
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 13.00

OBS! Tiden! Start kl. 13.00 med måldiskussion 2021, 
kl. 14.00 startar det ordinarie sammanträdet.

Plats: Bankhuset, Torget, översta våningen, ingång från Nybogatan (OBS! Lokalen!)

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare 4 - 5
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020/1 6
4 Informationsärende - Ordförandebeslut angående 

ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

2020/118 7 - 12

5 Informationsärende - Ordförandebeslut om 
eldningsförbud i Tomelilla kommun

2020/151 13 - 14

6 Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2021 2020/119 15 - 17
7 Särskild beredning för organisations- och 

arvodesfrågor 2020-2022
2020/145 18 - 20

8 Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och 
tätortsprogram

2020/150 21 - 23

9 Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till 
översiktsplan 2025 med utblick mot 2040)

2020/147 24 - 173

10 Plan för exploateringsredovisning 2020/130 174 - 
178

11 Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

2019/185 179 - 
190

12 Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund med anledning av 
överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd med 
mera

2020/46 191 - 
207

13 Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgift för 
Kommunförbundet Skåne

2019/33 208 - 
215

14 Utökad investeringsram för VA 2020 2019/57 216 - 
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225
15 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat.

2020/146 226 - 
228

16 Yttrande Region Skånes tågstrategi 2020/141 229 - 
295

17 Yttrande Nya trafikföreskrifter för väg 13 2020/142 296 - 
299

18 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

2019/202 300 - 
326

19 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM)

2020/127 327 - 
350

20 Svar på initiativ om översyn av ansvarsfördelningen 
för arbetsmiljöfrågor

2020/48 351 - 
354

21 Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige 2020/57 355 - 
359

22 Svar på motion om att införa skolresa till 
koncentrations- och  förintelselägret Auschwitz-
Birkenau

2020/33 360 - 
363

23 Svar på motion - Uppmärksamma även lång och 
trogen tjänst inom Daglig verksamhet

2020/11 364 - 
368

24 Svar på motion angående klimatanpassning 2020/21 369 - 
371

25 Svar på motion - Vita jobb 2020/88 372 - 
376

26 Planuppdrag för ny detaljplan för Tomelilla 10:239 2020/31 377 - 
394

27 Planuppdrag för ny detaljplan för Tallen 14 2020/143 395 - 
397

28 Ändring av planuppdrag Baneret 13 2017/443 398 - 
403

29 Beslut om samråd gällande detaljplan för Västra 
Industriområdet syd

2015/307 404 - 
437

30 Beslut om samråd gällande detaljplan för Östra 
Industriområdet

2014/194 438 - 
467

31 Beslut om samråd gällande detaljplan för Lunnarps 
IP

2018/105 468 - 
501

32 Anmälningsärenden ksau den 10 juni 2020 2020/2 502 - 
503

33 Anmälningsärenden ksau den 24 juni 2020 2020/2 504 - 
505

34 Anmälningsärenden ksau den 12 augusti 2020 2020/2 506 - 
507
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35 Delegeringsbeslut 2020 2020/3 508 - 

509

Leif Sandberg (C) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 53 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se
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20-08-19

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL fr o m 2019
för Tomelilla kommunstyrelse (2019--2022)

Sammanträdesdag: __________________________    Antal närvarande ledamöter: ________
        1 2            

Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår
1 Leif Sandberg C

2 Per-Martin Svensson M

3 Sara Anheden S

4 Per Gustafsson Sd

5 Anders Throbäck S

6 Bo Herou Kd

7 Per-Olof Örnsved Sd

8 Charlotte Rosdala C

9 Ida Bornlykke S

10 Ewa Carnbrand M

11 Anders Rosengren Sd

12 Fatlum Avdullahu C

13 Tina Bergström-Darrell S

ERSÄTTARE 

1 Christian Björkqvist C

2 Sander Dijkstra M

3 Inger Åbonde S

4 Paul Lennartsson Sd

5 Sejdi Karaliti S

6 Carina Persson L

7 Thony Blomgren Sd

8 Sven Gunnarsson C

9 Kristin Skoog S

10 Emil Ekstrand M

11 Jonas Olsson Sd

12 Tobias Högborg C

13 Figge Bergquist  V
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20-08-19

OMRÖSTNING 1

Ärende: § ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Förslag eller yrkanden: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Propositionsordning:

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar ja.

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar nej.

OMRÖSTNING 2

Ärende: § ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Förslag eller yrkanden: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Propositionsordning:

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar ja.

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar nej.
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1 (1)

Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt 0417-182 53
Mobil 0709-95 82 53
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 18 augusti 2020 Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsen

Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen 
den 26 augusti 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger dialoger och informationsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Måldiskussion inför budget 2021
2. Kommunchef Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor
3. Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C), vice ordförande 

Ewa Carnbrand (M) och verksamhetschef Johan Holmqvist 
- Redovisning ekonomisk uppföljning samt redovisning av 

verksamheternas resultat

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 18 augusti 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 147 Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ordförandebeslut angående ny 
lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till 
Tomelilla kommun om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Lagen är inte antagen ännu men ska om den antas gälla 1 
juli till den 31 december 2020.

Förslaget innebär att kommunerna får tillsynsansvaret för den nya lagen. 
Miljöförbundet lägger fram två alternativa förslag, antingen att varje kommun 
själv genomför tillsynen eller att kommunerna beslutar att överföra 
tillsynsansvaret till miljöförbundet. 

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna 
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det 
eftersom de utför tillsyn på flera andra områden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan vid sitt sammanträde 
den 10 juni 2020, ksau § 143/2020, och beslutade då att uppmana 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) att fatta ett 
ordförandebeslut om att överföra tillsynsuppgifterna som följer av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Ekonomiska konsekvenser
Staten avser tillskjuta 75 mnkr för de utökade tillsynsuppgifterna för 
kommunerna. Den del av statens medel som tillfaller Tomelilla kommun bör 
överföras till miljöförbundet om det är de som genomför tillsynen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 juni 2020

Justerandes sign

§ 147 forts.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt att tillsyn sker på aktuella 
serveringsställen.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.

Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska gälla 1 juli till 31 december 2020. Om inte lagen 
förlängs så avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid årsskiftet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut angående ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen, handlingsid: Ks 2020.2159.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppmana kommunstyrelsens 
ordförande Leif Sandberg (C) att fatta ett ordförandebeslut om att överföra 
tillsynsuppgifterna som följer av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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1 (2)

Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Leif Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 17 augusti 2020 Dnr KS 2020/151

Kommunstyrelsen

Ordförandebeslut angående eldningsförbud i 
Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutar, med stöd av 
kommunallagen 6 kap 39 §, att med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i Tomelilla 
kommun från och med den 18 augusti 2020 och gäller fram till beslut om 
föreskriftens upphävande.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har åtagit sig uppgiften att bevaka 
brandriskprognoser i egenskap av ledning genom RC Syd. Prognos 
redovisas av Inre befäl måndagar och torsdagar varje vecka. Prognosen 
görs enligt FWI-modellen (baseras på indata om luftfuktighet, 
vindhastighet, markfuktighet mm). FWI-värdena presenteras genom 
brandriskindex.

I den prognos som presenterades idag den 17 augusti 2020 har Tomelilla 
kommun brandriskindex 5E under tre dagar i rad. Enligt 
rekommendationen ska kommunen fatta beslut om eldningsförbud när 
brandriskindex ligger på 5E under tre dagar.

Eftersom beslut om eldningsförbud är synnerligen brådskande fattar jag 
med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § ett ordförandebeslut om att införa 
eldningsförbud i Tomelilla kommun. Detta ska gälla från och med den 18 
augusti 2020 och gäller fram till beslut om föreskriftens upphävande.

Föreskriften:

Tomelilla kommun meddelar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor följande.
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2 (2)

I Tomelilla kommun är det förbjudet att elda utomhus.

Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. 
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning 
med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som 
innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så 
kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda 
grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära 
skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på 
ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska 
placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från 
brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. 
OBS engångsgrillar får inte användas.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som 
fattat beslut om denna föreskrift.

Denna föreskrift gäller från och med den 18 augusti 2020 fram till beslut 
om föreskriftens upphävande.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot 
eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor.

Mer information eller uppdateringar om eldningsförbudet hittar du på 
www.tomelilla.se, på länsstyrelsen Skånes hemsida och på 
krisinformation.se.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C), 17 
augusti 2020.

Kommunledningskontoret

Leif Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 160 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 § överlämnas härmed förslag till 
sammanträdeslista för kommunfullmäktige 2021.

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte 
vecka liksom under 2020. Det innebär fyra sammanträden under våren och 
tre under hösten, dvs. sju totalt under 2021 (sex under 2020, sju under 2019).

När kommunstyrelsen och nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner 
ska helgdagar undvikas och skollov bör undvikas. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar, 
enligt följande:

- 15 februari 
- 22 mars 
- 3 maj
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 160 forts.

- 21 juni 
- 20 september
- 1 november
- 6 december

Kommunfullmäktiges sammanträden startar i normalfallet kl. 19.00. 
Budgetsammanträdet den 21 juni föreslås dock starta kl. 15.00. Det står 
kommunfullmäktiges presidium fritt att vid behov tidigarelägga 
sammanträdestiden.

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. 
Särskild kallelse kommer att utsändas minst tio dagar före varje 
sammanträde. Ledamot som blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde 
ska meddela detta till kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna 
omgående efter kallelsen har mottagits. Även ersättare kan med fördel 
meddela förhinder till kansliavdelningen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges 
sammanträden under 2021.

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på Tomelilla kommuns 
officiella digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar beslutar om sina 
sammanträdesplaner för 2021. Samråd med kanslienheten bör dock ske 
innan beslut om sammanträdesdagar fattas.

Inriktningen för 2021 är liksom 2020 att justerat protokollsutdrag alltid ska 
kunna skickas med nästa sammanträdesnivås ordinarie kallelse. Det innebär 
exempelvis att kommunstyrelsen behöver hålla sina sammanträden i så god 
tid att protokollet hinner bli justerat före utskicket till kommunfullmäktige. 
Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kansliet till handa 
senast nio dagar före sammanträdet.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende får 
bli akut på grund av dålig planering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 160 forts.

Kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020 
och kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2021 
den 14 oktober 2020. Därefter kan nämnder och övriga utskott fatta beslut 
om sina sammanträdesplaner för 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.xxx
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 161 Dnr KS 2020/145

Särskild beredning för organisations- och 
arvodesfrågor 2020-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.

Ärendebeskrivning
Inför varje mandatperiod finns det behov att se över Tomelilla kommuns 
politiska organisation samt reglementet om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda. Behov förändras och möjligheter till effektivisering och en 
stärkt demokrati ska ses över. 

För framtagande av beslutsunderlag i dessa frågor bör en särskild beredning 
tillsättas bestående av en representant från varje parti som är invalt i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör också välja ordförande för 
beredningen samt en vice ordförande. Därutöver bör kanslichefen väljas till 
sekreterare i beredningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 161 forts.

Beredningen får ett brett uppdrag och har möjlighet att vända på alla stenar 
de önskar vad gäller Tomelilla kommuns politiska organisation och 
reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Beredningen ska 
även begrunda hur förvaltningsorganisationen bäst ska kunna passa den 
politiska organisationen, även om det är kommundirektören som beslutar om 
förvaltningens organisation.

Enligt kommunallagen 5 kap 7 § måste beslut om att ändra antalet ledamöter 
i fullmäktige fattas före utgången av februari månad valåret. För att ärendet 
ska kunna hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022 
behöver beredningen lämna sitt förslag i denna del senast i oktober 2021.

I övrigt ska beredningsarbetet bedrivas så att förslag kan behandlas av 
kommunfullmäktige senast under våren 2022.

Finansiering av beredningens arbete sker ur kommunstyrelsens buffert för 
oförutsedda kostnader.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 161 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks.2020.2431.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 162 Dnr KS 2020/150

Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och 
tätortsprogram

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun. 

Ärendebeskrivning
Alliansen i Tomelilla kommun föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag 
att i en bred förankrande process ta fram landsbygds- och tätortsprogram. 
Sannolikt kommer detta uppdrag mynna ut i två program med gemensam bas 
i Översiktsplanen som antogs 2018. 

Syftet med arbetet och planerna är dels att säkerställa strategier för tillväxt på 
landsbygden och i tätorterna, dels att säkerställa landsbygdsperspektivet i den 
kommunala organisationen samt se till att invånarnas delaktighet inför beslut 
och planering ökar.

Tomelilla kommun är en kommun som till stor del består av det vi i dagligt 
tal kallar landsbygd, samtidigt har vi en flerkärnighet som är unik med många 
mindre byar och tätorter. Tomelilla kommun är en tillväxtkommun och hela 
kommunen har en god potential att vara en aktiv del i detta. Småföretagandet 
och bra offentlig service, såsom skolor, förskolor, kollektivtrafik måste i 
samklang skapa grund för denna utveckling. 
 
Möjligheterna att bygga i och kring våra byar liksom i attraktiva lägen på 
landsbygden är en av vår bygds styrkor, som vi som kommun ska utveckla, så 
att fler kan få etablera sig på Österlen. Vi ska genom detta arbete bli bättre på 
att visa möjligheter, mångfald och även snäppa upp attraktivitet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Maten är viktig på Österlen. Matens resa från jord och stall till bord är central 
för hela Tomelilla kommun – där den svenska djurhållningen står för god 
djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och fler arbetstillfällen. 
Här har också de gröna näringarnas potential en huvudroll i omställningen till 
ett mer hållbart samhälle. De värden naturen och den biologiska mångfalden 
bidrar till är också mycket viktiga resurser för den växande besöksnäringen i 
vår kommun.

Arbetet med programmen ska vara klara i slutet på 2021, med hänsyn till 
Covid-19 kan kommunstyrelsen förlänga denna arbetstid och då meddela 
kommunfullmäktige detta.

Ekonomiska konsekvenser
Två samordnade planarbeten kommer medföra ökade kostnader för 
förvaltning på kort sikt, då bland annat arbetet med planerna kommer kräva 
utökad dialog med tex föreningsliv och invånare. Bedömningen görs att 
dessa uppdrag kan hanteras inom ram. På medellång sikt bedöms planarbetet 
vara positivt ur ekonomiskt hänseende då effekterna då kommer från arbetet. 

Barnperspektivet
Barn och ungas uppväxtvillkor är angelägna och viktiga både på landsbygd 
och i tätort. Ett planarbete bedöms vara positivt för att utveckla fler goda 
uppväxtmiljöer.

Miljöperspektivet
Det bedöms som positivt att de potentialer som landsbygden har både 
avseende de gröna näringarna, men även ekosystemtjänster blir synligare i 
och med arbetet.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg, handlingsid: 
Ks 2020.2407.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 169 Dnr KS 2020/147

Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till 
översiktsplan 2025 med utblick mot 2040)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ställa ut Natur- och parkprogrammet – Tematisk 
tillägg till översiktsplanen för samråd.

Ärendebeskrivning
Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen är ett 
styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och 
ställningstaganden vad gäller användningen av mark- och vattenområden. 
Översiktsplanen är inte bindande. Tomelillas gällande översiktsplanen vann 
laga kraft 19 februari 2019.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen kan göras för frågor av allmänt intresse 
som inte tagits upp eller behandlats tillräckligt i den kommunövergripande 
översiktsplanen. Ett tillägg behandlar hela kommunen och innebär att 
avvägningar görs mellan olika intressen. Detta dokument, Natur- och 
parkfrågor i Tomelilla kommun, är en ändring i form av Tematiskt tillägg till 
gällande översiktsplan. Tillägget ersätter Tomelilla kommuns nuvarande 
naturvårdsprogram. Förslaget har utarbetats av 
Samhällsbyggnadsavdelningen.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (Kssamu) har fattat följande 
beslut om natur- och parkprogrammet:
Utmaningar i Utmaningar i natur- och parkprogrammet 2018-03-09 § 45.
Syfte för natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 2016-09-21 § 14.
LONA-projekt; Naturvårdsstrategi för Tomelilla kommun – fokus på 
naturvärden, ekosystem-tjänster, skola, friluftsliv och rekreation 2015-04-22 § 
27.

Arbetet med natur- och parkprogrammet har omfattat en fas med 
kunskapsuppbyggnad med en dialogfas. Arbete har sammanfattats i ett 
formellt förslag till ändring av översiktsplanen som har remitterats till
nämnder och andra organisationer. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 169 forts.

Synpunkterna har arbetats in och sammanställts i det förslag som nus ska 
skickas ut på samråd.

Efter samrådet ställs förslaget ut för granskning. Efter granskningen ställer 
kommunen samman de synpunkter som kommit fram och redovisar de 
förslag som synpunkterna gett anledning till. Därefter kan 
Kommunfullmäktige besluta om ändring av översiktsplanen. Förslaget ska 
under den formella processen hållas tillgängligt på lämpliga lokaler i 
kommunen. 
Arbetet har utförts delvis med extern finansiering från Länsstyrelsen Skåne i 
enlighet med beslut om bidrag 2015-03-20.
Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande 
områden med sammanhängande och kvalitativa natur- och vattenstrukturer, 
ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter av stor betydelse för 
människan.

Programmet är indelat i denna inledning och fyra delar som behandlar 
sakområden:
Natur- och parkprogrammets strategidel med utmaningar och 
ställningstaganden
Områdesbeskrivningar
Artöversikter
Ekosystemtjänster (detta avsnitt kommer att byggas ut baserat på 
remissvaren)
Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet

Syfte med dokumentet är:
• att vara en aktuell och samlad redovisning av kommunens befintliga och 
potentiella naturvärden
• att vara ett redskap för kommunens politiker och tjänstemän i arbetet med 
fysisk planering
• att vara vägledande i kommunens arbete med naturvård, miljömål och 
friluftsliv
• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och 
friluftsliv
• att till skolor och allmänhet förmedla kunskap om kommunens höga 
naturvärden och öka förståelsen för bevarande- och utvecklingsarbete
• att inspirera till besök och bosättning i Tomelilla kommun

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 169 forts.

Barnperspektivet
Natur- och parkprogrammet tillgodoser barns behov av rekreation och 
utevistelse i gröna och attraktiva utemiljöer. Gröna miljöer  
Natur-och parkprogrammet berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 23, barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.
Artikel 31, barn har rätt till lek, vila och fritid.

Miljöperspektivet
Förslaget har inga direkta konsekvenser för miljöperspektivet, men gör det 
möjligt för kommunen att söka tillgängliga stödmedel för åtgärder som kan 
leda till att miljömålen, exempelvis bättre luft och vattenkvalitet och ökad 
biologisk mångfald.

Förvaltningens förslag till beslut
Att till Kommunstyrelsen föreslå att besluta att ställa ut Natur- och 
parkprogrammet – Tematisk tillägg till översiktsplanen för samråd.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 50/2020, handlingsid: Ks 2020.2374.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 1. Inledning, strategi och 
ställningstaganden, handlingsid: Ks 2020.2378.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2a. Områdesbeskrivningar tätorterna, 
handlingsid: Ks 2020.2379.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b1. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Ks 2020.2380.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b2. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Ks 2020.2381.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b3. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Ks 2020.2382.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b4. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Ks 2020.2383.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 3. Artöversikter, handlingsid: Ks 
2020.2384.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 4. Ekosystemtjänster, handlingsid: Ks 
2020.2385.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och 
odlingsbara landskapet, handlingsid: Ks 2020.2376.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

26



Stäng formatredirestäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 

Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 

 

Del 1: Natur- och parkprogrammets strategidel med inledning, utmaningar, avvägningar 
och ställningstaganden 

 

Samrådsförslag juni 2020    2020-06-18

27



 1(11) 

 

Inledning ........................................................................................................................................................ 2 

Natur- och parkprogrammets syfte ...................................................................................................... 2 

Bakgrund och process ............................................................................................................................ 2 

Avgränsningar och extern information ................................................................................................ 3 

Miljömål .................................................................................................................................................... 3 

Facktermer ............................................................................................................................................... 4 

Del 1. Natur- och parkprogrammets strategidel med utmaningar, avvägningar och 
ställningstaganden......................................................................................................................................... 4 

1.1 Utmaningar ........................................................................................................................................ 4 

Hälsa .................................................................................................................................................... 5 

Attraktivt boende ............................................................................................................................... 5 

Otillgängliga natur- och parkområden ............................................................................................ 5 

Beslutsprocessen ................................................................................................................................ 5 

Ett förändrat klimat ........................................................................................................................... 5 

Vattenmiljöer ...................................................................................................................................... 5 

Föränderligt friluftsliv ....................................................................................................................... 5 

Förvaltning .......................................................................................................................................... 6 

Biologisk mångfald ............................................................................................................................ 6 

Informationsspridning/informationsutbyte .................................................................................. 6 

1.2 Ställningstaganden ............................................................................................................................ 6 

Områden med höga naturvärden .................................................................................................... 6 

Vattenområden ................................................................................................................................... 6 

Tätorter................................................................................................................................................ 6 

Träd ...................................................................................................................................................... 7 

Ansvarsarter och invasiva främmande arter .................................................................................. 7 

Allmänt ................................................................................................................................................ 7 

Del 2. Områdesbeskrivningar ..................................................................................................................... 7 

Del 3. Artöversikter...................................................................................................................................... 7 

3.1 Trädrapport ....................................................................................................................................... 8 

3.2 Ansvarsarter ....................................................................................................................................... 8 

3.3 Invasiva främmande arter ................................................................................................................ 8 

Del 4. Ekosystemtjänster ............................................................................................................................. 8 

Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet .............................................. 9 

Referenser .................................................................................................................................................... 10 

 

28



 2(11) 

 

Inledning 

Natur- och parkprogrammet är ett tematiskt tillägg till Tomelillas översiktsplan. Programmet 

innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande områden med sammanhängande och 

kvalitativa natur- och vattenstrukturer, ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter 

av stor betydelse för människan. 

