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Bjärsjölagård. Förra 
sommaren begärde företa-
get Integration INMA till-
stånd för att öppna ett 
hvb-hem för 12 ensam-
kommande pojkar i en bo-
stadsfastighet i Bjärsjöla-
gård. 

Åtta månader senare 
gjorde bygglovsenheten 
en anteckning i ärendet: 
”Nytt bygglov krävs ej utan 
befintligt bygglov för bo-
ende gäller då man inte 
har ändrat användning vä-
sentligt”.

Stadsbyggnadschefen, 

Joel Tufvesson, är inte in-
satt i ärendet i detalj, men 
minns att man gjort sam-
ma bedömning i flera fall.

– Det kom många ansök-
ningar om hvb-hem under 
en period och först var 
rättsläget lite osäkert. Se-
dan fick vi rättsfall där det 
framgick att det inte krävs 
bygglov för hvb-hem utan 
vårdinslag, säger han.

I anteckningen från febru-
ari hänvisas också till do-
mar från Miljööver-
domstolen, och det sägs 

att ett boende i hemlikt 
förhållande räknas som 
vanligt boende, även om 
de vuxna inte är föräldrar 
utan personal.

Men nu verkar bygglovsen-
heten ha svängt. I ett brev 
som skickades till hvb-
hemmet i Bjärsjölagård 
förra veckan ber bygglovs-
chefen om en skriftlig för-
klaring. Anledningen sägs 
vara en fråga från rädd-
ningstjänsten. Brevet hän-
visar till en dom i Väners-
borgs mark- och miljö-

domstol som slår fast att 
hvb-hem för ensamkom-
mande inte är förenliga 
med bostadsändamål i de-
taljplanen.

Sydöstra Skånes rädd-
ningstjänstförbund hade 
dagen innan frågat kom-
munen vilket bygglov som 
fanns på fastigheten. Tor-
björn Lindén, Sörf, menar 
att ett hvb-hem är en vä-
sentlig förändring, och att 
det därför krävs bygglov 
för ändrad användning.

– Det här har inte att 
göra med några domar. 

Det är en ny verksamhet, 
och då ställs det bland an-
nat krav på brandskyddet, 
säger han.

Om ett företag fått veta 
att det inte krävs bygglov, 
och sedan startar en verk-
samhet - är det då kommu-
nens ansvar? 

– Ja, så kan man ut-
trycka det, säger Joel Tuf-
vesson.

Han tillägger dock att 
det är ovanligt att sam-
hällsbyggnadsnämnden 
ger ett sådant besked.

– Det bästa är att söka 
bygglov, som vi sedan får 
ta ställning till, säger han.

YA har sökt bygglovs-
chefen, Håkan Olofsson, 
utan framgång.

BrItt rIsBerg

●● Krävs det bygglov eller inte för den som vill starta ett hvb-hem 
för ensamkommande ungdomar?

●● Den frågan verkar det råda förvirring kring på bygglovsenheten 
i Sjöbo.

Skiftande besked om 
bygglov för hvb-hem 

Förskolorna smyckar Sjöbo 
till påsk. Under onsdagen 
kom dekorationerna i Voll-
sjö och Lövestad på plats. 

lövestad. Bara för att det 
är påsk måste det inte bara 
vara kycklingar, höns och 
tuppar. Det går lika bra 
med en tjäder. 

Det tyckte barnen på 
Montessoriförskolan Tjä-
dern i Lövestad och nu står 
deras verk på marknads-
platsen i byn. 

Dessutom har barnen 
gjort bortåt 30 ägg som nu 
satts upp i träden. 

Förskolechef Monica 
Dahlberg säger att det var 
barnens idé att göra en tjä-
der. 

– Barnen har varit med i 
hela processen och de har 
själva målat den.

tjädern ställdes vid flagg-
stängerna och Monica 
Dahlberg hoppas att den 
klarar vårmarknaden som 
ska hållas under sönda-
gen. 

