket innebär att markpriset är 
12 kr per kvm för 2019. 

Ca  2500 kvm avses att säljas. 

http://www.osby.se/
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Finansiering

Intäkt på beräknat på 30 000 kr

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Chef tekniska enheten
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Motion - badplats Holms udde
Dnr SBN/2019:114 822 
KS/2018:568 822

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet

I motion inkommen den 22 augusti 2018 föreslår Margaret Engdahl (MP):

- Att den gamla badplatsen vid Holms udde återupprättas i kommunal regi med 
nödvändiga tillstånd.

- Att botten rensas från eventuellt skräp som glasskärvor och andra föremål som 
kan skada någon vid bad.

- Att stranden och botten förses med ytterligare sand samt att området röjs från 
sly för att skapa en bekväm sol och bad.

- Att badplatsen förses med brygga, toalett samt tillgänglighets anpassas.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 följande:

- Motion ”Badplatsen vid Holms udde” inkommen den 22 augusti 2018, från 
Margaret Engdal (MP), remitteras till kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott/samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

- Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltning fick motionen till sig för handläggning 2019-02-06, varpå 
svaret skyndsamt hanterats, dock var det ej möjligt att möta den beslutade svarstiden

Finansiering

Ej aktuellt

http://www.osby.se/
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Ärende

Bakgrund
Holms udde är beläget vid Osby sjöns västra strand strax söder om Spegeldammen och är 
idag bevuxen med sly och träd. Det finns en liten stig som leder ut till Holms udde som 
idag frekvent används av hundägare vid promenader. 

Idag saknas en kommunalbadplats i västra delarna av Osby sjön och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det som positivt för boende, turism samt 
näringsliv att anlägga ytterligare en badplats då Osby sjöns enda kommunala badplats 
ligger vid campingen. 

Besökare till den badplatsen kan uppleva det som en stängd badplats och frågor från 
turister har bitvis ställts om den även är till för allmänheten. 

Utredning
För att kunna inrätta en kommunalbadplats bör Osby kommun själva äga marken där den 
anläggs. Ägarförhållandet innebär att Osby kommun enbart äger delar av marken på 
Holms udde och Osby kommun äger inte vatten. Det innebär att Osby kommun inte har 
möjlighet att anlägga en badplats vid Holms Udde utan att man arrenderar alternativt 
förvärvar marken. Sådana diskussioner har inte förts med markägaren då vi försökt få tag 
på ägaren vilka är ett dödsbo sedan 1940-talet. Kontakter har skett med lantmäteriet och 
en utredning kan beställas för att utröna ägarförhållandena. Beräknad kostnad för detta är 
45 000 kr. 
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Karta som beskriver ägarförhållande, gul färg innebär kommunal mark.

Med anledning av ovanstående har samhällsbyggnadsförvaltningen tittat vidare på någon 
annan lösning. 

Svarte Nabbe
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett om det är möjligt att anlägga en badplats på 
Svarte Nabbe och därmed kunna använda befintlig toalett vid spegeldammen. Detta 
förslag har förkastats utifrån framförallt två faktorer:

1. Tillgängligheten blir svår att lösa utan stora ingrepp i naturen då ca 450 meter 
gångväg behöver byggas genom skogen. Detta skulle bli ett stort ingrepp och en 
stor kostnad.

2. Skuggbilden skulle innebära att badplatsen skulle ligga i skugga under ca halva 
dagen. 
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Mellan spegeldammen och Holms udde
Samhällsbyggnadsförvaltningen tittade vidare på en kommunalbadplats mellan 
Spegeldammen och Holms udde. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser initialt att denna placering har väldigt goda 
förutsättningar för att kunna bli en framtida kommunal badplats. 

Idag används delar av platsen som båtuppställningsplats vilket är möjligt att flytta ca 30 
m. Det är en närhet till toalett och parkering vid spegeldammen. Platsen är inte belastad 
med strandskydd och det är i dagsläget kommunal mark. Det är möjligt att anlägga en 
bättre gångväg ner till vattnet än redan befintlig. Vid en etablering av badplats gräver man 
bort jord och sten, där man sedan fyller på med sand för att skapa en sandstrand. I vattnet 
tar vi bort delar av sedimenten och fyller på med sand för att skapa en sandbotten närmst 
stranden. Det är även möjligt att anlägga en flytbrygga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget av samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott att ta utreda detta förslag färdigt och därefter ta fram ett beslutsunderlag för 
genomförande. Det som kvarstår av denna utredning är provtagning av sediment för att 
säkerställa att badplatsen kan uppfylla badvattenkraven. Spegeldammen har tidigare 
använts som en sedimentering av dagvatten och därmed kan det föreligga en 
föroreningsrisk. 

Beslutet skickas till 

Chef tekniska enheten
Samhällsbyggnadsnämnden

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Chef Tekniska enheten