Programmet är indelat i denna inledning och fyra delar som behandlar sakområden: 

 Natur- och parkprogrammets strategidel med utmaningar och ställningstaganden 

 Områdesbeskrivningar 

 Artöversikter 

 Ekosystemtjänster (detta avsnitt kommer att byggas ut baserat på remissvaren) 

 Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet 

Natur- och parkprogrammets syfte 

Syfte med dokumentet är 

 att vara en samlad redovisning av kommunens naturvärden och deras 
utvecklingsmöjligheter 

 att vara ett redskap för kommunens politiker och tjänstemän i arbetet med fysisk planering 

 att vara vägledande i kommunens arbete med naturvård, miljömål och friluftsliv 

 att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och friluftsliv 

 att till skolor och allmänhet förmedla kunskap om kommunens höga naturvärden och öka 
förståelsen för bevarande- och utvecklingsarbete 

 att inspirera till besök och bosättning i Tomelilla kommun 

Bakgrund och process 

Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen är ett styrdokument som 
beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden vad gäller användningen av 
mark- och vattenområden. 

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tagits 

upp eller behandlats tillräckligt i den kommunövergripande översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg 

kan göras för att hålla översiktsplanen aktuell i avvaktan på omarbetning. Ett tillägg behandlar 

hela kommunen och innebär att avvägningar görs mellan olika intressen. Processen för att ta fram 

ett tematiskt tillägg är densamma som för den kommunövergripande översiktsplanen och regleras 

i Plan- och bygglagen. Tillägget är i likhet med den övriga översiktsplanen inte juridiskt bindande.  

Natur- och parkprogrammet är en ändring i form av tematiskt tillägg till Tomelilla kommuns 

gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-04. Planförslaget har utarbetats 

av samhällsbyggnadsverksamheten och ersätter kommunens nuvarande naturvårdsprogram, 

antaget 2010-06-10. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (Kssamu) har fattat följande 

beslut om Natur- och parkprogrammet: 

Utmaningar i natur- och parkprogrammet 2018-03-09 § 45. 
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Syfte för natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 2016-09-21 § 14. 

LONA-projekt; Naturvårdsstrategi för Tomelilla kommun – fokus på naturvärden, ekosystem-tjänster, skola, 

friluftsliv och rekreation 2015-04-22 § 27. 

Arbetet med Natur- och parkprogrammet har omfattat en fas med kunskapsuppbyggnad med en 

dialogfas. Dokumentet är nu inne i processen enligt PBL kap 3. och ett formellt förslag till tillägg 

till översiktsplanen har upprättats och ska samrådas med myndigheter, kommuner och andra som 

är berörda. Efter samrådet ställs förslaget ut för granskning. Efter granskningen ställer 

kommunen samman de synpunkter som kommit fram och redovisar de förslag som 

synpunkterna gett anledning till. Därefter kan kommunfullmäktige besluta om tillägg till 

översiktsplanen. Förslaget ska under den formella processen hållas tillgängligt på lämpliga lokaler 

i kommunen.  

Arbetet utförs delvis med extern finansiering från Länsstyrelsen Skåne i enlighet med beslut om 

bidrag 2015-03-20. 

Avgränsningar och extern information 

Områdesbeskrivningarna i denna plan innefattar sju tätorter: Brösarp, Lunnarp, Onslunda, Skåne-

Tranås, Smedstorp, Spjutstorp och Tomelilla. En avgränsning av antalet beskrivningar har gjorts 

baserat på orternas storlek. Förutom tätorterna beskrivs 30 värdefulla naturområden över hela 

kommunen. Avgränsningen av antalet områdesbeskrivningar har gjorts med tanke på 

naturvärden, utvecklingspotential och värde för friluftsliv och rekreation. Syftet med 

beskrivningarna är att ge invånare och besökare möjlighet att lära känna dessa platser bättre. 

Naturområdena presenteras i samma ordning som i kommunens tidigare naturvårdsprogram. 

I del 3, Artöversikter, beskrivs ansvarsarternas och de invasiva arternas utbredning i kommunen. 

Informationen är hämtad från tidigare inventeringar och befintlig dokumentation från 

Skogsstyrelsen, Ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket), Artportalen (SLU) samt 

från länsstyrelsens beslut och bevarandeplaner för naturreservat och Natura 2000-områden. 

Denna kunskapssamling är omfattande, aktuell och lättillgänglig och utgör därför ett värdefullt 

verktyg för lokalt naturvårdsarbete. 

Miljömål 

Detta program hanterar inte miljömålen i första hand, utan är en inventering och beskrivning av 

nuläge och möjligheter.  

Det nationella etappmål som programmet har störst betydelse för är Etappmål om betydelsen av den 

biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster. Etappmålet är definierat som betydelsen av den 

biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk 

mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, 

politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.  

Detta naturvårdsprogram är en av de föreslagna åtgärderna för att hantera utmaningen Skydd av 

natur- och kulturvärden som beskrivs i dokumentet Miljömål och åtgärdsprogram för Tomelilla kommun 

från 2014 och ÖP.  
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Arbetet med miljömålen för vatten hanteras framför allt av vattenråden. I detta program beskrivs 

kommunens vattendrag översiktligt. För närmare information om vattenvård och miljöstatus 

hänvisas till åtgärdsprogrammen för respektive vattendrag.  

Miljökvalitetsnormer, för till exempel luft och vatten, är juridiskt bindande styrmedel som 

kommunen iakttar i all planering. Hur kommunen förhåller sig till dessa i miljöarbetet beskrivs i 

översiktsplanen. 

Facktermer 

Veteranisering är en naturvårdsåtgärd som innebär att man medvetet gör hål i unga träd för att 

efterlikna de håligheter som uppstår naturligt i äldre träd. Syftet är att skapa boplatser för 

svampar, insekter och fåglar i områden där det är ont om riktigt gamla träd. 

Ekologiska strukturer har i detta program samma betydelse som biotoper, d.v.s. olika typer av 

omgivningar i landskapet, med naturliga gränser, som hyser vissa växt- eller djursamhällen. 

Ekosystemtjänster är de tjänster och produkter från naturens ekosystem som människan drar 

nytta av. Ekosystemtjänster är ett brett begrepp, men kan exempelvis beteckna växters förmåga 

att rena luften i städerna eller de hälsovinster vi får av att vistas i naturen. 

Barriäreffekter i landskapet orsakas till exempel av vägar, annan infrastruktur och 

produktionslandskap som hindrar människor eller djur att röra sig mellan platser. 

Dagvatten är vatten som rinner av från tak, gator och andra ytor vid regn eller snösmältning.  

Grönytor är i detta program alla ytor där det växer gräs och/eller träd och buskar inom 

tätorterna. 

Invasiva arter är arter som introducerats utanför sitt naturliga utbredningsområde och vars 

introduktion och spridning påverkar ekosystemet negativt. Beskrivs längre fram i programmet. 

Ansvarsarter är hotade arter som förekommer i kommunen och som sannolikt skulle gynnas av 

riktade naturvårdsåtgärder. Beskrivs längre fram i programmet.   

Del 1. Natur- och parkprogrammets strategidel med 

utmaningar, avvägningar och ställningstaganden 

Kapitlet omfattar 

 Utmaningar 

 Ställningstaganden för olika områden  

1.1 Utmaningar 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2018-03-09 § 14 ställa sig bakom följande 

utmaningar för Natur- och parkprogrammet. 
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Hälsa 

Stillasittande och stress är ett stort folkhälsoproblem idag, det är en utmaning att bryta denna 

trend. Speciellt att bryta barns mer stillasittande vanor är av stor vikt. Nåbara, tillgängliga och 

inspirerande gröna miljöer kan bidra till att bryta denna trend. 

Attraktivt boende 

Att erbjuda möjligheter till attraktiva boenden, både i tätorter och på landsbygden är en 

utmaning. Att skapa närhet och tillgänglighet till natur- och parkområden med hög kvalitet i såväl 

centralorten, tätorterna som landsbygden är en utmaning som påverkar kvaliteten för boende och 

gäster i kommunen. Att bibehålla och utveckla grönytor för ekosystemtjänster som tex 

husbehovsodling på allmän mark, dagvattenhantering och läplantering är en annan viktig 

utmaning för ett attraktivt boende. 

Otillgängliga natur- och parkområden 

Utmaningen är att minska barriäreffekter från olika typer av infrastruktur och intensivt 

produktionslandskap för att underlätta människors möjlighet att nå natur- och parkområden. 

Olika barriärer påverkar också växters och djurs spridningsmöjligheter och djurs rörelser i 

landskapet.  

Beslutsprocessen 

Grönstrukturen är komplex och svår att dokumentera, analysera och planera. Kunskapen om vad 

grönstruktur är och vilka värden och funktioner den har behöver öka för att göra möjligt att få 

större förståelse för värdena och skapa en hållbar utveckling. Det är en utmaning att få bättre 

kommunala beslutsunderlag som visar grönstrukturens långsiktiga värden och beakta dessa i 

planeringen och beslutsprocessen. Medborgarna har ofta stor kunskap om grönytor och dess 

utvecklingsmöjligheter, utmaningen är att hitta forum och rutiner för att åstadkomma delaktighet 

i de olika processerna. 

Ett förändrat klimat 

Med de förväntade klimatförändringarna kommer ett stort antal utmaningar gällande skötsel och 

planering av grönytor och naturområden att aktualiseras.  Det kan gälla förändringar i 

vattenflöden, temperatur, utbredningen av invasiva arter med mera. 

Vattenmiljöer 

Förändrade nederbördsmängder och förändrade flöden är en stor utmaning för vattenmiljöerna, 

biologisk mångfald och vattenkvalitet men även för areella näringar och samhället i stort. 

Näringsbelastning, föroreningar och brunifiering av vattendrag är utmaningar som kräver 

åtgärder. 

Föränderligt friluftsliv 

Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och ställer krav på tillgång till grönytor och naturmiljöer. 

Att kombinera nya friluftslivsaktiviteter med traditionellt friluftsliv är en utmaning i kommunens 

ytmässigt begränsade områden.  
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Förvaltning 

Kommunens arealer av park- och naturmark, som skall förvaltas, belastas av underhållsskuld. 

Utmaningen är att effektivisera skötseln och samtidigt höja kvaliteten och öka attraktiviteten. Det 

finns också ett ökat behov av fler och/eller större gröna ytor med större biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald 

Nu pågående markanvändning, klimatförändringar och exploatering är de dominerande orsakerna 

till att den biologiska mångfalden utarmas. Att vända denna trend är en utmaning.  

Informationsspridning/informationsutbyte  

Det är en utmaning att sprida kunskap om funktion och nytta i park- och naturområden i 

kommunen. Det saknas idag kanaler och forum för detta.  

1.2 Ställningstaganden 

Områden med höga naturvärden 

 Exploatering som kan försämra möjligheterna att värna om eller utveckla värdefull natur 
bör inte ske inom eller i nära anslutning till utpekade områden. 

 Naturvårdsinriktade åtgärder bör i första hand ske i områden som berör ansvarsarter och 
invasiva främmande arter, i eller utanför områden med höga naturvärden, samt i tätortsnära 
områden. 

Naturvårdsinriktade åtgärder kan innebära: 

 Restaurering eller skapande av vattenmiljöer. 

 Restaurering eller skapande av sandmarksmiljöer. 

 Restaurering och skötsel av rikkärr. 

 Traditionell slåtter, alternativt bränning, på extensivt skötta gräsmarker. 

 Veteranisering av träd och andra naturvårdsinriktade åtgärder i skogs- och tätortsmiljöer. 

 Återskapande av tätortsnära naturmiljöer. 

Vattenområden 

 Gällande översiktsplan anger att områden som är utpekade i åtgärdsprogram för Nybroån 
och Tommarpsån inte bör bebyggas om byggnation påverkar föreslagna åtgärder negativt. 

 Kommunen bör som medlem i dikningsföretag ställa krav på egenkontrollprogram i 
samband med underhållsåtgärder när möjlighet finns. 

 Vid exploatering inom dikningsföretagens båtnadsområden ska särskild omsorg ägnas åt 
åtgärder för flödesutjämning. 

Tätorter 

 Arbeta mot att säkerställa allemansrättsliga och lättåtkomliga naturområden för friluftsliv, 
rekreation och biologisk mångfald i anslutning till alla tätorter. 

 Värna om och utveckla biologisk mångfald på kommunägd mark. 

Att säkerställa kan innebära: 

 Begränsa exploatering på mark som är lämplig för restaurering eller skapande av tätortsnära 
natur. 
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 Planera för gång- och cykelvägar i anslutning till tätortsnära eller andra naturområden där 
behov finns. 

Träd 

 Skapa rutin vid planering för hantering av träd och annan växtlighet. Överväga skydd av 
träd i detaljplaner och översiktsplaner. 

 Överväga skydd av träd i bygg- och exploateringsprocesser. 

 Skapa rutin kring nedtagning av träd på kommunal mark 

Ansvarsarter och invasiva främmande arter 

 Öka kunskapsnivån. 

 Sprida information, om arten/arterna. 

 Ta hänsyn till arten/arterna i den kommunala planeringen. 

 Arbeta för att genomföra riktade åtgärder för att gynna, alternativt bekämpa arten/arterna. 

 Konkreta naturvårdsinriktade åtgärder bör i första hand ske i områden som berör 
ansvarsarter och invasiva främmande arter, i eller utanför ”Områden med höga 
naturvärden”, samt i tätortsnära områden. 

Allmänt 

 Kantzoner för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald, bör anläggas i anslutning till 
kommunägda vattendrag och på odlad kommunägd mark där det är möjligt. 

 I all planering och tillståndsgivning bör hänsyn tas till de biologiska värdena och 
utvecklingsmöjligheterna. 

Att ta hänsyn till kan innebära att: 

 Naturvärdesinventering ingår i planläggning och tillståndsgivning då behov föreligger. 

 Sällsynta och/eller rödlistade arter och habitat skyddas i planläggning och tillståndsgivning. 

Del 2. Områdesbeskrivningar 

Områdesbeskrivningarna omfattar två delar, en för tätorterna och en för övriga naturområden. 

Områdesbeskrivningarna omfattar en översiktlig beskrivning av respektive plats samt 

beskrivningar av de platsspecifika arterna och naturvärdena. Till varje område finns en karta och 

ibland bilder på naturen eller någon av de specifika arterna på platsen. 

Syftet är att sprida kunskap om platserna till medborgare och gäster i kommunen. 

Beskrivningarna är upplagda så att du lätt ska få upp dem i din telefon när du surfar. Du ska 

också kunna skriva ut dem för att ta med dem i fickan när du är på utflykt eller för att använda 

som undervisningsmaterial i skolorna. 

Del 3. Artöversikter 

Detta kapitel omfattar artöversikterna som består av  

3.1 Trädrapporten 
3.2 Ansvarsarter som förekommer i kommunen 
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3.3 Ett urval av invasiva främmande arter som redan finns eller kan förväntas förekomma 
i kommunen i en nära framtid 

Syftet med översikterna är att sprida kunskap om arterna, hur de ser ut och var du kan förvänta 

dig att hitta dem. 

3.1 Trädrapport 

Trädrapporten tar upp trädens värden i Tomelilla, bland annat som landskapselement, funktioner 

i det ekologiska systemet och kretsloppet samt de ekosystemtjänster som träden bidrar med. 

Trädrapporten ska primärt fungera som en vägledning kring förvaltningen av kommunens träd. 

Trädrapporten ska vara användbar för såväl politiker som tjänstemän likväl som det kan nyttjas 

som ett faktaunderlag av privatpersoner. 

3.2 Ansvarsarter 

Ansvarsarterna är rödlistade arter som förekommer i kommunen. För dessa arters framtid i 

Sverige och framförallt i Skåne har det enligt länsstyrelsen stor betydelse om riktade åtgärder görs 

i just den kommunen. Urvalet bygger på den rapport som kommunala ansvarsarter i Skåne som 

länsstyrelsen gav ut 2017. Rapporten föreslår ett antal arter per kommun, där en förhållandevis 

stor del av den svenska eller åtminstone den skånska förekomsten finns i kommunen.  

Rapporten följer upp det miljökvalitetsmål som fokuserar på bevarande av biologisk mångfald, 

länsstyrelsens ”Naturvårdsstrategi för ett biologiskt rikare Skåne” från 2015 samt 

åtgärdsprogrammet ”Skånska åtgärder för miljömålen” som antogs i april 2016. En av de 

prioriterade åtgärderna i programmet var arbetet med ansvarsarter i de skånska kommunerna. 

3.3 Invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan 

orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk. De kan även utgöra ett hot mot 

människors och djurs hälsa. Detta kapitel innehåller ett urval av de invasiva främmande arter som 

redan finns eller kan förväntas förekomma i kommunen i en nära framtid. Innehållet är en hjälp 

för dig som medborgare att känna igen oönskade främmande arter så att du inte av misstag 

sprider dem vidare. 

För mer information och åtgärder hänvisas till Länsstyrelsen hemsida samt Naturvårdsverkets 

portal på nätet. Där finns samlad information som stöd i arbetet med invasiva främmande arter 

och råd till allmänheten om hur spridning kan minskas. Där finns också anvisningar för hur de 

olika arterna bekämpas och vad du kan göra för att minska spridningen. 

Del 4. Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är sådana funktioner hos ekosystem som gynnar människor. 

Ekosystemtjänster upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Denna del 
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av Natur- och parkprogrammet kommer att kompletteras med prioriterade ekosystemtjänster efter 

att förslaget har varit ute på remiss till politiska partier, nämnder och organisationer. 

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier (se även kommunens översiktsplan): 

1. Försörjande 
Med försörjande avses de ekosystemtjänster som ger upphov till olika naturliga varor likt 
vatten, mat, medicin och råmaterial. 
2. Kulturella 
De kulturella ekosystemtjänsterna är de som ger upphov till estetiska värden och ger tillfälle 
för rekreation och inspiration i naturmiljön. 
3. Reglerande 
Reglerande ekosystemtjänster är sådana som reglerar miljöfaktorer likt klimat och vatten. 
Skogar som påverkar nederbörd och binder koldioxid eller våtmarker som minskar risken för 
översvämning, är olika exempel på reglerande ekosystem och ekosystemtjänster. 
4. Stödjande 
Med stödjande ekosystemtjänster menas de ekosystem som tillhandahåller skyddande och 
beboeliga miljöer för olika djur och organismer. 

Ett exempel i Tomelilla är Stadsparken som i sig är ett ekosystem med en viss jordmån, klimat 

och växtlighet. Stadsparken bidrar med många ekosystemtjänster, bland annat: 

 Hälsa. Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning i parken 

 Parken bidrar med bättre luftkvalitet genom att träd och buskar renar luften 

 Bullerdämpning. Träd och buskar dämpar ljud 

 Skydd mot extremväder. Rötterna suger upp vatten och vatten infiltreras i gräsmattor. 
Förebygger därmed översvämningar 

 Rening av dag- och regnvatten genom fördröjning och infiltration 

 Pollinering. Blommor bidrar till insekter som i sin tur bidrar till pollinering av fruktträd i 
trädgårdarna runt parken.  

 Biologisk mångfald. Utrymme för stora träd och buskage som bidrar till habitat för många 
fåglar och insekter. En variation i artvalet (gäller främst svenska arter) bidrar till en bättre 
biologisk mångfald. 

Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara 

landskapet 

Detta avsnitt omfattar bakgrund och metod för arbetet. Slutprodukten är de verktyg som ligger 
på hemsidan och den databas som verktygen är kopplade till. 