Hon hoppas att det blir 
en tradition att förskolan 
får vara med och göra ut-
smyckningar.

Zäta Lindblad Önnby 
och Leila Andersson var 
med och målade tjädern. 

– Fröknarna valde fär-
gerna men det är vi som 
målat prickar och hjärtan 
på den, berättar Leila An-
dersson.

– Sen har vi lackat den 
också för att inte färgen 
ska ramla av, säger Zäta 
Lindblad Önnby som tyck-
er tjädern blivit fin. 

Men pyssel i all ära, det ro-
ligaste med påsken är nå-
got annat.

– Det är att man får påsk-
ägg med godis i, säger Lei-
la Andersson. 

Utsmyckningen i träden 
sätts upp med hjälp av per-
sonal från gatukontoret. 

Kommunen fortsätter 
nu påskpynta byarna med 
hjälp av dekorationer som 

gjorts av barn på förskolor.
Under torsdagen sätts 

merparten av pyntet i Sjö-
bo upp. 

Det är bland andra barn 
från Blockflöjtens försko-
la, Lekande lätt samt Tofta 
förskola som ser till att så-
väl bussterminalen som 
marknadsplatsen och 
Gamla torg dekoreras.

På fredag är det så dags 
för de avslutande ställena i 
centralorten och därtill 
ska rondellen i Blentarp 
göras påskfin.
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Andreas Silfver sätter upp tjädern som barnen på förskolan gjort. Den ingår i påskpyntet på marknadsplatsen.  Foto: SpriSSe NilSSoN

Barnen fixar 
utsmyckning 
till påsk

Peter Magnusson på gatukontoret fixar så att äggen hängs 
upp i trädet.

Färre lärare 
när budget 
ska klaras 
Högstadieskolorna i 
kommunen kommer tro-
ligen att överskrida sin 
budget även i år.

sjöBO. Det är just nu 
färre elever än beräknat 
i de kommunala skolor-
na, och därför får sko-
lorna mindre pengar ur 
det så kallade resursför-
delningssystemet.

Därför räcker inte 
pengarna till den perso-
nal man för närvarande 
har anställd. Organisa-
tionen har, enligt famil-
jenämnden, nu setts 
över och personalen 
minskas för att få bud-
geten att gå ihop.

Trots det räknar 
nämnden med att sko-
lorna, fritidshemmen 
och förskolorna kom-
mer att sluta året med 
ett sammanlagt minus 
på 1,5 miljoner kronor.

dessutom kämpar vis-
sa skolor fortfarande 
med att betala igen tidi-
gare års minusresultat. 
Färsingaskolan hade 
nästan en halv miljon 
kronor i underskott för-
ra året, Storkskolan 
hade 350 000 kronor, 
Emanuelskolan 
400 000 och Vollsjö 
skola 500 000 kronor.

Enligt tidigare beslut 
skulle underskotten be-
tas av under 2017. Nu 
har dock familjenämn-
den beslutat att skolor-
na bara behöver klara 
hälften av underskottet 
i år. Resten får de föra 
över till 2018.

– Rektorerna har an-
strängt sig för att kom-
ma till rätta med budge-
ten, och nu får de ett år 
till på sig för att lösa un-
derskotten, säger Ric-
hard Löfgren, chef för 
familjeförvaltningen.
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Tonåringar tog 
bil och körde 
ner i dike
öved. Natten mot ons-
dag körde en bil av vä-
gen vid Öved. När poli-
sen kom dit visade det 
sig att såväl föraren 
som passageraren var 
under 18 år. 

Nu misstänks båda 
pojkarna, som är i ton-
åren, för olovlig kör-
ning. Enligt polisanmä-
lan tog de bilen som till-
hörde den enes mam-
ma och turades sedan 
om att köra. Ingen ska-
dades i samband med 
avåkningen. 