Som exempel på vad man kan göra med materialet i databasen har beskrivningen av bakgrund 
och metod kompletterats med en karta som visar landskapstyper och naturvärden för hela 
kommunen och två kartor som visar hur samma information ser ut om man tar ut en karta som 
omfattar ett mindre område.  
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Del 2a. Områdesbeskrivningar tätorterna 

Områdesbeskrivningarna består av två delar, en för tätorterna och en för övriga naturområden, 
och omfattar översiktliga beskrivningar av respektive platser, samt beskrivningar av de 
platsspecifika arterna och naturvärdena. Till varje område finns en karta och ibland bilder på 
naturen eller någon av de specifika arterna på platsen. 

Syftet är att sprida kunskap om platserna till medborgare och gäster i kommunen. 
Beskrivningarna är upplagda så att du lätt ska få upp dem i din telefon när du surfar. Du ska 
också kunna skriva ut dem för att ta med dem i fickan när du går på utflykt eller för att 
använda som undervisningsmaterial i skolorna. 

Brösarp 

 

Brösarps anor sträcker sig tillbaka till tidig medeltid, troligtvis ännu längre tillbaka än så. Det 

äldsta bevarade dokumentet som omnämner Brösarp som by är daterat 1247. Brösarp med 

omnejd är i särklass det område i Tomelilla kommun som innehåller flest fornlämningar. 
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Fornlämningarna består framförallt av gravhögar, stensättningar samt äldre bosättningsplatser. På 

grund av de många fornlämningarna är Brösarp ett utpekat riksintresse för kulturmiljövård. 

Bebyggelse 

Den äldre bebyggelsen i Brösarp sträcker sig framförallt längs med landsvägarna, i synnerhet 

Albovägen som i väst-östlig riktning går mitt igenom byn. En del äldre bebyggelse finns runt 

kyrkan och Fru Hammars väg. Av den äldre bebyggelsen finns det byggnader kvar som har 

kontinuitet tillbaka till tiden innan skiftena på 1820-talet. I mitten av 1900-talet expanderade byn 

kraftigt med bland annat småhus, radhus och en ny skolbyggnad. Majoriteten av byns bebyggelse 

idag är uppförd under 70-talet. Villaområdena i Brösarp präglas av välskötta trädgårdar, ofta med 

inslag av äldre fruktträd.  

Landskap och jordarter 

Den dominerande jordarten i området är isälvssediment-sand. Under 1700-talet ställde det till 

problem när stora arealer skog höggs ner i Brösarp till förmån för alunbruket. Flygsand bildades 

och markerna blev odugliga till både odling och bete. För att motverka flygsanden planterades två 

stora arealer med bokskog i mitten av 1700-talet vilka emellertid höggs ner igen under sent 1700-

tal eller tidigt 1800-tal. Tidigare, innan uthuggningen av skog till alunbruket, fanns mycket bok i 

Brösarp men även ek- och surskogar omnämns i kartorna. 

Området idag präglas inte heller av jordbruk utan i stället breder stora skogar, naturområden och 

betesmarker ut sig i direkt anslutning till tätorten. Strax norr om tätorten rinner Verkeån. Verkeån 

var förr en viktig födokälla för Brösarpsborna, eftersom de inte kunde bedriva jordbruk.  

Naturvärden 

Brösarp med omnejd präglas av höga naturvärden och tätorten omges av naturreservat och 

natura 2000-områden i alla riktningar utom rakt söder ut. Där finns emellertid också ett 

naturområde, en skog kallad Källaskogen vilken fungerar som Brösarps tätortsnära naturområde. 

I tätorten finns också höga naturvärden, framförallt förekommer en variation av rödlistad 

sandmarksvegetation. 

Kommunala grönytor 

De kommunala grönytorna i Brösarp är förhållandevis många. En av de viktigare ytorna i byn, 

socialt sett, är Midsommarängen eller Byaängen som den också kallas. Under 2018 anlades här en 

ny lekplats och förutom det anordnas här årligen midsommarfirande.  

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

 Passager mellan grönområden för säkrare och mer tillgänglig rörelse mellan grönområdena. 

 Värna om värdefull sandmarksflora 
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Lunnarp 

 

Lunnarp har varit boplats för människor sedan vikingatiden. Den äldsta bevarade kartan över 

Lunnarp är daterad 1699 och visar den delen av Lunnarp som ligger norr om riksväg 11 och 

kallas för Gamla Lunnarp. Gamla Lunnarp har än idag kvar i princip samma utbredning som på 

kartan från 1699. Detta trots att byn drabbades hårt av en brand 1913, vilken förstörde många 

hus och gårdar.  

Bebyggelse 

Den yngre delen av Lunnarp växte fram söder om riksväg 11 och Gamla Lunnarp i samband med 

att järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet. Lunnarp fick en egen station och detta skapade ett 

stationssamhälle. Under 1960–70-talen utökades bebyggelsen igen. Den här gången i det glapp 

som uppstått mellan Gamla Lunnarp och den nyare delen i söder. Dessa hus utgör majoriteten av 

dagens bebyggelse.  
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Ingen kyrka finns i byn, Lunnarp tillhör Överröstad socken och därmed Kvarstads församling. 

Utan kyrka finns det ingen historiskt naturlig och självklar mötesplats i byn. Idag har 

mötesplatsen i byn framförallt växt fram runt idrottsplatsen och den angränsande parken. 

Jordarter och landskap 

Det omgivande landskapet är starkt präglat av småskaligt jordbruk. Den förhärskande jordarten 

är isälvssediment vilket ger en god bördig mark. Strax öster om mejeriet finns två planterade 

skogsdungar, liksom en mindre planterad skogsdunge norr om mejeriet och riksvägen. Förutom 

dessa skogsdungar är landskapet extremt trädfattigt. I Lunnarp finns en historisk förekomst av 

vattenmiljöer i form av mossar samt två åar. Åarna har rätats ut och kulverterats och mossarna 

dikades ut under 1800-talet. 

Tätortsnära naturområden saknas helt. 

Naturvärden 

Ingen naturvärdesinventering har utförts i Lunnarp och rapporter om rödlistade arter i 

artportalen är få. Det homogena landskapet i och omkring Lunnarp skapar dåliga förutsättningar 

för biologisk mångfald och i förlängningen höga naturvärden. Däremot kan Gamla Lunnarp med 

korsvirkeshusen, grusvägarna och de gamla trädgårdsstrukturerna ha potentiellt höga 

naturvärden. 

Kommunala grönytor 

I Lunnarp finns förhållandevis stora kommunala ytor. Majoriteten är emellertid utarrenderad till 

jordbruk och idrottsföreningen. Övriga kommunala ytor ligger jämnt spridda över tätorten och 

består av kilar med gräs, buskage och träd. I Lunnarp finns en nyanlagd lekplats (2018). 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

 Brist på tätortsnära naturområde 

 Trädfattigt landskap, föryngring och nyplantering av träd 

 Spontan mötesplats saknas, bord, bänkar och grillplats 

 Öka naturvärdena genom att främja biologisk mångfald 

 Sammankopplat promenadstråk 

 

  

42



 

 6 (15) 

 

Onslunda 

 

Onslunda är en stor kyrkby som under tidigt 1800-tal var en av Skånes största byar. Redan 1401 

omnämns Onslunda men det är troligt att byn har anor som sträcker sig längre tillbaka i tiden än 

så. 

Bebyggelse 

I Onslunda har det tidigare funnits många verksamheter som t.ex. lanthandel, bank, postkontor, 

järnvägsstation, medborgarhus och mejeri. Idag har dessa verksamheter försvunnit men byn har 

fortfarande kvar skola, idrottsplats, hembygdsmuseum och den kända borstfabriken. Många av de 

äldre verksamhetslokalerna fungerar idag som bostäder. 

Bebyggelsen i byn är blandad i både ålder och utseende. Den äldre bebyggelsen ligger längs med 

landsvägen och den gamla vägen till Spjutstorp. Den växte fram framförallt under 1800-talet och 

tidigt 1900-tal och består av ej utskiftade gårdar, gatuhus, den äldre skolbyggnaden och kyrkan. 

Även hembygdsmuseet är av äldre härkomst, men det ligger centralt i byn. I utkanten av byn 

ligger årsringar av senare bebyggelse. Den senaste tillväxten i byn har skett framförallt i byns 
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sydvästra och sydöstra delar. Den blandade bebyggelsen har gett en mångfald av trädgårdar. I 

många av de äldre trädgårdarna finns framförallt mycket rosor. Olika typer av barrväxter är ett 

påfallande inslag i trädgårdsmiljöerna. 

Jordarter och landskap 

Det omgivande landskapet domineras av fullåkersbygd av typen småskaligt jordbruk. Den 

förhärskande jordarten, lerig morän, gynnar odlingen. Området är svagt kuperat och lutar mot 

söder. Inga åar eller vattendrag löper genom byn, men det finns en dagvattendamm i sydvästra 

delen av byn. Söder om byn ligger ett av Skånes finaste rikkärrs-komplex och det är i anknytning 

till detta som Onslundas tätortsnära rekreationsområde finns, kallat Mossen. 

I tätorten är det gott om träd i trädgårdar och på offentlig mark. Däremot är landskapet i direkt 

anslutning till tätorten trädfattigt, bortsett från Mossen och Åsen söder och sydväst om 

Onslunda. Landskapet har emellertid inte alltid varit trädfattigt, utan trädbestånden avverkades 

under 1700-talet till brännvirke vid alunbruket i Christinehof. 

Naturvärden 

En naturvärdesinventering genomfördes i Onslunda 2017. Inventeringen visar att byn inte har 

några högre naturvärden, men att en yta har påtagligt naturvärde och några ytor har visst 

naturvärde. Ytan med påtagligt naturvärde är den lilla slåtterytan som ligger mellan Bröderna 

Nilssons väg och den stora grusytan bredvid Järnvägsparken. På den här ytan hittades vid 

naturvärdesinventeringen bland annat naturvårdsarten busktörne. Ytorna med visst naturvärde är 

följande: Trädkransen runt kyrkogården, busk- och brynmiljöer i söder, en skogsdunge i norr 

samt fyra öppna gräsytor på obebyggda tomter och hästhagen inne i byn. 

Utöver naturvärdesinventeringen inventerades även fladdermöss 2017. I Onslunda observerades 

fem olika fladdermusarter, varav en är den sällsynta och rödlistade sydpipistrellen. 

Kommunala grönytor 

I Onslunda finns ett fåtal kommunala grönytor, bland annat den högt uppskattade 

Järnvägsparken i södra delen av byn. Järnvägsparken fungerar som byns mötesplats och här 

ordnas årligen en ”byafest”. I parken finns också en nyanlagd lekplats (2016). Förutom 

Järnvägsparken finns några större gräsmattor i väster samt en mindre grönyta i mitten av byn. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

 Relativt trädfattigt 

 Få kommunala grönytor 

 Öka naturvärden med riktade insatser som främjar den biologiska mångfalden 

 Invasiva arter 
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Skåne-Tranås 

 

Skåne-Tranås anor räknas tillbaka till 1000-talet när den första kyrkan byggdes i byn. Under den 

här perioden fram till modern tid har Skåne-Tranås varit en stark marknads- och handelsort. Tack 

var den starka marknads- och handelskulturen fick Skåne-Tranås sin första gästgivargård redan 

1684. 

Bebyggelse 

Skåne-Tranås har med sin bystruktur samt äldre bebyggelse utsetts som riksintresse för 

kulturmiljövården. Byn bevarar karaktären av centralort i jordbruksbygden efter tiden för skiftet 

under tidigt 1800-tal. Den solfjäderform som byns skiften fick i söder är fortfarande väl synlig på 

kartan. På de tidigare utskiftade gårdarnas tomter byggdes gatuhus. Mitt i byn ligger det 

kullerstensbeklädda torget där det förr bedrevs marknad och handel. Kring torget samlas den 

äldre bebyggelsen. I nordvästra delen av byn ligger kyrkan och prästgården. Den nuvarande 

kyrkan byggdes 1880, varvid en äldre medeltidskyrka från 1000-talet revs. Flertalet av byns 

45



 

 9 (15) 

 

byggnader är uppförda under tiden för sekelskiftet 1800-1900. Efter 1960 expanderade byn i liten 

skala norrut med bland annat servicehem, radhus och villor. 

Jordarter och landskap 

Landskapet kring Skåne-Tranås är mosaikartat vilket indikerar höga naturvärden. Närområdet 

består av åkrar, dammar, skog, bäckar/åar, kärr och betesmarker. Namnet Tranås härstammar 

från Traanaes vilket betyder den fuktiga marken där tranorna häckar. På äldre kartor kan detta 

bekräftas då många mossar och våtmarker syns i området. Idag finns endast Mölledammen och 

Anisabäcken kvar från den här tiden men ett par nya dammar har anlagts i utkanten av byn. 

Naturvärden 

Det finns ingen aktuell naturvärdesinventering för platsen. De många dammarna och en diversitet 

i vegetationen ger dock ett rikt växt- och djurliv.  

Följande områden kan antas ha potentiella naturvärden: Brynmiljöerna i betesmarken i södra 

delen av byn, de grova träden utmed grusvägarna i byn, Mölledammen och Anisabäcken, allé och 

trädkrans med hamlade lindar vid kyrkan, kyrkogårdsmuren samt kalkstenstrappor inne i byn. I 

den äldre bebyggelsen finns även många lummiga trädgårdar med mogen vegetation. Även dessa 

kan i vissa fall utgöra ett potentiellt naturvärde. 

Två tätortsnära naturområden finns i direkt anslutning till Skåne-Tranås, Prästaskogen och 

Forsadal. 

Kommunala grönytor 

De kommunala grönytorna i byn är inte många och största delen utgörs av parken i direkt 

anslutning till Mölledammen. Parken fungerar som en av byns mötesplatser och här finns bland 

annat en lekplats samt en scen för utomhusteater.   

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

 Tillgänglighet i och till grönområden 

  

46



 

 10 (15) 

 

Smedstorp 

 

Stationssamhället Smedstorp växte fram under 1800-talet i samband med järnvägsutbyggnaden. 

Norr om det nya stationssamhället finns sedan ca 1398 en kyrkby, som då omnämns som 

”Smisthorp”. Den äldre byn har stark anknytning till Smedstorps slott, anno ca 1400, som ligger 

strax intill. 

Bebyggelse 

Smedstorp utgör sedan 1987 ett riksintresse för kulturmiljövården på grund av den tidstypiska 

bebyggelsen från sekelskiftet 1900. Byn har expanderat i olika faser efter järnvägsbebyggelsen. 

Den äldsta bebyggelsen växte fram i samband med järnvägsbyggnationen och sträcker sig i nord-

sydlig riktning längs Storgatan. Nästa expansion skedde söder om järnvägen med ett 

egnahemsområde från 1920-40 talet. Den senaste bebyggelsen har tillkommit så sent som under 

2000-talet och ligger i byns västra del. 
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Jordarter och landskap 

Det omgivande landskapet består av homogent, småskaligt lantbruk i söder och ett mosaikartat 

landskap i norr. Den dominerande jordarten är isälvssediment och i en skrift från 1709 omnämns 

markerna som mycket magra.  

Inga vattendrag går genom byn, men strax öster därom flyter Tommarpsån. En anlagd 

dagvattendamm finns inne i byn och det är två naturliga våtmarker i skogen strax nordväst om 

byn. 

Naturvärden 

Det finns ingen aktuell naturvärdesinventering. Rapporter från artportalen är få inne i tätorten 

men desto fler i direkt anknytning till tätorten. Bland annat finns det gott om lökgroda i 

närområdet. 

Kommunala grönytor 

Skogen som ligger nordväst om byn fungerar som Smedstorps tätortsnära naturområde och är 

delvis kommunägd. Inne i tätorten finns det gott om kommunägd mark, bland annat finns det en 

park, en lekplats, ett utebad och en idrottsplats på kommunens mark. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

 En naturvärdesinventering bör göras för att kartlägga naturvärden 

 Nyplantering av träd för att gynna en god succession 

 Invasiva arter 

 Tillgänglighetsanpassning 
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Spjutstorp 

 

Den lilla kyrkbyn Spjutstorp har anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Byn är skiftad men 

några äldre gårdar ligger kvar inne i byn vilket ger byns södra del en speciell prägel. 

Bebyggelse 

Flertalet av byns byggnader tillkom under 1900-1930-talen och är av egnahemskaraktär. Detta ger 

många äldre trädgårdar med gamla fruktträd och väletablerad vegetation. Äldsta bebyggelsen i 

byn ligger runt kyrkan. Kyrkan är uppförd 1869, i samband med att den byggdes revs den gamla 

medeltidskyrkan som stod strax bredvid. Vid sidan om kyrkan finns den gamla skolan som 

uppfördes 1858 vilken senare utvidgades 1910. Idag finns ingen skola i byn.  

Jordarter och landskap 

Jordarterna i området är blandade men består främst av lerig morän samt svämsediment ler-silt. 

Övriga förekommande jordarter är framförallt isälvssediment och postglacial lera. Dessa jordarter 

är mycket gynnsamma för odling vilket har bidragit till att landskapet präglas av en fullåkersbygd 
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med småskaliga jordbruk. Områdets jordbruk har lång kontinuitet och har sedan den äldsta, idag 

bevarade, kartan över byn upprättades 1699 varit ett skoglöst och trädfattigt område. 

Genom Spjutstorp rinner Trydeån samt Rödjebäcken. Större delen av byns sammanhängande 

vegetation utgörs av den längs med åarna. Resten av byns vegetation utgörs av privata trädgårdar 

och kyrkogården. 

Naturvärden 

En naturvärdesinventering som genomfördes under 2017 visar inga högre naturvärden, men 

påtagliga naturvärden runt kyrkan och i olika brynmiljöer i södra delen av byn. Även åarna, 

framförallt Rödjebäcken som på sina ställen är skuggad, har påtagliga naturvärden. Den rödlistade 

luddvårlöken har en historisk förekomst i byn, men inga rapporter om nya fynd har inkommit 

sedan 2002. I Spjutstorp har även en fladdermusinventering utförts (2017), vilken påvisade hela 

åtta olika fladdermusarter i Spjutstorp.  

Kommunala grönytor 

De kommunala grönytorna är få, endast två stycken större allmänningar eller s.k. ”gröningar”. 

Den ena grönytan i direkt anknytning till Lievägen i nordvästra delen av byn saknar större sociala 

värden medan den andra, mellan kyrkan och idrottsplatsen har blivit byns knutpunkt. På den 

sistnämnda anlades 2019 en ny lekplats och förutom lekplatsen anordnas här bilträffar och 

bedrivs campingverksamhet. Det finns även en dansrotunda på platsen som hyrs ut till olika 

fester och evenemang. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

 Saknas tätortsnära natur- och rekreationsområde 

 Saknas successionsordning och åldersvariation i vegetationen 

 Mycket trafik och höga hastigheter genom byn 

 Ingen säker gång- och cykelbana för skolbarnen till Onslunda 

 Få kommunala grönytor vilket gör det svårt för kommunen att påverka gröna miljöer 

 Invasiva arter 
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Tomelilla 

 

Det äldsta bevarade belägget för Tomelilla är från 1437 då platsen benämns som ”Tommorp 

lille” vilket betyder lilla Tommarp.1624 ligger Tomelilla i Tryde socken som då består av de tre 

byarna Tryde, Sälshög och Everöd. Tomelilla omnämns endast som en mycket liten bondby 

bestående av ett fåtal gårdar. I slutet av 1800-talet växte Tomelilla till en egen köping i samband 

med järnvägsutbyggnaden vilken knöt samman byn till Eslöv, Malmö, Ystad och Simrishamn. 

Från den ursprungliga lilla bondbyn finns endast en byggnad kvar idag, Byagården, som troligtvis 

uppfördes under första hälften av 1800-talet. 

Bebyggelse 

Tomelilla är kommunens största tätort med ca 7000 invånare. Byn expanderade ursprungligen 

framförallt kring Norregatan, Bangatan och torget. Många byggnader står kvar från den här tiden 

även om en del byggts om. Under 1950- och 60-talen utvecklades industriområden öster och norr 

om tätorten. Bebyggelsen idag har en åldersvariation som sträcker sig från 1800-talet fram till 

nutid. Husens arkitektur speglar tydligt de årtionden när de uppfördes. I tätorten blandas därför 
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egnahemsområden med 60-70 tals villakvarter, gårdar, sekelskiftesvillor, lägenheter, radhus samt 

nya byggnader från 00-talet. 

Tomelilla har många olika verksamheter, bl.a. daghem, skolor upp till högstadienivå, 

folkhögskola, badhus, utomhusbad, idrottsplats, kyrka, tågstation, bibliotek och konsthall. 

Jordarter och landskap 

Att Tomelilla inte var någon centralort före järnvägarnas utbyggnad beror troligtvis på att 

Tomelilla och dess direkta närområde inte var någon attraktiv plats för jordbruk. Jorden var 

mager och sandig och därmed också svårodlad. Därtill var landskapet trädfattigt och på en karta 

från 1727 kan endast ett vattendrag urskiljas öster om Tomelilla. Med dagens jordbruksmaskiner 

och metoder ser situationen annorlunda ut och idag är landskapet runt Tomelilla starkt präglat av 

ett småskaligt jordbruk med inslag av skogsområden och naturreservat. I närområdet kring 

Tomelilla finns hela sju stycken naturområden, varav fem är naturreservat. Tomelillas tätortsnära 

naturområde är framförallt Skogsbacken som ligger i södra delen av tätorten samt Kronoskogen 

som ligger några kilometer väster om tätorten. 

Naturvärden 

Naturvärdena i Tomelilla är förhållandevis höga på grund av vattendragen samt tätortens många 

grönytor. Bland annat har Tomelilla ett rikt fågelliv med många rödlistade arter, däribland mindre 

hackspett, kungsfiskare och brun glada. Grodarterna lökgroda och långbensgroda förekommer 

också i tätorten. En fladdermusinventering i Skogsbacken har påvisat förekomst av bland annat 

brunlångöra och barbastell, vilket är mycket ovanligt i tätortsmiljöer.  

Kommunala grönytor 

I Tomelilla finns det gott om kommunala grönytor. Förutom det tätortsnära naturområdet och 

naturreservatet Skogsbacken som ligger i själva tätorten finns också många parker och 

allmänningar. Bland annat har Tomelilla en egen Stadspark och en egen Folkpark vilket kan anses 

ovanligt för en liten tätort.  

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

 Värna om grönytor och naturmiljöer i samband med exploateringar 

 Utöka antalet grönytor i västra delarna 

 Värna om och vårda värdefulla miljöer 
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Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 

 

Del 2b1 (inledning, läsguide samt område 1-7). Områdesbeskrivningar övriga områden 
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Del 2b1. Områdesbeskrivningar övriga områden 

Områdesbeskrivningarna består av två delar, en för tätorterna och en för övriga naturområden, 
och omfattar översiktliga beskrivningar av respektive platser, samt beskrivningar av de 
platsspecifika arterna och naturvärdena. Till varje område finns en karta och ibland bilder på 
naturen eller någon av de specifika arterna på platsen. 

Syftet är att sprida kunskap om platserna till medborgare och gäster i kommunen. 
Beskrivningarna är upplagda så att du lätt ska få upp dem i din telefon när du surfar. Du ska 
också kunna skriva ut dem för att ta med dem i fickan när du går på utflykt eller för att 
använda som undervisningsmaterial i skolorna. 

Områden med höga naturvärden 

Naturförhållanden  

Tomelilla kommun är beläget i den sydöstra delen av Skåne och ingår till stor del i den region 
som är mer känd som Österlen. Den södra delen av kommunen präglas av ett intensivt 
jordbrukslandskap medan den norra delen utgörs av ett omväxlande skogs- och 
jordbrukslandskap som sträcker sig upp på Linderödsåsens södra sluttningar. Den södra delen av 
kommunen är till stora delar mjukt kuperad medan nivåskillnaderna i norr är mer markerade och 
sydost blir landskapet mer flackt. Klimatet i Tomelilla är av inlandstyp med något mer utpräglade 
årstidsvariationer än i kustområdena. 

Landskapet 

Österlenslätten 

I de södra delarna av kommunen är landskapsbilden starkt präglad av det storskaliga jordbruket 
och väldiga åkrar dominerar. Här finns oftast lite av de värden som vi förknippar med det 
småskaliga landskapet. Odlade ytor erbjuder per definition en liten variation och innehåller 
således ingen hög biologisk mångfald. Skörd och markberedning innebär ofta en fara för många 
djur. Djur och växter, som en gång var vanliga i jordbruksbygden, är hårt trängda. Dock finns 
ofta rester av det gamla jordbrukslandskapet kvar i form av alléer, stenrösen, åkerholmar och 
småvatten. I det annars monotona landskapet utgör dessa landskapselement viktiga refuger för 
växter och djur. Här och var finns även lite större rester av kulturlandskapet insprängda. Exempel 
på detta är Ullstorpsdalen och Nedrabyris. Många gånger finns dessa värdefulla områden längs 
åar eller bäckraviner, där man på grund av topografin inte kommit åt att odla. Vattendragen är 
ofta uträtade och fördjupade och det intensiva jordbruket lämnar spår i vattnet i form av gödande 
ämnen som kväve och fosfor. Trots kraftig påverkan av mänskliga aktiviteter hyser vattendragen 
inom området flera hotade och sällsynta arter. 
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Södra mellanbygden 

Landskapet i mellanbygden är mer varierat med öppna åkermarker, naturbetesmarker bokskogar 
och barrplanteringar. Ett flertal av kommunens värdefulla områden är knutna till detta småskaliga 
mosaikartade landskap. Vattendragen är på flera ställen kraftigt påverkade av dikning och 
näringsläckage men man finner även naturligt slingrande delar här. Tommarpsån har sina 
källsprång öster om Kronovall och har uppe i skogstrakterna kvar mycket av sin naturliga 
sträckning. 

Österlenska backlandskapet 

Nordöstra delen av kommunen utgörs av ett omväxlande backlandskap med skogs- och 
betesmarker. Skogen är till stor del ung och skogsmarkerna där den växer har många gånger varit 
uppodlade eller betade. Inne i skogarna finns ofta rester kvar från den tid då landskapet var öppet 
i form av fägator och stenrösen. Även äldre jätteträd i skogarna minner om denna tid. Överallt 
finns betesmarker och åkrar insprängda. Tack vare sin småskalighet och variation innehåller 
området en mängd olika biotoper och tack vare dessa en hög biologisk mångfald. I området finns 
ett flertal hotade djur- och växtarter. Det är här i nordost som en del av kommunens största 
sammanhängande värdefulla  område, Verkeåns naturreservat, finns. Vattendragen i denna del är 
oftast mindre påverkade av mänskliga aktiviteter och har ofta höga biologiska värden. 

Naturen och arterna 

Vegetationsmässigt tillhör Tomelilla kommun och resten av Skåne den nemorala zonen, som 
också omfattar stora delar av kontinenten. Ädellövskog är den dominerande ursprungliga 
naturtypen. Att kommunen på detta sätt tillhör Europa snarare än Skandinavien är en av 
förklaringarna till den mycket höga biologiska mångfalden i vår natur. Många arter som på 
Österlen har sin nordliga utbredningsgräns, för på kontinenten delvis en undanträngd tillvaro, 
medan den begränsade exploateringen här lämnar större livsutrymme. Inom Tomelilla kommuns 
gränser finns ett antal värdefulla miljöer och ovanliga arter som är särskilt skyddsvärda.  

Våtmarker 

En våtmark är ett vitt begrepp som omfattar allt från fuktig mark till sjöstränder. Enligt 
våtmarksinventeringens definition (Löfroth 1991) är en våtmark: ”sådan mark där vatten till stor 
del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. I 
de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50 procent 
av vegetationen ska vara "hydrofil", d.v.s. fuktighetsälskande, för att man ska kalla ett område för 
våtmark.” 

Våtmarker har historiskt spelat en viktig roll bland annat eftersom de producerade foder till 
husdjuren. Under kontrollerade eller okontrollerade översvämningar avsattes näring ifrån vattnet 
på markerna som därigenom blev extra produktiva. Vassen användes för att göra tak och i de 
artrika miljöerna bedrevs jakt. 

I takt med en ökande befolkning under 1700-talet börjande man torrlägga sjöar och dika ut 
våtmarker för att få mer odlingsbar mark. Tomelilla kommun, precis som andra kommuner i 
framförallt södra Skåne, har varit utsatt för omfattande torrläggningar. En titt på kartan över 
ytvatten avslöjar bristen på våta miljöer i landskapet.  

Fastän vinsterna med utdikningen är uppenbara går det inte att bortse från att naturen har lidit 
stor skada. Våtmarker har blivit sällsynta och därför finner man många rödlistade arter i och 
omkring dessa miljöer. Förlusten av våtmarker har även resulterat i att näringsläckaget, i form av 
kväve och fosfor, till havet ökat. Våtmarker fungerar som biologiska reningsverk där kvävet via 
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bakteriella processer omvandlas till ofarligt luftkväve och fosfor, som är partikelbundet, 
sedimenterar i det lugna vattnet. Näringsläckaget har fått stora konsekvenser på de marina 
miljöerna. Överskott på näring leder till onormalt hög tillväxt av bland annat alger. Våldsamma 
algblomningar under sommaren kan leda till syrebrist på bottnarna. När algerna blommat färdigt 
och dör sjunker dom till botten. Under nedbrytningen förbrukas syre vilket gör miljön omöjlig att 
vistas i.  I slutändan påverkas fiskbestånden vilket i sin tur får ekonomiska konsekvenser.  

På landskapsbildsnivå förlorades en stor del av kulturlandskapets skönhet genom torrläggningen. 
På många ställen är det fortfarande möjligt att skönja spåren efter de öppna vattendrag som en 
gång korsade landskapet. På flygfoton kan man ofta se att jorden där våtmarkerna eller 
vattendragen legat är mörkare. 

En av de mest sällsynta och mest värdefulla våtmarkerna är de långgrunda varierande stora 
våtmarkerna som ligger i betesmarker och som genom betet hindras från att växa igen. Dessa 
våtmarker uppvisar genom sin stora variation en hög mångfald. Kommunen är fattig på denna 
våtmarkstyp.  

Kommunens största våtmarker heter Värbergs mosse och Galtamossen, de ligger i kommunens 
mellersta del strax norr om Kronovall och sträcker sig in i Simrishamns kommun. 

Sjöar 

Tomelilla kommun är en sjöfattig kommun med endast två sjöar: Verkasjön (8 ha)  och 
Tunbyholmssjön (10 ha). Att Sverige är ett väldigt sjörikt land beror till stor del på den senaste 
istiden. Sjöar uppvisar precis som våtmarker en stor variation sinsemellan. Några egentliga sjöar 
som sänkts i samband med torrläggningen av Skåne finns inte i kommunen. Däremot finns det 
gott om utdikade våtmarker. 

Åar och vattendrag 

Ett vattendrag som får rinna fritt slingrar sig vanligen fram – det meandrar. På så sätt skapas ett 
flertal olika miljöer där många olika växt- och djurarter kan leva. Djur och växter i åar och 
vattendrag är anpassade till att leva i strömmande och rinnande vatten. Denna miljö skiljer sig på 
många sätt från miljön i stillastående vatten. Rinnande vatten är oftare kallare och har högre 
syrehalter och för att inte svepas med det rörliga vattnet krävs speciella anpassningar. Ett 
slingrande vatten som beskuggas av buskar och träd och vars botten består av grus och sten är 
ofta väldigt värdefullt. Bottenfauna i form av insektlarver, kräftdjur och musslor trivs i denna 
miljö. Dessa är sedan en förutsättning för högre fauna som till exempel fisk. Substrat som död 
ved är viktigt för ett vattendrags struktur. 

Under avvattningsperioden mellan 1750-1950 rätades, fördjupades och/eller rörlades många både 
mindre och större vattendrag. Många viktiga biotoper längs dikena samt markens och dikenas 
förmåga att magasinera vatten försvann. Bristen på magasinerande förmåga visar sig speciellt 
under våren när höga flöden, på grund av snösmältning och tjällossning, ofta leder till 
översvämningar. Det intensiva jordbrukslandskapet i kommunens södra del är kraftigast utdikat.  

Örupsån är ett exempel på ett kraftigt påverkat vattendrag som rinner i en dal strax söder om 
Tomelilla. Ån, som senare övergår i Nybroån, är kraftigt fördjupad och kanaliserad. På grund av 
bland annat markanvändning och utsläpp uppvisar ån extremt höga närsaltshalter och 
bottenfaunan är artfattig. Trots det leker havsöring regelbundet i ån. Havsöring finns i nästan alla 
åar och bäckar där den kan komma upp och den letar sig även upp till centrala Tomelilla där den 
årligen leker i Välabäcken.  

På grund utav markanvändningen i den norra delen av kommunen är vattendragen mindre 
påverkade där. Ett exempel är Verkeån. Ån omges längs nästan hela sträckan av klibbal. Det är 
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nästan bara där den passerar vissa betesmarker som den inte beskuggas. Oftast meandrar ån fram 
genom landskapet. Längs ån häckar kungsfiskare, strömstare och forsärla. Flera sällsynta fiskarter 
lever i ån. Bottenfaunan indikerar låga föroreningshalter och är väldigt artrik 

Regleringar i form av dammar finns i flera av åarna. Den största dammen Tomelilla kommun är 
Smedstorpsdammen som ligger norr om Smedstorps kyrka. Dammar i vattendrag innebär ofta ett 
hinder för vandrande fiskarter som ål och öring men utgör naturligtvis även vandringshinder för 
bottenfaunan. Alla åarna är på någon av sina sträckor rätade och fördjupade. (Många av dikena 
ingår i så kallade dikningsföretag vilket är samfälligheter bildade med avsikt att stå för skötseln.) 

Värderingsgrunder 

Värderingsgrunderna för utpekandet av värdefulla naturområden bygger på relevanta delmål i 
”Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram” (Länsstyrelsen i Skåne län 2003 och 2008). Detta 
ersattes 2012 med ”Skånska åtgärder för miljömålen”. 

Naturvärdesbedömning, kriterier/element 

 Natura 2000-område 

 Rödlistad art 

 Biotopskydd, nyckelbiotop, naturvärde, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Tätortsnära 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Områdesbeskrivningar och avgränsningar grundar sig på befintlig kunskap i form av tidigare 
program och annan dokumentation, som Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun 2010, 
Skogens pärlor (Skogsstyrelsen), Ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket), 
Artportalen (SLU), samt förnyad tolkning av kartskikt och flygbilder.  

Avgränsningarna har i huvudsak gjorts som större sammanhängande områden, som omfattar dels 
ett antal samlade värdekärnor (t.ex nyckelbiotoper och naturbetesmarker), dels områden som 
bedömts ha höga naturvärden eller utvecklings-  och restaureringspotentialer. Därutöver finns det 
ett stort antal utspridda mindre naturområden i form av betesmarker eller nyckelbiotoper tas inte 
upp under områdesbeskrivningar som inte hanteras i detta program., men finns utmärkta i 
kommunens befintliga kartmaterial. 

Områdenas avgränsningar ska inte betraktas som absoluta eller statiska. Dels är gränsdragning av 
den här typen till stor del en bedömningsfråga, dels finns det i många fall både hus, tomtmark, 
åkermark, granplanteringar och vägar innanför områdesgränserna. Naturförhållandena kommer 
också att förändras i framtiden. Avverkningar och igenväxning kan komma att minska vissa 
naturvärden, medan utveckling och restaureringsåtgärder kan komma att höja dem. 
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Kommunen har med få undantag ingen bestämmanderätt över de utpekade naturområdena och 
kan därför inte aktivt och konkret bedriva naturvårdande arbete utifrån programmets 
redovisning. Detta får ske på markägarnas egna initiativ och i form av information, rådgivning 
och samordningsinsatser. Programmet kan i detta fall vara upplysande och vägledande för 
intresserade markägare. 

Översiktskartan på nästa sida visar de 30 utpekade naturområdena som beskrivs i detta program. 
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1. Fyledalen med Benestad backar 
2. Verkeåns dalgångar med 

omnejder 
3. Drakamöllan 
4. Örup 
5. Högaborg och Rosendal 
6. Ljungavången 
7. Tryde 
8. Listarumsåsen 
9. Kronovall med Store vång 
10. Ullstorpsdalen och Toarpskärret 
11. Djurrödsbäcken 
12. Ludaröds fälad 
13. Kulladal – Eket 
14. Tranås betesmarker 
15. Onslunda sten 

 

16. Bollerups diabasås och betesmarker 
17. Vallamaderna och Nybroåns dalgång 
18. Flagabro – Smedstorp 
19. Sillarödsområdet 
20. Svältebackarna, Lings fälad och 

Kariseberg 
21. Eljaröds ängar 
22. Norrevall, Storemosse och 

Skillingsbacken 
23. Snogge – Tunbyholm 
24. Nedrabyris 
25. Värbergs mosse och Galtamossen 
26. Kronoskogen, Tylehögen och 

Byåsabacken 
27. Skogsbacken 
28. Kristinehov och Borstakärrs våtmarker 
29. Tosterup – Munka Tågarp 
30. Bontofta 
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Områdesbeskrivningar 

Läsguide 

Detta redovisas i beskrivningarna av områden med höga naturvärden: 

Nr. Områdets namn 

Kort beskrivning av områdets karaktär, särskilda naturvärden och tillgänglighet (eller annan 
väsentlig information). 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

Här redovisas de viktigaste värderingsgrunderna för avgränsningen av områden med höga 
naturvärden. 

Naturtyper 

Här redovisas kända och i några fall bedömda naturtyper enligt nätverket Natura 2000 (med 
gällande kod), prioriterade naturtyper och allmänt bedömda naturtyper. 

Arter 

Artredovisningen innehåller utvalda typiska eller sevärda arter, rödlistade arter och ansvarsarter, 
allt enligt tidigare inventeringar och befintlig dokumentation hämtad från Skogsstyrelsens artdata 
(https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/#), Ängs- och betesmarksinventeringen (Databasen Tuva, 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterformiljoochklimat/tuva.4.2b43ae8f11f6479737780
001120.html), Artportalen (https://www.artportalen.se/), samt från länsstyrelsen beslut och 
bevarandeplaner för naturreservat och Natura 2000-områden. 

Skyddsstatus  

Här redovisas i vilken omfattning det aktuella området är skyddat enligt lag. 

Karta 

Karta med avgränsning av område med värdefulla naturmiljöer. 
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1. Fyledalen med Benestad backar 

Det storslagna landskapet och de överdådigt rika naturmiljöerna gör Fyledalen till ett populärt 
och internationellt känt utflyktsmål. 

Områdesbeskrivning 

Fyledalen är en ca 17 km lång och drygt 50 meter djup dalgång. Sitt nuvarande utseende fick 
dalen vid den senaste nedisningens avsmältning för ca 13 000 år sedan. Den karakteriseras av 
branta sluttningar och en plan botten. Genom dalen slingrar sig Fyleån, som på båda sidor omges 
av betesmarker. Dalsidornas lövskogar domineras av bok med ett betydande inslag med avenbok. 
Brynzonerna mot dalbotten har ett stort inslag av gammal ek. I den djupt skurna dalgången 
utvecklas bitvis gynnsamma mikroklimat, som gynnar många värmekrävande arter.  

Fyleån är ett mycket värdefullt vattendrag. Här finns bland annat en havsvandrande öringstam 
med god reproduktion. Biflödet Kulleån håller en fast stam av stensimpa. På flera ställen, både i 
skogen och i betesmarkerna, tränger kalkrikt vatten fram i källor. De betade gräsmarkerna i 
Fyledalen är till största delen kulturpåverkade, men det finns inslag av artrika naturbetesmarker, 
och rikkärrsvegetation där det kalkrika grundvattnet tränger fram. 

En stor del av naturvärdena är knutna till ädellövskog med artrik undervegetation av 
lundkaraktär. På de äldre träden och i bottenskiktet återfinns flera typiska och rödlistade svamp-, 
lav- och mossarter. Insektslivet är myllrande och till exempel har ca 1000 av Sveriges 4617 kända 
skalbaggsarter påträffats här. Kronhjorten har ett starkt fäste i dalen och omgivande landskap, 
dovhjorten är vanlig och inte sällan ses också räv och vildsvin i det ostörda landskapet. 

Benestads backar i den sydöstra delen av Fyledalen är en särskilt intressant plats, framför allt ur 
geologiskt och botaniskt perspektiv. Källor med starkt kalkhaltigt grundvatten har bildat 
betydande avlagringar av kalktuff. Den småkuperade terrängen, och en kontinuerlig betesdrift ger 
förutsättningar för en speciell variation av sällsynta biotoper, djur och växter. 

Fyledalen är det artrikaste området i Sverige vad gäller förekomst av fladdermöss. Inte mindre än 
17 av Sveriges 19 arter har observerats i dalen och de utrotningshotade arterna barbastell och 
fransfladdermus har utvecklat livskraftiga populationer. 

Fyledalen räknas som norra Europas bästa lokal för vinterstudier av örnar och andra rovfåglar, 
men är också i övrigt ett betydelsefullt område för fågellivet. I de stora lövskogarna finns gott om 
hålträd och död ved för hackspettar, skogsduva och andra hålbyggare. Stenknäcken är en 
karaktärsfågel som framför allt håller till i trädkronorna. 

De höga geologiska värdena visar på intressanta spår från såväl kvartärtiden som tidigare 
geologiska perioder, bland annat i form av erosionsterrasser, tappningsdalar, förkastningar, 
fossilförande lager och diabasgångar. 

Området är till stor del lättillgängligt och mycket värdefullt som besöksmål för den natur- och 
geologi-intresserade allmänheten. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistade arter 

 Biotopskydd, nyckelbiotoper, naturvärde, sumpskogar (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmarker (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 
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 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Ostördhet  

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 7220 Kalktuffkällor*, 7230 Rikkärr*, 9020 
Nordlig ädellövskog*, 9080 Lövsumpskog*, 91EO Svämlövskog*, våtmarker, vattendrag, 
naturbetesmarker, trädklädda betesmarker, ädellövskog, sumpskog 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Ål*, stensimpa*, sandödla*, lövgroda, större vattensalamander*, kalkkärrsgrynsnäcka*, tjockskalig 
målarmussla**, barbastell**, pipistrell*, sydfladdermus, dammfladdermus*, fransfladdermus*, röd 
glada**, kungsörn*, spillkråka*, gröngöling*, mindre hackspett*, skogsduva, kungsfiskare*, 
gulsparv*, ängsnycklar, Sankt Pers nycklar, backsilja*, fläcklungört**, stor ögontröst**, 
luktvädd**, hålnunneört*, kärrjohannesört*, backvisslare**, flera arter bastardsvärmare*, 
rödskölding** och ytterligare ett antal ovanliga och/eller hotade djur- och växtarter. 

Skyddsstatus  

Nästan hela området är skyddat som Natura 2000-område och naturreservat. 
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Kungsörn (ungfågel) 
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2. Verkeåns dalgång med omnejder 

Stora delar av Verkeåns dalgång ingår i Verkeåns naturreservat, som är ett av Skånes största. 
Reservatet omfattar bland annat Brösarps södra och norra backar, Hallamölla och Verkasjön, och 
sträcker sig via Breabäck ända upp mot Agusa. 

Områdesbeskrivning 

Verkeåns dalgång präglas av Verkeån, dess biflöden och backlandskapet runt Brösarp. I den östra 
delen utgör de öppna markerna ett dominerande inslag, åt väster och norr tar skogsmarkerna 
över. Hela området har en mycket omväxlande karaktär och är av stor betydelse för både 
naturvård, geovetenskap och friluftsliv. 

Det storslagna backlandskapet runt Brösarp bildades under istiden och består av mäktiga sandiga 
sediment. De öppna hävdade markerna utgör livsmiljö för en stor del av områdets ovanligare 
svampar, växter och djur. Där sanden är kalkhaltig gynnas en rik och unik flora. Trädlärkan är 
karaktärsart i det öppna hedlandskapet och i områden med öppen sand häckar den mycket 
ovanliga fältpiplärkan. 

Verkeån och dess biflöden utgör ett sammanhängande och i sen tid orört vattendragssystem. Ån 
kantas av alridåer, alsumpskogar, ädellövskogar, åkrar och betesmarker. Vid Hallamölla kvarn 
finns skånes högsta vattenfall med en fallhöjd på 23 m. Beskuggning av åvattnet och tillskott av 
grundvatten ger ett svalt, syrerikt och rent vatten. Bäcknejonöga, elritsa, stensimpa och ål är mer 
eller mindre ovanliga fiskar som trivs i Verkeån. Här finns dessutom en stabil havsöringsstam och 
en isolerad bäcköringpopulation ovanför Hallamölla kvarn. I vattendraget lever också en stor 
mängd småkryp och framförallt bottendjurssamhället är artrikt med många ovanliga och hotade 
arter. Längs Verkeån finns även forsärla, strömstare och kungsfiskare. 

180 rödlistade arter är noterade i området, varav knappt hälften är kopplade till det öppna 
landskapet. Skogsmarkerna, med gamla träd och död ved, utgör livsrum för ett 50-tal rödlistade 
arter. En stor andel arter är också gynnade av det varierade landskapet och den nära 
kombinationen av olika naturtyper. 

I dalgången finns många fornlämningar och bebyggelse med lång historia. Bland annat Hallamölla 
kvarn med anor från 1400-talet, Glimmebodagården norr om Brösarps backar och Andrarums 
alunbruk från 1637. Området är till stora delar lättillgängligt med flera angöringspunkter och 
vandringsleder. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistade arter 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Småskalighet 
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 Ostördhet 

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade*/ typiska) 

6120 Sandstäpp*, 6210 Kalkgräsmarker*,  6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silkatgräsmarker*, 9080 
Lövsumpskogar*, 9180 Ädellövskog i branter*, 91E0 Svämlövskogar*, vattendrag, våtmarker, 
naturbetesmarker, ädellövskogar, sandmarker. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Utter*, bivråk*, röd glada**, ängshök*, nattskärra*, kungsfiskare*, spillkråka*, trädlärka*, 
fältpiplärka*, törnskata*, gröngöling*, mindre hackspett*, skogsduva, sommargylling*, större 
vattensalamander*, långbensgroda*, sandödla*, stensimpa*, tjockskalig målarmussla**, 
svartfläckig blåvinge*, bred gulbrämad dykare*,  sandnejlika*, dvärgjohannesört*, hedblomster*, 
stor sandlilja*, tofsäxing* och ytterligare en del sällsynta och/eller rödlistade arter (framför allt 
olika steklar och skalbaggar). 

Skyddsstatus  

Till stora delar naturreservat och Natura 2000-område, i övrigt saknas formellt skydd. 
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Kungsfiskare 
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3. Drakamöllan 

Lummiga bokskogar och vidsträckta hedar i ett kuperat landskap, fantastiska vyer och ett rikt 
djur- och växtliv, ett stycke omväxlande och tilltalande natur på Österlen. Allt detta gör 
Drakamöllan till ett mycket populärt utflyktsmål. 

Områdesbeskrivning 

Drakamöllans landskap är storslaget, med vidsträckta gräshedar, unika sandstäppsmiljöer och 
dungar av frodig bokskog. Jorden är näringsfattig och markanvändningen har historiskt sett varit 
ett cirkulerande betes- och åkerbruk. Markerna användes som åkermark i två år, varefter de 
betades under 10-12  år. Resultatet blev en artrik miljö där växter, svampar och djur som trivs i 
mosaiken med öppna sandblottor och blommande vegetation fått livsrum. 

De sandiga markerna är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade växt- och djurarter. 
Fältpiplärka, sandlilja, sandödla och sandbi är sådana arter som trivs på torra ängsmarker med 
mycket sandblottor. På kalkrika partier hittar man den unika naturtypen sandstäpp. Här växer 
tofsäxing, sandlilja och sandtimotej.  

Drakamöllan är sommargyllingens land. Denna exotiska, gulsvarta fågel är oftast svår att få syn 
på, men dess karaktäristiska flöjtande sång är kraftfull och kan höras från trädkronorna under 
senvår och försommar. Längs Julebodaån i östra delen av reservatet kan man få se andra 
färgstarka fåglar, som kungsfiskare och forsärla. 

Drakamöllans naturreservat, som är en del av ett större sandmarksområde, är i huvudsak 
lättillgängligt med flera angöringspunkter och vandringsleder. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistade arter 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Ostördhet 

Naturtyper (prioriterade*/ typiska) 

2330 Grässandhedar, 4030 Torra hedar, 6120 Sandstäpp*, 6210 Kalkgräsmarker*, 6270 
Silikatgräsmarker*,  ädellövskog, vattendrag. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, kungsfiskare*, gröngöling, spillkråka*, trädlärka*, fältpiplärka*, törnskata*, 
gröngöling, mindre hackspett*, skogsduva, sommargylling*, sandödla*, långbensgroda*, större 
vattensalamander*, skoveldyngbagge**, månhornsbagge*, svartfläckig blåvinge*, 
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dvärgjohannesört*, hedblomster*, stor sandlilja*, sandnejlika*, sandtimotej*, tofsäxing*, 
kärrjohannesört* och ytterligare ett antal ovanliga och/eller hotade djur- och växtarter (däribland 
flera bin och andra steklar). 

Skyddsstatus  

Till stora delar naturreservat och Natura 2000-område, i övrigt saknas formellt skydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandnejlika 
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Fältpiplärka 

4. Örup – skogen, kärret och ängarna 

Örups slott omges av gammal ädellövskog, vackra betesmarker i Örupsåns dalgång och värdefulla 
rikkärr. 

Områdesbeskrivning 

Det pastorala landskapet kring Örups slott är en mosaik av olika värdefulla naturtyper. I sydväst 
finns ett naturreservat som omfattar den före detta almskogen och Örupskärret. Örups almskog 
är ett gammalt reservat. Skogen fridlystes redan 1928 som naturminnesmärke och var på den 
tiden en av Sveriges största almskogar. Skogen drabbades tidigt av almsjukan och idag är de 
gamla almarna borta, frånsett en del högstubbar och liggande döda träd. Den döda veden har 
blivit en viktig livsmiljö för diverse sällsynta svampar, vedlevande insekter och hålbyggande 
fåglar. I skogsbrynen finns utbredd buskvegetation bestående av hassel, hagtorn och benved. 

I den öppna betesmarken söder om skogsområdet finns ett källflöde med ett välutvecklat rikkärr. 
I detta finns små vattendrag med kalkhaltigt vatten, där kalktuff har fällts ut. Kalkfuktängen 
domineras av lågvuxna (nedbetade) gräs och starrarter tillsammans med en stor örtrikedom. Här 
växer bland annat göknycklar och brudsporre tillsammans med rikliga förekomster av ängsnycklar 
och Sankt Pers nycklar.  

Genom området går två markerade leder, som bland annat tar besökarna igenom den tidigare så 
svårforcerade almskogen. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistade arter  

 Nyckelbiotop, naturvärde, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
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 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

Naturtyper (prioriterade*/ typiska) 

6210 Kalkgräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 7220 Kalktuffkällor*, 6410 Fuktängar, 6430 
Högörtängar, 6510 Slåtterängar i låglandet, 7230 Rikkärr*, 9020 Nordlig ädellövskog*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, sandödla*, mindre hackspett*, skogsduva, backvisslare**, göknycklar, brudsporre, 
ängsnycklar, Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie nycklar, kärrknipprot, hålnunneört*, 
fläcklungört**, majviva*, kärrjohannesört*, sommarfibbla*, ängsskära*, slåtterblomma, tätört, 
majviva, näbbstarr, källtuffmossa, kalkkärrsgrynsnäcka* och ytterligare ett antal sällsynta och/eller 
rödlistade arter (till exempel lavar och mossor) 

Skyddsstatus  

En mindre del av området är naturreservat och/eller Natura 2000-område. I övrigt saknas 
formellt skydd. 
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5. Högaborg och Rosendal 

Lökgrodans landskap! Området består av sandmarker och är en mosaik av betesmarker, 
åkerlappar och skogsdungar.  

Områdesbeskrivning 

Området är i hög grad påverkat av mänsklig verksamhet och kan knappast kallas naturskönt. De 

magra sandmarkerna utnyttjas på olika sätt och blandningen av odlingar, betesmarker och 
trädplanteringar bildar ett mosaikartat landskap med viss charm. De stora naturvärdena finns i 
befintliga småvatten och möjligheterna till restaurering eller utveckling av de viktiga 
sandmarkerna. En mängd djur och växter är beroende av marker med öppen sand, livsmiljöer 
som idag är en bristvara. Några mycket ovanliga arter finns i området, av vilka lökgrodan är den 
som är i störst behov av naturvårdande åtgärder. 

Naturreservatet är lättillgängligt. Området i stort är relativt svårtillgängligt och har begränsad 
betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Brynvegetation 

 Småvatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, torräng, ruderatmark och småvatten. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lökgroda**, långbensgroda*, grönfläckig padda*, lövgroda, större vattensalamander*, backsvala*,  
Sankt Pers nycklar, hedblomster*, ängsskära*, backsilja*, kärrjohannesört*. 

Skyddsstatus  

En mindre del av området är naturreservat, i övrigt saknar området formellt skydd. 
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6. Ljungavången 

Ett naturreservat som är beläget på resterna av ett gammalt grustag. Här finns flera småvatten där 
sällsynta groddjur förökar sig.  

Områdesbeskrivning 

Naturreservatet är beläget i en trakt där det under lång tid har funnits betydande populationer av 
lökgroda. Förutom denna har även långbensgroda och större vattensalamander hittats i 
reservatet. Det finns fem dammar i naturreservatet som alla utnyttjas för reproduktion av 
lökgrodan. De omgivande markerna är sandiga och erbjuder goda övervintringsplatser för arten. 

Naturreservatet är relativt lättillgängligt, men av mindre betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Brynvegetation 

 Småvatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Småskalighet 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

Torräng, ruderatmark, småvatten. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lökgroda**, långbensgroda*, lövgroda, större vattensalamander*, hedblomster*. 

Skyddsstatus  

Naturreservat. 
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7. Tryde 

Ett litet naturreservat för bevarandet av sällsynta groddjur. 

Områdesbeskrivning 

Reservatet ligger i ett område som är rikt på isälvsavlagringar, vilket betyder att jorden är mycket 
sandig. Området har till stor del odlats och senare fungerat som grustäkt. Flera småvatten, 
tillsammans med den sandiga marken, gynnar framför allt lökgrodan. En stor del av landets alla 
lökgrodor finns i reservatet och dess närhet. Även långbensgroda och lövgroda förökar sig i 
områdets vattensamlingar. Förutom de sällsynta groddjuren är naturvärdena tämligen mediokra. 
Tryde naturreservat är lättillgängligt, men föga attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Brynvegetation 

 Småvatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Småskalighet 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*, torräng, ruderatmark, småvatten. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lökgroda**, långbensgroda*, klockgroda, lövgroda, större vattensalamander*, sommarfibbla*, 
åkerkulla*. 

Skyddsstatus  

Naturreservat. 
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8. Listarumsåsen  

I det svagt kuperade åkerlandskapet norr om Smedstorp ligger ett vackert system av 
lövskogsklädda rullstensåsar. 

Områdesbeskrivning 

I områdets nordöstra del finns Listarumsåsens naturreservat, tillika Natura 2000-område. 
Reservatet består till stora delar av olika typer av ädellövskog, som domineras av ek och bok. 
Skogarnas träd- och buskskikt har en varierad artsammansättning och en bitvis flerskiktad 
struktur. Den äldre ädellövskogen är främst koncentrerad till åsarna i mitten av reservatet, medan 
skogen i öster tillhör en delvis igenväxande betesmark och är yngre. I den större 
sammanhängande ädellövskogsdelen finns gott om död ved och högstubbar, vilket har stor 
betydelse för reservatets biologiska mångfald och ger höga naturvärden. Våren bjuder på en fin 
flora med bland annat vitsippa, blåsippa, hålnunneört, fläcklungört, ramslök och vårlök.  

Reservatets västra del utgörs av öppen hagmark som delvis har karaktären av en naturbetesmark. 
Betesmarken utgörs av gräshedar med inslag av fuktäng och innehåller flera vidkroniga och 
flerstammiga solitära träd.  

I sydväst fortsätter åsarna i ett kuperat, småskaligt jordbrukslandskap med inslag av lövdungar 
och naturbetesmarker. Naturreservatet är lättillgängligt och attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6210 Kalkgräsmarker*, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, 7140 Öppna mossar och kärr, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädd betesmark, 9080 
Lövsumpskog*, 9130 Näringsrik bokskog, 9110 Näringsfattig bokskog, 9160 Näringsrik ekskog, 
9180 Ädellövskog i branter*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Hasselmus*, röd glada**, gröngöling*, spillkråka*, mindre hackspett*, långbensgroda*, lövgroda, 
större vattensalamander*, backvisslare**, hålnunneört*, ramslök*, Sankt Pers nycklar*, 
ängsnycklar, majviva*, backsilja*, fläcklungört**, ängsskära*, sommarfibbla*, samt ett antal lavar 
och mossor. 
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Skyddsstatus  

En del av området är naturreservat och Natura 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd. 
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9. Kronovall med Store vång  

Landskapet runt Kronovall karakteriseras av vackra ädellövskogar och en stor betesmark med 
höga naturvärden. 

Områdesbeskrivning 

Store vång är en stor sammanhängande och mosaikartad betesmark. Inom området finns både 
torrängar, fuktängar och öppna vatten. Den norra delen är öppen mark med solitära träd och 
busksnår. Den södra delen är en extensivt betad ekskog med inslag av bok, skogslind, ask och 
avenbok. I småvattnen leker lövgrodor och vattensalamandrar. 

Områdena kring slottet domineras i övrigt av sammanhängande ädellövskog med inslag av 
granplanteringar, sumpskogar och igenväxande hagmarker. 

Naturreservatet är relativt lättillgängligt och attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Småskalighet 

 Ostördhet  
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 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 9070 
Trädklädd betesmark, sumpskog, ädellövskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, dammfladdermus*, pipistrell*, fransfladdermus*, röd glada**, spillkråka, 
gröngöling*, lövgroda, större vattensalamander*, hålnunneört*, granspira*, ängsnycklar, 
ängsskära*, ett antal rödlistade lavar och insektsarter, samt många olika svamparter. 

Skyddsstatus  

En del av området är naturreservat och Natura 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd. 
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10. Ullstorpsdalen och Toarpskärret  

Landskapet kring Örupsbäcken präglas av en erosionsdal utmejslad i isälvsavlagringar. Området 
består till stor del av olika slags naturbetesmarker med mycket rik flora. 

Områdesbeskrivning 

Ullstorpsdalen är en erosionsdal som har såväl biologiska som geologiska värden. 
Motståndskraftigare diabas har i det annars skifferdominerande området blivit kvar efter isens 
avsmältning och finns nu att se som kullar i den nordvästra delen. 

Området kan delas upp i tre naturtyper. Den västra delen består av naturbetesmarker och en 
betad hasselskog med lång kontinuitet. Längre österut finns diabaskullarna, Hobjärsbackarna, där 
växtligheten karaktäriseras  av torrängsvegetation med bland annat backsippor, gullvivor , 
brudbröd och darrgräs. Här växer även den starkt hotade fältnockan. I sydost finns Toarpskärret, 
en större betesmark med flera mycket värdefulla rikkärr och kalkfuktängar. I fuktängarna växer 
bland annat majviva, tätört, vildlin, kärrjohannesört, småvänderot, kärrspira, Jungfru Marie 
nycklar, majnycklar, ängsnycklar och tvåblad. Inom området har även de mycket sällsynta arterna  
backvisslare och stor ögontröst påträffats.  

Området är relativt tätortsnära, men till stora delar svårtillgängligt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistad art 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Tätortsnära 
 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6210 Kalkgräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 6430 Högörtängar, 7230 
Rikkärr*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lökgroda**, långbensgroda*, lövgroda, större vattensalamander*, backvisslare**, Sankt Pers 
nycklar, Jungfru Marie nycklar, majnycklar*, ängsnycklar, göknycklar, tvåblad, majviva*, 
backsilja*, fläcklungört**, fältnocka*, stor ögontröst**, ängsskära*, fältnocka*, med flera sällsynta 
och rödlistade djur- och växtarter. 

Skyddsstatus  

En liten del av området är Natura 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd. 
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11. Djurrödsbäcken  

Djurrödsbäcken är ett naturligt slingrande vattendrag i kommunens norra del. Bäcken rinner fram 
genom gamla betesmarker och omges av fuktiga mader med höga naturvärden. 

Områdesbeskrivning 

Bäcken har ett meandrande och naturligt lopp genom större delen av området. Inga 
vandringshinder finns, vattenkvaliteten är god och näckmossa växer i vattnet. Den omges av 
sumpiga och tuviga gräsmarker, igenväxande såväl som hävdade, med bestånd av en, gran, al och 
ask. Igenväxningsområdena karaktäriseras av videsnår, ung al- och björkskog samt öppna 
områden med högörtvegetation. 

De hävdade betesmarkerna domineras av fuktängar med flera mindre rikkärr. I den artrika floran 
ingår bland annat majviva, vildlin, ängsvädd, blodrot, majnycklar och svinrot. Enbuskmarkerna är 
vackert utbildade i västra delen av området och trädklädda betesmarker med grov ek, bitvis 
artrika fuktängar finns i området runt Djurröd. Längs bäcken och i anslutande källsprång finns 
även sumpskogsmiljöer med betespåverkan. Fattigkärr som är under igenväxning dominerar de 
östra delarnas öppna marker. 

Geologiskt anses dalen ha utgjort tappningsränna för uppdämda vattenmassor under landisens 

avsmältning. Dess form har accentuerats av en diabasgång med riktning i NO-SV. Såväl söder 
som norr om dalgången finns vackert utbildade rullstensåsar som tillhör Andrarumsåsen. 

Området är till stor del relativt svårtillgängligt och mindre attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistad art 

 Sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

3260 Mindre vattendrag, 4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 
Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 6430 Högörtängar, 7140 Öppna mossar och kärr, 7230 
Rikkärr*, 9080 Lövsumpskog*, 9110 Näringsfattig bokskog, 9160 Näringsrik ekskog, 9190 
Näringsfattig ekskog, 91E0 Svämlövskog*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, dammfladdermus*, fransfladdermus*, sydfladdermus*, pipistrell*, kalkgrynsnäcka*, 
bredbrämad bastardsvärmare*, sexfläckig bastardsvärmare*, sotnätfjäril*, violettkantad 
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guldvinge*, ängsnycklar, majnycklar*, majviva*, granspira*, blåsippa, gullviva, med flera sällsynta 
och/eller rödlistade djur- och växtarter. 

Skyddsstatus  

Området är till stor del naturreservat och Natura 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd. 
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Majnycklar 

12. Ludaröds fälad  

Ädellövskog, sumpskog och bitvis igenväxande naturbetesmarker. 

Områdesbeskrivning 

Ludaröds fälad är ett lövskogsdominerat område där tidigare betade områden vuxit igen eller är 
under igenväxning. Delar av de öppna våtmarkerna har kvar en hävdgynnad flora och i den norra 
delen av området finns rester av naturbetesmark i en större sammanhängande dalsänka. De 
trädbärande betesmarkerna i den norra delen har tidigare varit helt öppna med enstaka träd och 
relativt mycket buskar. Ädellövskogarna och den trädklädda betesmarken är områdets 
prioriterade naturtyper och de allra största naturvärdena finns i sumpskogarna och brynzonerna 
med äldre träd, samt i det äldre skiktet med företrädesvis ek i de trädklädda betesmarkerna. I 
området finns även flera fornlämningar i form av fossil åkermark och en förmodad gravsättning. 

Området är relativt svårtillgängligt och mindre attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistad art 

 Sumpskog, nyckelbiotop, naturvärde (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
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 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6230  Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 7140 Öppna mossar och kärr, 
9070 Trädklädd betesmark, 9080 Lövsumpskog*, 9110 Näringsfattig bokskog, 9130 Näringsrik 
bokskog, 9160 Näringsrik ekskog, 91E0 Svämlövskog*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, dammfladdermus*, fransfladdermus*, sydfladdermus*, pipistrell*, ängsnycklar, 
räfflad nagelskivling*, oxtungsvamp*, stor vedsvampbagge*, samt en del sällsynta och/eller 
rödlistade lavar och mossor. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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13. Kulladal - Eket  

Lövskogsoas i jordbrukslandskapet, kärr och betesmarker. 

Områdesbeskrivning 

Eket är en frodig ädellövskog som ligger på ömse sidor om vägen mellan Fågeltofta och 
Månslunda. I många år nyttjades området som betesmark innan det fick stå och växa igen. Här 
finns stora bokar, ekar och avenbokar. I fuktiga partier dominerar al och bland ekarna finns en 
hel del äldre hasselbuskage. Skogen är rik på död ved och träden hyser en intressant lavflora. 
Förekomsten av lönnlav, skriftlav och bokvårtlav visar på höga naturvärden. I områdets 
småvatten leker lövgrodor. 

Kulladals småkuperade betesmarker ligger strax söder om Eket. Området är en öppen hagmark 
med enstaka inslag av tall och hassel i den nordvästra delen. Nära stora vägen finns ett större 
våtmarksparti med fuktängar och öppna vattenspeglar, medan den norra delen präglas av ett antal 
lägre torrängsbackar. I de fuktigare partierna växer bland annat liten vänderot, sumpmåra, 
kråkklöver, kabbleka, gul svärdslilja och kärrsilja. På de torra ängarna hittar man jungfrulin, 
backtimjan, gåsört, jordtistel, rödven och gulmåra. 

Området är delvis relativt lättillgängligt, men kanske inte så attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Biotopskydd, nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädd 
betesmark. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, pipistrell*, lövgroda, större vattensalamander*, Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie 
nycklar, granspira*, backsilja*, sommarfibbla*, desmeknopp*, gullviva, backsippa och ett antal 
mer eller mindre sällsynta lavar, mossor och svampar. 

Skyddsstatus  

En del av skogen omfattas av biotopskydd, i övrigt saknar området formellt skydd. 
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14. Tranås betesmarker  

Trevliga, omväxlande betesmarker och skogsområden med stor biologisk mångfald. 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av till stor del välhävdade, steniga betesmarker och lövdungar med inslag av 
sumpskog. Floran är överlag rik och i söder finns enstaka äldre solitärer av ek, avenbok och 
hassel. Buskage med nypon och slån är viktiga livsmiljöer för fåglar och insekter. I öster finns ett 
större lövskogsområde med inslag av barrskogsplanteringar. Enstaka vattenhål är värdefulla som  
lekplatser för bland annat lövgroda och större vattensalamander. Området är tätortsnära och 
delvis relativt lättillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Tätortsnära 

 Småskalighet 
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 Ostördhet 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, 9070 Trädklädd betesmark. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Gulsparv*, lövgroda, större vattensalamander*, Sankt Pers nycklar, Nattviol*, ängsnycklar, 
lungrot*, slåttergubbe*, sommarfibbla*, åkerkulla*, ängsskära*, samt många olika svamparter. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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15. Onslunda sten 

Ett unikt lövskogsområde med ålderdomlig karaktär och urskogskänsla. 

Områdesbeskrivning 

Onslunda sten utgjordes tidigare av trädrika utmarker, som sedermera tillåtits växa igen. 
Ägosplittringen är stor, vilket är en av anledningarna till områdets ålderdomliga prägel och att 
många stengärden som löper genom områdets avlånga skiften bevarats. Skogsmiljöns höga natur- 
och kulturvärden kan till stor del tillskrivas de gamla, knotiga och bukettformiga bokar som finns 
i en stor del av området. Särskilt artrika är sumpskogsmiljöerna i söder. I de mest värdefulla 
delarna av skogen växer gamla bokar och avenbokar och här finns rikliga förekomster av ovanliga 
mossor och lavar, till exempel platt fjädermossa, guldlocksmossa, glansfläck- och bokvårtlav. I 
området kan man också hitta skogshäckande fåglar som stenknäck, grönsångare, skogsduva och 
mindre hackspett, samt flera fladdermusarter.  

Skogen omges av ett variationsrikt och ålderdomligt odlingslandskap med naturbetesmarker och 
lövskogspartier. I områdets östra och södra delar finns ett antal gruvhål, där det fram till andra 
världskriget bland annat utvanns flusspat.  

Området är till viss del relativt lättillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 9110 Näringsfattig bokskog, 
9130 Näringsrik bokskog, lövsumpskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, pipistrell*,  röd glada**, mindre hackspett*, skogsduva, stenknäck, gulsparv*, 
lövgroda, större vattensalamander*, Sankt Pers nycklar, Nattviol*, lungrot*, slåttergubbe*, 
sommarfibbla*, åkerkulla*, ängsskära*, samt många mer eller mindre ovanliga svamp- moss- och 
lavarter. 
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Skyddsstatus  

En stor del av området är naturreservat och Natura 2000-område, i övrigt saknas formellt skydd. 

 

16. Bollerups diabasås och betesmarker 

En geologiskt intressant plats med stor utvecklingspotential. 

Områdesbeskrivning 

Bollerups diabasås, i östra delen av området bildades för omkring 300 miljoner år sedan, när 
glödhet magma steg upp ur sprickor som uppstod där berggrundsrörelserna var kraftiga. 
Diabasen är mer motståndskraftig mot vittring och erosion än omkringliggande sedimentära 
bergarter, och framstår därför som en ås i det annars flacka jordbrukslandskapet. På åsen växer 
lövskog, blandskog och granskog utan några betydande naturvärden. De omgivande 
betesmarkerna är påverkade av gödning och utdikning. I området finns dock stora möjligheter att 
utveckla högre naturvärden, framförallt genom restaurering av våtmarksområden.  

Området är relativt svårtillgängligt, och av mindre betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Småvatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Kulturella och/eller geologiska värden 
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Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

Betesmarker, blandskog, småvatten. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 

 

 

17. Vallamaderna och Nybroåns dalgång 

Vattendrag, alridåer, sumpskog och våtmarker i en långsträckt, naturskön dalgång. 

Områdesbeskrivning 

Ett område med mycket höga naturvärden, i en frodig dalgång där Örupsån rinner ut i Nybroån. 
Det finns gott om strömmande partier och vattendragen är till övervägande del väl beskuggade av 
trädridåer. Runt Örupsån finns en betesmark med en artrik flora och i ån har man hittat den 
ovanliga tjockskaliga målarmusslan. En mindre bäck, Vallabäcken, passerar genom en större 
våtmark i områdets södra del, där det också finns en alsumpskog. Den östra delen är en 
välhävdad betesmark med stora inslag av blöta partier.  

Området har ett mycket rikt och intressant fågelliv, men är till stora delar relativt svårtillgängligt 
och mindre attraktivt för rekreation och friluftsliv. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
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 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, årta*, gröngöling*, brun kärrhök, ål*, tjockskalig målarmussla**, backsilja*, raggarv*, 
skärblad*, sommarfibbla*. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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Brun kärrhök 

18. Flagabro - Smedstorp 

En naturskön dalgång i ett kuperat och varierat landskap, präglat av åsryggar, vattendrag, 
ädellövskog, betesmarker och kulturlämningar. 

Områdesbeskrivning 

Landskapet utgörs till stor del av en frodig dalgång, där Tommarpsån omges av ädellövskogar 
och betesmarker. Dessa inramas av mindre åsryggar ingående i Listarumsåsen. Ett antal mindre 
bäckflöden, vilka rinner genom områdets västra del, skapar värdefulla fuktängar och sumpskogar. 
Stenbrytning har satt sin prägel på området, och överallt ser man spår efter denna hantering. 
Många fastighetsgränser är markerade med höga och karakteristiska stengärdesgårdar. Längs med 
dessa växer äldre och stora exemplar av ask, ek, sötkörsbär och hassel, samt örter som gulmåra, 
jordtistel, ängsvädd, fyrkantig johannesört, vårarv, älgört, humleblomster och majsmörblomma. 
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Tommarpsån har längs den aktuella sträckan så höga biologiska värden, att den är av nationellt 
intresse. Det finns gott om strömmande partier och vattendraget är till övervägande del väl 
beskuggat av trädridåer. Här finns den ovanliga och rödlistade arten tjockskalig målarmussla. I 
sydväst rinner Tommarpsån genom ett flackt välavgränsat flodplan, som regelbundet 
översvämmas. Här kan en stor mängd våtmarksfåglar hitta en rastplats, framför allt under 
vårflyttningen. 

Fornlämningar, som gamla boplatser, gravplatser, stenbrott med mera, är allmänt förekommande. 
Området är naturskönt och tilltalande, genomkorsas av Gårdlösa-leden och är på så sätt relativt 
lättillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Natura 2000-område 

 Rödlistad art 

 Biotopskydd (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*, 9070 Trädklädda betesmarker, ädellövskog, vattendrag. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, mindre hackspett*, skogsduva, långbensgroda*, lövgroda, större vattensalamander*, 
ål*, tjockskalig målarmussla**, backvisslare**, backsilja*, fläcklungört**, hedblomster*, 
kärrjohannesört*, lungrot*, sommarfibbla*, med flera mer eller mindre sällsynta arter. 

Skyddsstatus  

En liten del tillhör Listarumsåsens naturreservat, i övrigt saknar området formellt skydd. 
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Mindre hackspett 
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19. Sillarödsområdet 

Ett varierat landskap med småskaligt jordbruk, naturbetesmarker och lövskogar, sammanhållet av 
Sillarödsbäcken. 

Områdesbeskrivning 

I det norra småskaliga jordbrukslandskapet ligger en kuperad stenig hagmark, där en delvis 
igenväxande enefälad övergår i välhävdad naturbetesmark. Gamla solitära ekar och andra lövträd, 
buskage av slån, hagtorn och björnbär, samt en rik markflora, bidrar till höga naturvärden. 

Söderut rinner Sillarödsbäcken genom steniga fuktängar och betesmarker med rik flora. Här 
växer bland annat majnycklar, ängsvädd och brudbröd. De rikligt förekommande 
stengärdsgårdarna omges av gamla ekar och bokar, samt brynvegetation med hagtorn, slån, 
nypon och hägg.  

Området är relativt svårtillgängligt och av mindre betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6410 Fuktängar, ädellövskog, vattendrag. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lövgroda, majnycklar*, ängsnycklar, ängsvädd, brudbröd, slåttergubbe, jordtistel, ögontröst. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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20. Svältebackarna, Lings fälad och Kariseberg 

Ett stort och varierat hagmarksområde, lite avsides beläget och relativt svårtillgängligt. 

Områdesbeskrivning 

Mellan skogsområdena i norr och slättlandskapet i söder ligger här en vidsträckt risbygd med 
gammal fäladsmark. Området karakteriseras av öppna, steniga hagmarker med inslag av 
ädellövskog, sumpskog och mindre våtmarker. Längs de rikligt förekommande stengärdsgårdarna 
växer en del äldre solitära bokar och ekar. I buskmarkerna finns bland annat partier av 
hasselbuskage. Den södra delen utgörs till stor del av betad enefälad med stort inslag av sten. I 
hagmarken finns ett par solitära jättebokar. Förekommande örter är bland annat blodrot, liten 
blåklocka, slåttergubbe, ängsvädd, rödven och gråfibbla. I norr övergår området i planterade 
barrskogar. 

Området är överlag förhållandevis svårtillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 
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 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, ädellövskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, fransfladdermus*, pipistrell*, gulsparv*, sexfläckig bastardsvärmare*, granspira*, 
Jungfru Marie nycklar, kärrsilja, ängsvädd, brudbröd, slåttergubbe*, jordtistel, ögontröst. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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21. Eljaröds ängar 

Detta vackra, svagt kuperade landskap, som behändigt kan avnjutas från riksväg 20, bidrar till en 
positiv upplevelse av Österlen. 

Områdesbeskrivning 

Området präglas av småskaligt jordbruk, med en mosaik av öppna, kuperade hagmarker, 
ädellövskogar, granplanteringar och åkerlappar. Inom området finns gott om sten och 
odlingsrösen. Enstaka stora och gamla ekar och sötkörsbär växer längs gärdsgårdarna. I väster 
finns ett mycket värdefullt småvatten med många arter flick- och trollsländor. I söder övergår 
naturen till planterade barrskogar med ett stort inslag av ädellövskog. 

Området är förhållandevis svårtillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädd betesmark, ädellövskog, 
sumpskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Gulsparv*, buskskvätta*, långbensgroda*, lövgroda, bredbrämad bastardsvärmare*, sotnätfjäril*, 
violettkantad guldvinge*, desmeknopp*, dvärgjohannesört*, Jungfru Marie nycklar, Sankt Pers 
nycklar, ängsnycklar, ängsskära*. 

Skyddsstatus 

Området saknar formellt skydd. 
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22. Norrevall, Storemosse och Skillingsbacken 

Ett vackert och mycket omväxlande landskap, som förbinder skogarna i nordost med det 
småskaliga jordbrukslandskapet. Här finns en mängd rödlistade arter, värdefulla naturtyper och 
stora möjligheter till utveckling. 

Områdesbeskrivning 

Genom området sträcker sig Tunbyholmsåsen som till stora delar är bevuxen med avenbok. 

Tunbyholmsåsen är en rullstensås som liksom övriga rullstensåsar i området viker av mot 

Fyledalen. Området är småkuperat och varierat, med en mosaik av åkrar, naturbetesmarker, 

våtmarker, skogspartier och sumpskogar. Förekomst av bokvårtlav tyder på lång kontinuitet av 

lövskog. Både lövgroda och långbensgroda har lekplatser i förekommande småvatten. Inte 

mindre än 11 fladdermusarter har påträffats, inklusive de rödlistade arterna barbastell, 

sydpipistrell och fransfladdermus. I områdets östra del finns två mycket värdefulla rikkärr. Här 

växer bland annat majviva, tätört och flera orkidéarter.  

Ett tätortsnära område, som till stor del är lättillgängligt och lämpligt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistade arter 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Naturbetesmarker (Jordbruksverket) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings- och restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Småskalighet 

 Tätortsnära 
 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade*/ karaktäristiska) 

4030 Torra hedar, 6210 Kalkgräsmarker*, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 

Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädda betesmarker, småvatten, ädellövskog, sumpskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ karaktäristiska) 

Barbastell**, pipistrell*, fransfladdermus*, spillkråka, gröngöling*, mindre hackspett*, röd 

glada**, skogsduva, gulsparv*, större vattensalamander*, långbensgroda*, sandödla*, 

kalkkärrsgrynsnäcka*, backvisslare**, Jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, kärrknipprot, majviva*, 

kärrdunört, backsilja*, kalkkällmossa*, bokvårtlav*. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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23. Snogge - Tunbyholm 

Detta kuperade och mosaikartade område breder ut sig runt Tunbyholms slott och väster därom. 

Områdesbeskrivning 

Landskapet är en mosaik av lövskogar, öppna betesmarker och småskalig odlingsmark. I väster 
finns ett antal mindre åsryggar som är bevuxna med huvudsakligen bok och avenbok. Floran i 
området är överlag rik och i markskiktet hittar man bland annat tjärblomster, backglim, gulmåra, 
backsippa, backtimjan, svartkämpar, johannesört, vårarv, backtrav och skogskovall. I fuktigare 
partier växer kråkklöver, bredkaveldun, svärdslilja, knapptåg och älgört. Inom området finns flera 
småvatten, som är viktiga leklokaler för bland annat långbensgroda. 

I anslutning till Tunbyholms slott ligger Tunbyholmssjön, en grund slättsjö, som har pekats ut 
som regionalt värdefull. Norrut vidtar stora granplanteringar, medan landskapet i söder präglas av 
storskaligt jordbruk. 

Området är bitvis relativt lättillgängligt via olika småvägar. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 
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 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädd 
betesmark, ädellövskog, sumpskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, barbastell**, långbensgroda*, lövgroda, större vattensalamander*, backsilja*, 
desmeknopp*, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, Sankt Pers nycklar, sommarfibbla*, 
ängsskära*, samt ett stort antal mer eller mindre sällsynta lavar, mossor och svampar 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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24. Nedrabyris 

En mosaik av betesmarker, åkerlappar och stengärdsgårdar. 

Områdesbeskrivning 

Denna gamla utmark till Nedraby och Benestad har en mager, stenig och svårodlad jord. Stora 
delar av området har därför betats under mycket lång tid. Betesmarkerna är dock till viss del 
kultiverade och de öppna hagmarkerna håller idag bitvis på att växa igen. Växt- och djurlivet är 
rikt och området karakteriseras bland annat av en mängd blommande buskar. De många 
stengärdsgårdarna är av den kraftigare typen, vilket gör området är relativt svårtillgängligt. Stora 
solitärer av ek och körsbär växer i anslutning till gärdsgårdarna. I väster ligger en liten sjö som 
kallas Trollasjö. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*, 9070 Trädklädd betesmark, fuktäng. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Gulsparv*, lökgroda**, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, blåsippa, fläcklungört**, lungrot*, klätt* 
(akut hotad), bolmört*, svart majbagge*. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd.  
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25. Värbergs mosse och Galtamossen 

Trots det intensiva skogsbruket, är detta stora område det närmaste vi kommer ”vildmark” i 

Tomelilla kommun. 

Områdesbeskrivning 

Dessa vidsträckta skogs- och myrmarker är i det närmaste obebyggda och bitvis svårtillgängliga. 
Området ansluter till liknande marker i Simrishamns kommun och naturvärdena består framför 
allt i den stora ytan och ostördheten. De stora barrskogarna är i huvudsak planterade och har 
begränsade naturvärden. Här hittar vi emellertid några av kommunens större våtmarker, samt en 
hel del sumpskogar och rester av äldre ädellövbestånd. 

Kombinationen av våtmarker, täta granskogar och hyggen gör markerna attraktiva för storvilt 
som älg, kronhjort och vildsvin. Trana häckar i området och inte sällan ses kungsörn och duvhök. 
Här har man också möjlighet att stöta på typiska barrskogsmesar som talltita och svartmes. Under 
senvår och försommar kan ibland nattskärrans surrande läte höras från hyggen eller andra 
öppningar i skogen. 

Några av de kvarvarande lövskogsbestånden har mycket höga naturvärden och är viktiga som 
spridningskorridorer för många sällsynta djur- och växtarter. Rikedom på grova träd, hålträd, död 
ved och lågor kännetecknar flera områden. De två stora mossarna är mer eller mindre påverkade 
av utdikning och torvbrytning, men på sina ställen återfinns ändå en del intressanta växter.   

Området genomkorsas av privata körvägar och är på så sätt relativt lättillgängligt, även om 
parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop, naturvärde, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Ostördhet  

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6410 Fuktängar. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Trana, kungsfågel*, barbastell**, myrlilja, kösa*, samt ett antal rödlistade eller mindre vanliga 
lavar, mossor och svampar (främst knutna till lövskogsmiljöerna). 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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Trana 
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26. Kronoskogen, Tylehögen och Byåsabacken 

Kronoskogen är ett tätortsnära friluftsområde strax väster om Tomelilla. Här finns möjligheter till 

härliga promenader, naturstudier, motion, ridturer eller bara stillsam avkoppling i det gröna. 

Omgivningarna är varierande med lövskog, rinnande vatten, våtmarker, gamla ängsmarker och 

fornlämningar.  

Områdesbeskrivning 

Kronoskogen har på det hela taget mycket höga naturvärden, även om själva skogen mestadels är 
förhållandevis ung. Inom området har man hittat många olika fladdermöss, däribland barbastell 
och pipistrell. Nästan 300 olika växtarter har påträffats, bland annat gullviva som är fridlyst i 
Skåne. Av de många lavar och mossor som hittats, kan rariteter som kvistlav och forsmossa 
nämnas. Fågellivet är också rikt, med sentida fynd av mindre vanliga arter som sommargylling, 
brandkronad kungsfågel och gulhämpling. 

I norr rinner Trydeån genom en vacker dalgång. Ån är i sitt nedre lopp relativt opåverkad, med 
strömmande vatten och beskuggande alridåer, och utgör här en värdefull livsmiljö vattenlevande 
djur och växter. I områdets södra utkanter finns några fina naturbetesmarker. Här finns också ett 
par rikkärr, där det bland annat växer många orkidéer. 

Området är övervägande lättillgängligt. I södra delen av Kronoskogen går den gamla banvallen, 
som idag är ett populärt utflyktsmål, med dressincykling från Tomelilla till Fyledalen. På 
banvallen kan man också fotvandra samma väg. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Tätortsnära 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade*, ansvar**/ typiska) 

4030 Torra hedar, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9080 Lövsumpskog*, 
9180 Ädellövskog i branter*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, fransfladdermus*, pipistrell*, sydfladdermus*, lökgroda**, lövgroda, större 
vattensalamander*, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, majnycklar*, majviva, ängsskära*, 
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kärrjohannesört*, alvarveronika*, backsilja*, desmeknopp*, fläcklungört**, hedblomster*, samt 
ett stort antal sällsynta och/ellerrödlistade lavar, mossor och svampar. 

Skyddsstatus  

En stor del av området är naturreservat. 
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Brandkronad kungsfågel 

27. Skogsbacken 

Mitt i Tomelilla ligger det vackra och värdefulla naturområdet Skogsbacken. Här har Tomelillabor 

i alla tider promenerat, motionerat, haft picknick eller bara njutit av naturen. Välabäcken ringlar 

genom området och följer man bäcken norrut når man Väladalen. 

Områdesbeskrivning 

Detta tätortsnära naturreservat har en omväxlande natur, med lövskog, rinnande vatten, 
våtmarker och öppna gräsmarker. Minst 7 fladdermusarter har påträffats, bland annat 
brunlångöra, som är mycket ovanlig i tätortsnära områden, och barbastell, som enligt rödlistan är 
en starkt hotad art i Sverige. Skogsbacken har också ett rikt fågelliv med cirka fyrtio häckande 
arter. De ovanliga arterna strömstare och kungsfiskare ses ibland övervintra längs Välabäcken. 
Båda arterna är bundna till rinnande vatten och är skickliga dykare. Till de allmänt förekommande 
arterna hör ringduva, koltrast och diverse sångare och trastfåglar. 

Nästan 190 olika växter har hittats i reservatet. Bland dessa kan den mycket ovanliga orkidéen 
majnycklar nämnas. De lokalt sällsynta arterna vårklynne och ängsnycklar har också noterats. De 
vanliga vattenväxterna bredkaveldun och svärdslilja förekommer rikligt i vissa delar av området. 
Cirka sjuttio olika arter av lavar och sjuttio olika arter av mossor har hittats i Skogsbacken. Många 
mossor trivs i de fuktiga naturmiljöerna längs Välabäcken, däribland den rödlistade 
murlansmossan. 

Skogsbacken är ett lättillgängligt och omtyckt friluftslivsområde. 
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Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Tätortsnära 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

Ädellövskog, sumpskog, vattendrag. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, pipistrell*, brunlångöra, nordfladdermus, större brunfladdermus, vattenfladdermus, 
ål*, gulsparv*, lökgroda**, lövgroda, större vattensalamander*, backsilja*, majnycklar*, 
ängsnycklar, murlansmossa*. 

Skyddsstatus 

Hela området är naturreservat. 
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Fladdermus 

28. Kristinehov och Borstakärrs våtmarker 

Ett vackert och till stora delar lättillgängligt naturområde med stor biologisk mångfald. 

Områdesbeskrivning 

Borstakärrs våtmarker är ett relativt nyanlagt (2005-2006) våtmarksområde som numera ingår i 
Kristinehovs Ekopark. På grund av omfattande utdikningar under 1800-talet och början av 1900-
talet har våtmarker blivit förhållandevis ovanliga, och området är därför extra värdefullt för den 
biologiska mångfalden. Stora öppna vattenspeglar, stundtals översvämmade betesmarker, 
vattendrag och sumpiga skogar har på kort tid skapat livsrum för en mängd djur och växter. Cirka 
320 olika växter har hittats vid olika inventeringar. Vanlig groda, åkergroda, lövgroda och vanlig 
padda etablerade sig snabbt i området. Havsörn, kungsörn och fiskgjuse ses då och då, medan 
svart stork och flodsångare är mera sällsynta gäster. Området har också blivit en av Skånes 
artrikaste fladdermuslokaler med både vanliga och hotade arter. 

Området runt Kristinehov är bitvis kuperat och omväxlande. I söder finns ett flertal våtmarker, 
dammar och sumpskogar i förekommande sänkor. Omgivande skogar är till stor del planterade 
barr- och lövskogar. 
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Kristinehovs ekopark är lättillgänglig med informationscenter, tillgänglighetsanpassade 
promenadstigar och längre vandringsleder. I Borstakärr finns en spång som leder ut till en ö med 
en plattform för fågelskådning.  

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Hålträd, död ved och lågor 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Tillgänglighet, rekreation 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6410 Fuktängar, ädellövskog, sumpskog, vattendrag, våtmarker och dammar. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, barbastell**, fransfladdermus*, sydfladdermus*, pipistrell*, ål*, gröngöling*, 
buskskvätta*, gulsparv*, kungsfågel*, skogsduva, sångsvan, trana, långbensgroda*, lövgroda, 
större vattensalamander*, desmeknopp*, gullviva, majviva*, samt ett stort antal sällsynta 
och/eller rödlistade lavar, mossor och svampar. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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Havsörn (ungfågel) 

29. Tosterup – Munka Tågarp 

En oas i det intensivt odlade jordbrukslandskapet. Värdefulla skogs- och vattenmiljöer ger 

möjligheter till överlevnad och spridning för många missgynnade arter. 

Områdesbeskrivning 

Runt slottet i Tosterup finns flera värdefulla skogspartier. Skogen söder om slottet är landets 

sydligaste skogsområde med mycket lång skoglig kontinuitet. Flera känsliga lavarter har hittats i 

skogen. Bok är det dominerande trädslaget, men här finns även en del äldre ekar i brynzonerna. 

Väster om slottet ligger ett större vatten och en bäckravin med en del äldre träd. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Naturvärde (Skogsstyrelsen) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 

 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Kulturella och/eller geologiska värden 
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Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

Vattendrag, ädellövskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Pipistrell*, gulsparv*, fläcklungört**, desmeknopp*, hålnunneört*, kärrjohannesört*, 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 

 

30. Bontofta  

Ett av flera avsides belägna och ofta förbisedda naturområden i kommunens nordligare 

”tassemarker”. 

Områdesbeskrivning 

Området är varierat med omväxlande naturbetesmarker och skogspartier. I betesmarkerna finns 
en del solitära träd och buskar, samt några småvatten där bland annat lövgroda leker på våren. 
Marken är överlag stenig och relativt opåverkad av gödselmedel, vilket bidragit till en rik och 
speciell flora. I områdets södra del finns en bokskog som kallas Bontoftaplanteringen. 
Skogspartiet är en viktig sommaruppehållsplats för områdets lövgrodor.  

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

 Rödlistad art 

 Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

 Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

 Gamla träd och buskar 

 Brynvegetation 
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 Naturligt vatten 

 Spridningskorridor 

 Utvecklings-/restaureringspotential 

 Småskalighet 

 Ostördhet  

 Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, 9070 Trädklädd betesmark. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Större vattensalamander*, lövgroda, desmeknopp*, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar. 

Skyddsstatus 

Området saknar formellt skydd. 
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Vattendragen 

Vattendragen i Tomelilla kommun beskrivs nedan med utgångspunkt från texter på berörda 

vattenråds hemsidor. Vissa naturvärden kopplade till vattendrag utpekas också i beskrivningarna 

av ”Områden med höga naturvärden”.  

Nedan beskrivs Tomelilla kommuns fem största vattendrag. Kommun är medlem i tre olika 

vattenråd: Kävlinge vattenråd, Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 

Tygeån. Syftet med vattenråden är bland annat övervaka vattenkvaliteten och utgöra 

samarbetsorgan mellan privata och offentliga aktörer. 
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Nybroån 

Nybroån är sydkustens största vattendrag och en av Sveriges mest produktiva åar för 

havsvandrande öring. Nybroån är ett vattendrag med många namn från källorna till havet. Högst 

uppe i systemet är källflödena Trydeån och Fyleån som rinner ihop mellan Ystads och Tomelilla 

kommun. Fyleån övergår till Nybroån först när Örupsån flyter samman med huvudfåran och 

mynnar sedan i Östersjön vid badorten Nybrostrand. Det totala avrinningsområdet är runt 316 

km² där huvudfåran är 10 km lång. Inklusive biflöden har vattendraget en total längd på över 40 

km. 

Fyleån rinner genom Fyledalen, där områdets enda skogsområde ligger. Delsträckor av Fyleån 

restaurerades mellan 2012 och 2016 inom ett LIFE-projekt. Syftet med projektet UC4LIFE var 

att förbättra vattenmiljöerna för bland annat målarmussla. Unio crassus, den tjockskaliga 

målarmusslan, är Sveriges mest hotade sötvattenmussla och fanns en gång i tiden i vattendraget. 

Förekommande fiskarter i Nybroån är förutom öring även abborre, gädda och regnbåge. Sträckan 

från havet och två kilometer upp har varit är fiskevatten sedan lång tid. Redan 1949 bildades en 

lokal förening för att jobba med biotop- och fiskevård samt förvaltning av fisket i Nybroån. 

Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening har sedan dess genomfört insatser för 

vattendraget. 

5 km från Nybroåns mynning, vid det numera nedlagda sockerbruket, fanns en dammbyggnad 

som sträckte sig tvärs över Nybroån. Efter sockerbrukets nedläggning blev denna obehövlig, och 

2012 bestämdes att den skulle rivas. Samtidigt fanns det ur ett miljöövervakningsperspektiv en 

önskan att kunna räkna och övervaka den vandrande fisken i Nybroån. 

Under 2012 och 2013 har Fiskevårdsteknik på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne projekterat och 

genomfört utrivningen av den befintliga dammbyggnaden. I samband med arbetet anlades en ny 

självreglerande dammbyggnad med en ny fiskväg samt en kontrollstation för automatisk räkning 

av upp- och nedvandrande fisk. 

Julebodaån 

Julebodaån omges av natursköna marker med böljande betesmarker och ädellövskog. Den stora 

fallhöjden tillsammans med god beskuggning gör att ån hyser mycket sällsynta vattenlevande 

smådjur och varje år vandrar stora mängder havsöring upp i ån för att leka. 

Åns avrinningsområde sträcker sig över fyra kommuner, Hörby, Kristianstad, Simrishamn och 

Tomelilla. Avrinningsområdet mynnar så småningom i Hanöbukten strax öster om Maglehem. 

Kallt vatten, rena bottnar och god tillgång på föda gör att det finns gott om både stationär och 

havsvandrande öring i ån. Julebodaån har en stor andel strömvattensträckor och goda lekbottnar 

och är därmed, liksom flera andra åar i regionen, ett viktigt vattendrag för återväxt av såväl 

havsvandrande som stationär öring. Andra fiskskarter är stensimpa, nejonöga och ål. Stensimpa 

är en art som kräver rent, syrerikt vatten och är en karaktärsart för de östskånska åarna. Enligt 

uppgifter från 60-talet fanns även elritsa i de övre delarna, men den har på senare år inte 

återfunnits vid provfiskning. 

Julebodaåns bottenlevande smådjur är känsliga för föroreningar. De sällsynta natt- och 

bäckländorna Ecclisopteryx dalecarlica, Odontocerum albicorne och Capnopsis schilleri finns i 

ån. 
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Forsärla och strömstare är vattenanknutna fågelarter som kräver strömmande vatten och har 

höga miljökrav. Strömstaren förekommer mest vintertid men enstaka par har häckat vid ån 

enstaka milda vintrar. Forsärlan häckar ofta i anslutning till gamla kulturrester som kvarnar och 

stenbroar. 

Verkeån 

Verkeån, med många strömmande partier och slingrande lopp, hyser ett mycket rikt djurliv. Ån 

omges till stor del av skogsmark och har en mängd mindre biflöden. 

I Verkaån är öringen och stensimpan de två dominerande fiskarterna. Den stationära 

öringpopulationen uppströms och den havsvandrande öringstammen nedströms Hallamölla är 

välstuderade och förekommer i flera vetenskapliga undersökningar. 

I bottenfaunan har sex olika arter påträffats som bedöms som sällsynta och hotade enligt 

Artdatabanken. Dessa är bäcksländorna Brachyptera baueri, och Capnia nigra, nattsländan 

Odontocerum dalecarlica, skalbaggen Riolus cupreus och möjligen ett fynd av den i Sverige 

mycket ovanliga dagsländearten Baetis gamellus. 

Forsärla, strömstare och kungsfiskare häckar vid olika platser i ån. 

Tommarpsån 

Tommarpsån slingrar sig till största delen igenom ett böljande jordbrukslandskap. Ån är mycket 

näringsrik, men trots det ett av Skånes öringtätaste vattendrag.  I ån finns också ett antal andra 

fiskarter, till exempel stensimpa som är en utpräglad renvattenart, och elritsa som är känslig för 

försurning. 

Längst uppströms i Tommarpsån, till största delen inom Tomelilla kommun, finns på en del 

ställen en värdefull bottenfauna. Här har man bland annat funnit arter som tjockskalig 

målarmussla, nattsländan Ecclisopteryx dalecarlica och skalbaggen Brychius elevatus. I övrigt är 

bottenfaunan till stora delar påverkad av jordbruksdrift och exempelvis bäcksländor saknas på 

flera lokaler. 

Kävlingeån 

Kävlingeåns avrinningsområde ligger centralt i södra Skåne och breder ut sig över totalt 1200 

km². Större sjöar är Vombsjön, Krankesjön, Ellestadssjön, Snogeholmssjön och Sövdesjön. 

Större biflöden är Bråån i norr, Klingavälsån i söder och Björkaån i öster. Den senare byter namn 

uppströms och övergår i Åsumsån, Tolångaån, Vollsjöån och Sniberupsbäcken. Kävlingeåns 

nedre lopp, mellan Löddeköpinge och havet, kallas Lödde å. Endast 51 km², eller omkring 4% av 

Kävlingeåns avrinningsområde tillhör Tomelilla kommun. 
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Lagar, förordningar och åtaganden 

Internationella åtaganden 

Konventionen om biologisk mångfald, Rio de Janeiro 1992, syftar i huvudsak till att den 

biologiska mångfalden ska bevaras genom skydd och ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. 

Fågeldirektivet, Rådets direktiv 79/409/EEG från 1979 om bevarande av vilda fåglar, innehåller 

regler till skydd för samtliga naturligt förekommande och vilt levande fågelarter inom EU, totalt 

200 fågelarter. Skyddet gäller för såväl fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. 

Habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43EEG från 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 

djur och växter, kompletterar fågeldirektivet och omfattar både djur och växter. I inledningen till 

direktivet framhålls att en ständig försämring av livsmiljöer pågår på medlemsstaternas europeiska 

territorium och att ett antal vilda arter är allvarligt hotade. De hotade livsmiljöerna och arterna 

utgör en del av gemenskapens naturliga arv. Hoten mot dem är ofta av gränsöverskridande 

karaktär. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att bevara dem. 

Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för att bibehålla eller återuppbygga en god 

bevarandestatus i fråga om naturliga livsmiljöer för vilda levande djur och växter som har 

betydelse för gemenskapen. Det innebär att förutsättningen för att djuren och växterna ska kunna 

bevaras i sina naturliga levnadsmiljöer ska upprätthållas. I direktivets bilaga 1 listas över 170 olika 

naturtyper, varav 88 finns i Sverige. I artskyddsförordningens bilaga 1 finns alla de djur- och 

växtarter uppräknade som finns i direktivets bilaga 4, det vill säga som är av gemenskapsintresse 

och kräver noggrant skydd. 

Sveriges åtaganden enligt fågel- och habitatdirektiven har genomförts dels genom bestämmelser 

om fredande av vilt och fisk i jakt- och fiskelagstiftningarna, dels – och huvudsakligen – genom 

att direktivens artiklar har införlivats i artskyddsförordningen. 

En av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald är skapandet av Natura 2000. 

Natura 2000 har tillkommit med stöd av Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Direktiven kräver 

bland annat att medlemsländerna ska skapa ett nätverk av skyddade områden med de listade 

naturtyperna och arterna. Dessa områden utgör tillsammans nätverket Natura 2000. 

Direktiven binder medlemsstaterna till ett visst mål eller resultat, men staterna får själva välja hur 

målen ska uppnås, det vill säga välja form och metod för arbetet med att nå målen. Syftet med 

direktiven är att bidra till att bevara den biologiska mångfalden inom EU.   

”Rödlistor” är ett sätt att kartlägga arter som är utrotningshotade, riskerar att bli utrotningshotade 

eller på något sätt är missgynnade och kan användas som en indikator på drastiska negativa 

förändringar för en art, antingen i utbredning eller i faktiskt antal. Metoden används såväl 

nationellt som internationellt. 

En rödlista är alltså en förteckning över de arter som löper risk att försvinna från det område 

som listan avser, till exempel inom ett land. Naturvårdsverket har fastställt förteckningen 

”Rödlistade arter i Sverige 2005”. Listan grupperar arter i ett system med sex kategorier för olika 

grad av sällsynthet och risk för utdöende: 

Försvunnen (RE) 
Akut hotad (CR) 
Starkt hotad (EN) 
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Sårbar (VU) 
Missgynnad (NT) 
Livskraftig (LC). Arter i denna kategori rödlistas inte. 

Att det finns rödlistade arter är ett viktigt kriterium vid  beslut om skydd för naturområden. 

Naturvårdsverket har också utarbetat åtgärdsprogram för vissa av de akut hotade, starkt hotade 

eller sårbara arterna. 

EU:s ramdirektiv för vatten. EU antog år 2000 Ramdirektivet för vatten för skydd och förvaltning av 

unionens vattentillgångar. De europeiska vattnen ska kartläggas och karakteriseras. För varje 

vattendistrikt ska ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan antas. Syftet är främst att förhindra 

en försämring och uppnå en god kemisk och ekologisk status för alla ytvattenförekomster. En 

god vattenstatus ska uppnås år 2015. För samtliga vattendrag i Tomelilla kommun har normen 

dock satts till 2027 på grund av det dåliga utgångläget 

Miljöbalken 

Den 1 januari 1999 trädde en ny miljölagstiftning i kraft. Miljöbalken (1998:808) är en 

sammanslagning av ett 15-tal olika lagar på miljöområdet och skall ge ett mer samordnat grepp på 

miljölagstiftningen. Nedan redovisas övergripande de sex kapitel som är mest relevanta för 

naturvården. Efter kapitel 7 och 8 redovisas också deras tillhörande förordningars betydelse. 

Kap 1. Miljöbalkens mål och bestämmelser 

I 1 § definieras hur miljöbalken skall tillämpas: 

Miljöbalken skall tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 
3. den biologiska mångfalden bevaras 
4. en god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö tryggas 
5. återanvändning och återvinning främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Kap 2. Allmänna hänsynsregler 

De allmänna hänsynsreglerna tar bland annat upp kravet på att verksamhetsutövaren skall skaffa 

sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenhet. I 4 § 1 st tas lokaliseringen av verksamheter upp. En sådan plats skall väljas som är 

lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 § (se ovan) 3 kap. och 4 kap. 

Kap 3. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 

Bestämmelserna i kapitlet skall främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att 

utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 

sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 2 § Stora mark- och 

vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller 

andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 
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områdenas karaktär. 3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 

synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Kapitel 3 ger även skydd åt brukningsvärd jordbruks- och skogsmark. Områden som innehåller 

värdefulla ämnen och mineral skall också skyddas mot ”åtgärder som påtagligt försvårar 

utvinningen av dessa”. 

Kap 4. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet 

Kapitlet behandlar de områden i landet som i sin helhet anses vara av riksintresse på grund av 

sina natur- och kulturvärden. Inom områdena skall natur- och kulturvärdena ges företräde när 

andra konkurrerande anspråk prövas. Vid prövning beaktar man hela det geografiska områdets 

samlade natur- och kulturvärden. 

Kap 7. Skydd av områden 

Kapitel 7 överensstämmer i stora drag med naturvårdslagen (NVL). Kapitlet tar upp den 

enskildes ansvar i förhållande till allemansrätten Bestämmelser om nationalparker, naturreservat, 

biotopskyddsområde, växt- och djurskyddsområde, strandskyddsområde samt marinvetenskaplig 

forskning behandlas. Det centrala ansvaret för områdesskydd ligger hos naturvårdsverket. Inom 

länet är länsstyrelsen ansvarig medan kommunerna är ansvarig för det områdesskydd den 

förordnat om. 

Nationalparker (2-3 §§) 

Nationalparker utgör oftast större sammanhängande områden som i första hand skall tillgodose 

hänsyn till naturmiljön. De är statlig ägda och staten kan tillgripa expropriation för ändamålet. 

Naturreservat (4-8 §§) 

Naturreservat kan bildas av länsstyrelse och  kommun i syfte att ”bevara biologisk mångfald, 

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet”. Till 

skillnad mot nationalparker kan enskilda eller kommunen vara markägare. 

Biotopskyddsområde (11 §) 

”Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller 

som är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

förklaras som biotopskyddsområde”. Vilka områden som avses finns beskrivet i ”Förordningen 

om områdesskydd enligt miljöbalken” (se nedan). Det finns anledning att citera texten till 

förordningen då ett flertal av dessa miljöer finns i jordbrukslandskapet. 

Djur- och växtskyddsområde (12 §) 

Denna paragraf ger länsstyrelsen eller kommun rätt att via föreskrifter reglera jakt och 

allmänhetens tillträde i ett visst område för att skydda en hotad växt eller djurart. De mest kända 

områdena i Sverige rör fågelskyddsområden på exempelvis öar. 

Strandskyddsområde (13-18 §§) 

Syftet med strandskyddet är att säkra tillgängligheten för allmänhetens friluftsliv och att trygga 

goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskydd gäller generellt en sträcka 

från vattenlinjen och 100 meter upp på land och råder vid hav, insjöar och vattendrag. I vissa fall 
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kan skyddet utökas till att gälla upp till 300 meter ifrån vattenbrynet. Paragraferna beskriver vilka 

regler och undantag som finns och i vilka fall dispens kan fås. 

Kap 8. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter 

Kapitlet innehåller bestämmelser om skydd för djurarter och skydd för växtarter (fridlysningar). 

Även utsättning av djur- och växtarter regleras. Skydden kan gälla arter som kan komma att 

försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella 

åtaganden. 

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

5 § Biotoper med generellt skydd 

Följande biotoper har ett generellt skydd och ligger under länsstyrelsens ansvar: 

1. Alléer 

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller i ett 

i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd. 

2. Källor med omgiven våtmark 

Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som 

uppkommer till följd av det utströmmande vattnet högst uppgår till ett hektar. 

3. Odlingsrösen i jordbruksmark 

På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i 

jordbruksdriften, så väl gamla som nya. 

4. Pilevallar 

Hamlade pilar i rad bestående av minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i 

en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller 

upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0.5 meter hög och två 

meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans 

projektion på marken utgör. Om vallen är bredare är trädkronans projektion på marken omfattar 

biotopen vallen i sin helhet. 

5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark, som ständigt håller 

ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, 

märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som 

öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop, även om 

sådana dammar kan utformas så att de tillför naturvärden. Vid tillfällig uttorkad mark avläses om 

markytan normalt är fuktig med hjälp av förekomsten av fuktighetsälskande vegetation. Är sådan 

vegetation vanligt förekommande är markytan normalt fuktig. 
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6. Stenmurar i jordbruksmark 

Uppbyggnader av sammanpassade, på varandra lagda stenar, som har en tydlig, långsträckt 

utformning i naturen. 

7. Åkerholmar 

Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0.5 hektar som omges av åkermark eller 

kultiverad betesmark. 

6 § Biotoper som avgränsas av Skogsstyrelsen 

Följande biotoper, belägna på skogsmark, kan skyddas med stöd av 6 §. Skyddet gäller först efter 

det att skogsvårdsstyrelsen beslutat om avgränsning av biotopskyddsområdet. Skogsstyrelsen 

ansvarar för skyddet och vården av dessa biotoper. De skyddade områdena kan uppgå till ca 20 

ha, men är oftast inte större än 2-8 ha. 

 Brandfält 

 Lövbrännor 

 Äldre naturskogsartade skogar 

 Örtrika allundar 

 Ravinskogar 

 Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark 

 Örtrika sumpskogar 

 Äldre sandskogar 

 Äldre betespräglad skog 

 Kalkmarksskogar 

 Rik- och kalkkärr 

 Alkärr 

 Hassellundar och hasselrika skogar 

 Källor med omgivande våtmarker 

 Myrholmar 

 Ras- eller bergbranter 

 Mark med mycket gamla träd 

 Strand- eller svämskogar 

7 § Biotoper som avgränsas av länsstyrelsen 

Följande biotoper, belägna på jordbruksmark eller mark som inte omfattas av skogsvårdslagen, 

kan skyddas med stöd av 7§. Skyddet gäller först efter det att länsstyrelsen beslutat om 

avgränsning av biotopskyddsområdet. Länsstyrelsen ansvarar för skyddet och vården av dessa 

biotoper. De skyddade områdena uppgår till högst fem hektar vardera. För naturliga bäckfåror 

finns dock ingen storleksgräns. 

 Rik- och kalkkärr i jordbruksmark 

 Ängar och naturbetesmarker 

 Naturliga bäckfåror på mark som inte omfattas av skogsvårdslagen 

 Ras- eller bergbranter på mark som inte omfattas av skogsvårdslagen 
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Artskyddsförordningen (2007:845) 

Artskyddsförordningen ”innehåller bestämmelser om fångst, dödande, tagande i naturen, handel 

och andra åtgärder med exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan utgöra hot 

mot levande exemplar av sådana arter.” 

I bilagan till artskyddsförordningen finns de arter som kräver noggrant skydd enligt 

habitatdirektivet. 

Arterna har i bilagan markerats med ett N eller n. Under kapitlet fridlysning finns 

bestämmelserna för dessa arter. 

4 §: I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna 

förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 

1. avsiktligt fånga eller döda djur 
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen 
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla 
levnadsstadier hos djuren.  

Artskyddförordningen gäller överallt vilket innebär att bestämmelserna skall tillämpas även inom 

detaljplanelagda områden. 

Flera av de arter som är spridda i Tomelilla kommun är skyddade enligt ovan nämnda 

fridlysningsbestämmelser, bland annat de flesta grod- och kräldjuren, alla fladdermusarterna samt 

en del växter, mollusker och insekter. Att exploatera, eller på annat sätt göra ingrepp i områden 

med fridlysta arter, kräver dispens från länsstyrelsen. 

Naturminne 

Kommun eller länsstyrelsen får förklara ett särpräglat naturföremål som naturminne om det 

behöver skyddas eller vårdas särskilt. Naturminnet kan även innefatta ett område på marken om 

det behövs för att bevara naturföremålet. Jätteträd är ett exempel på ett naturföremål som kan  

förklaras som naturminne. För naturminnen gäller samma lagstiftning som för naturreservat. 

Landskapsbildskydd 

Landskapsbildskydd är gammal skyddsform för landskapsbilden och stöds av naturvårdslagens 19 

§ i dess lydelse före den 1 januari 1975. Skyddet gäller först och främst den visuella 

upplevelsevärdena och kommer successivt att ersättas med annan lagstiftning. Bestämmelser 

gäller dock fortfarande. Landskapsbildskyddet reglerar inte skogsbruk och jordbruk utan framför 

allt bebyggelse, vägar eller andra anläggningar som kan påverka landskapsbilden negativt. 

Lag om kulturminnen (SFS 1998:950) m.m. 

Fornlämningar är skyddade genom bestämmelser i 2 kap i denna lag. Det är förbjudet att utan 

tillstånd ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning eller dess 

fornlämningsområde (området runt en fornlämning är också skyddat). Kulturminneslagen är en 

bevarandelag, vilket innebär att fornlämningar ska bevaras för framtiden. 

130



 

 27 (27) 

 

Länsstyrelsen är tillsyns- och tillståndsmyndighet för länets fornlämningar och beslutande i allt 

som rör dessa. Markförändrande åtgärder inom en fornlämning eller ett fornlämningsområde 

kräver alltid länsstyrelsens tillstånd. 

Olika naturvärden sammanfaller inte sällan med fornlämningar och fornlämningsområden. 
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Del 3. Artöversikter 

Artöversikterna omfattar: 

 Trädrapporten 

 Ansvarsarter som förekommer i kommunen 

 Ett urval av invasiva främmande arter som redan finns eller kan förväntas förekomma i 
kommunen i en nära framtid 

Syftet med översikterna är att sprida kunskap om arterna, hur de ser ut och var du kan förvänta 

dig att hitta dem. 

Trädrapporten tar upp trädens värden i Tomelilla, bland annat som landskapselement, 

funktioner i det ekologiska systemet och kretsloppet samt de ekosystemtjänster som träden bidrar 

med. 

Trädrapport 

Träden är ett viktigt landskapselement som besitter många olika värden. Till exempel kan träden 
kallas för stadens lungor eftersom de renar luften genom att de tar upp koldioxid och avger syre. 
Träden bidrar också till lokalt omhändertagande av dagvatten och är en livsviktig biotop för 
många arter. Utöver detta bidrar träden till många fler ekosystemtjänster än ovan nämnda. Trots 
trädens höga värden hotas de ständigt av nedtagning till följd av framförallt uppståndna 
intressekonflikter men de hotas också av biologiska åkommor i form av sjukdomar som t.ex. 
almsjukan och askskottsjukan.  

För att bygga framtidens samhälle med ett hälsosamt trädbestånd krävs en trädrapport som 
genererar ställningstaganden kring träd. Detta för att inte riskera att träd tas ner i onödan samt för 
att säkerställa ett trädbestånd utan generationsglapp i framtiden. 

Trädrapporten ska primärt fungera som en vägledning kring förvaltningen av kommunens träd. 
Trädrapporten ska vara användbar för såväl politiker som tjänstemän likväl som den kan nyttjas 
som ett faktaunderlag av privatpersoner. Rapporten är indelad i en allmän del (1) och en del som 
berör träd på kommunägd mark (2). 

Vilka träd berör trädrapporten? 

Trädrapporten rör främst solitära träd i Tomelilla kommun, både i tätorterna och på landsbygden. 
Trädrapporten berör träd såväl på kommunalt ägd mark som på statligt ägd mark. Med solitära 
träd menas parkträd, gatuträd, alléer, trädrader, trädkransar, solitärer i betesmarker eller i 
odlingslandskapet. Trädrapporten berör därmed inte skog eller större trädbestånd utan dessa 
omfattas i stället utav skogsbruksplaner alternativt kommunens skötselplan. 

Definition av ett träd 

Ett träd kan definieras som en vedartad växt, en så kallad lignos, men i vissa fall är det mindre 
självklart vad som är ett träd och bedömningen blir mer subjektiv. Trädrapporten för Tomelilla 
kommun utgår från definitionen att träd är lignoser som tolkas som träd av gemene man. 
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1. Allmän del 

Den allmänna delen behandlar träd oavsett markägare. 

Historia 

Träden har under många århundraden spelat en viktig roll i människans vardag. Förr användes 
träd i stor utsträckning inom hushållningen. Människan tog tillvara på det mesta av trädet. Bär, 
frukt och nötter samlades in för att säkra upp matförrådet. Grenar och stam användes till 
brännvirke, byggvirke och stängselflätning. Lövtäkten användes till boskapsfoder om vintern när 
boskapen inte gick på bete. På många gårdar planterades även så kallade vårdträd in centralt 
framför boningshuset. Dessa träd ansågs ha en magisk kraft och skulle generera skydd, välfärd 
och välgång för de som bodde på gården. Vårdträden planterades oftast in i samband med en stor 
händelse, t.ex. ett bröllop eller när ett barn kom till världen. 

För godsägarna blev träden under 1600-talet även en statussymbol. Godsägarnas höga status 
symboliserades genom att raka alléer utmed infartsvägar till godset planterades. Först på 1900-
talet blev det vanligt med alléer utmed allmänna vägar för att fungera som vägvisare och 
vindskydd vid besvärliga väderförhållanden. 

I det skånska slättlandskapet tillhör pilerader en del av landskapsbilden. Dessa pilerader 
planterades främst in under 1700-1800-talet då det rådde akut trädbrist i de södra delarna av 
Skåne. Det var även vanligt att pilerader planterades in som avgränsning mellan ägor i samband 
med skiftesreformerna. Många av dessa pilerader försvann senare under 1900-talets 
rationalisering av jordbruket. 

Även stora solitära träd är en del av den skånska landskapsbilden. Dessa jätteträd vittnar om en 
tidigare hävd av marken runt omkring. Framförallt ekarna har en speciell historia eftersom de 
togs i anspråk av staten redan på Gustav Vasas tid (1523-1560). Detta innebar att bönderna inte 
fick hugga ner några ekar på sin mark eftersom de eventuellt kunde komma att behövas som 
byggvirke till skepp. Skåne var inte svenskt under Gustav Vasas tid, men blev ändå så småningom 
drabbat av detta förbud, eftersom anspråket låg kvar ända fram till 1875. Många bönder valde då 
att avverka sina ekar eftersom det inte var särskilt gynnsamt att ha dem växandes på sin mark. De 
stora kronorna skuggade ut grödorna och ekarna var inte heller lämpade för lövtäkt. 

Träd i tätortsmiljö har troligtvis planterats in främst av estetiska skäl och för möjligheten till 
rekreation och sociala möjligheter. I Sverige tror man att träd som stadsbyggnadselement tillkom 
under senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet. I varmare länder har träden planterats 
in i städerna långt tidigare för att ge skugga och fungera som vägvisare.  

För Tomelilla tätort går det att konstatera att majoriteten av trädplanteringarna på framförallt den 
kommunala marken kom till under 1920-talet, tack var en donation från en Tomelilla-bo som 
hade visionen om Tomelilla som en grön by. När träden i byarna runt om i Tomelilla kommun 
har planterats är svårt att avgöra. Det går däremot att konstatera att det runt kyrkorna generellt 
sett sedan mitten av 1700-talet funnits en trädkrans för att skilja vigd jord från ovigd jord.  

Järnvägen har troligen också haft en stor inverkan gällande trädplanteringar och planteringar 
överhuvudtaget. Utbyggnaden av järnvägar tog fart i mitten av 1800-talet och i samband med 
detta var det vanligt att anlägga en järnvägspark vid varje station. Järnvägsparkerna var ämnade 
för resenärer och anhöriga som inväntade resenärer. I parken kunde de flanera runt under tiden 
de väntade på tåget. Järnvägsparkerna hade också i uppgift att ”marknadsföra” byn och genom 
att ge resenärer ett ståtligt första intryck av platsen. 
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Träden som ett biologiskt kulturarv 

Kulturarv är ett brett begrepp som vittnar om tidigare generationers närvaro och levnadssätt, 
men kan också innefatta traditioner och värdefulla, ”orörda” naturmiljöer eller specifika genetiska 
egenskaper.   

Kulturarvet ligger i stor omfattning till grund för den landskapsbild vi har idag med åkerholmar, 
alléer, pilerader, hamlade träd, stengärden, gärdesgårdar m.m. Träd med tydliga tecken på hävd 
från tidigare generationer är framförallt de hamlade träden och de stubbskottsbrukade träden. 
Alléer och trädkransar behöver nödvändigtvis inte vara hävdade men visar ändå ett tydligt tecken 
på tidigare mänsklig närvaro.  

Gamla träd, oavsett om det hävdats eller inte, har oftast ett mycket högt naturvärde inte minst 
eftersom de oftast är grova, och inte sällan med håligheter i stammen. Just dessa egenskaper 
bildar en livsviktig biotop för många arter som t.ex. skalbaggar, insekter, svampar, lavar och 
mossor samt ibland även fladdermöss och fåglar. Även äldre träd utmed grusvägar hyser en 
speciell flora, framförallt en rik lavflora, ofta med den rödlistade arten allélav. 

Antalet grova och gamla träd minskar alltmer vilket innebär att många av arterna som är 
beroende av just denna biotop också riskerar att försvinna. Trots minskningen är Sverige ändå ett 
av få länder i norra Europa som fortfarande har ett relativt stort bestånd kvar. 

För att förebygga att gamla och grova träd samt andra viktiga trädmiljöer försvinner så har 
Naturvårdsverket tagit fram rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet 
(2004).  

Träd och trädmiljöer som pekas ut i åtgärdsprogrammet som särskilt skyddsvärda är följande: 

 Jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd. 

 Mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

 Grova hålträd; Träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 
huvudstam. 

 Grova och gamla ekar 

 Gårdsmiljöer 

 Parker och kyrkogårdar 

 Alléer och vägnära träd 

 Hamlade träd 

Äldre träd av t.ex. alm, ask, rönn oxel, asp och sälg uppfyller endast ibland kriterierna, men är en 
biologisk bristvara och normalt naturvärdesträd som bör sparas. 
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Trädens värden och ekosystemtjänster 

Förutom att det finns särskilt skyddsvärda träd så har träd generellt sett en mängd olika värden 
vilka bidrar med många olika ekosystemtjänster. 
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Särskilt värdefulla träd i Tomelilla kommun 

Tomelilla kommun har ett varierat landskap från norr till söder. Generellt sett går det att säga att 
den södra delen av kommunen är trädfattigare än den norra delen. Trädfördelningen har i stort 
sett alltid sett ut så eftersom de södra delarna består av tung och näringsrik lerjord varför 
landskapet är präglat av rationell och storskalig odling. I de södra delarna av kommunen återfinns 
också flertalet gods och storgårdar, vilka äger eller ägde större delen av åkermarken. Det är dock 
tack vare godsen, storgårdarna och kyrkorna i södra delen av kommunen som det finns träd i 
form av alléer, kyrkogårdar, slottsparker eller trädgårdar. I norra delarna av kommunen präglas 
landskapet av skogsbygd som har en lång kontinuitet. 

Enligt Artportalen (SLU) finns det 2 292 särskilt värdefulla träd i Tomelilla kommun, varav 943 
är ekar. Dock är inventeringen föråldrad och en ny behöver göras. Portalen behandlar både friska 
och döda stående och fallna träd. 

Hot mot träd 

Dagens samhälle är i konstant förändring och människans behov idag jämfört med för 100 år 
sedan skiljer sig markant. Detta har bland annat lett till annan markanvändning än tidigare vilket i 
förlängningen har påverkat träden och även den biologiska mångfalden, i de flesta fall negativt.  

Jätteträden och grova gamla ekar hotas av igenväxning där tidigare hävd har upphört. 
Igenväxningen påverkar jätteträdens samt de grova gamla ekarnas vitalitet, då det blir konkurrens 
om solljus. Pionjärträden konkurrerar ut de grova, vidkroniga träden vilket leder till en förkortad 
livslängd för dessa. Många vedlevande arter är dessutom beroende av solexponerade, grova 
stammar och missgynnas därför också av igenväxning.   

Ett annat hot mot träden är att de i allt större utsträckning avverkas träd i förtid och/eller i 
onödan. Dessa tillåts med andra ord inte att bli jätteträd eller mycket gamla träd. Detta påverkar 
den biologiska mångfalden på olika sätt, dels genom bristen på viktiga mikrobiotoper i form av 
mulm, grov död ved och grova hålträd, dels genom bristen på efterträdare. Det senare gör det 
svårt för arter knutna till dessa biotoper att förflytta sig och hitta nya boträd, eftersom avstånden 
så småningom blir långa. Avverkningarna skapar också ett generationsglapp i trädbeståndet vilket 
i sin tur leder till sämre resiliens. 

Alléer och pilerader har minskat kraftigt i antal till följd av att vägar breddats och asfalterats i takt 
med en ökad trafikbelastning och på grund av uppodling och rationalisering av jordbruket. Idag 
är både alléer och pilerader biotopskyddade, vilket innebär att det krävs dispens från länsstyrelsen 
om de ska tas ner. Hotet mot alléerna och pileraderna är idag snarare deras ålder och stagnerande 
vitalitet samt generationsglappet i landskapet vilket bidrar till en brist på efterträdare. 

I dagens hårdgjorda och expanderande tätorter finns allt mindre plats för träden. I tätorterna 
förekommer bland annat markompaktering, dåliga markförhållanden och skuggning från 
byggnader vilket gör det svårt för träden att fortleva. Utöver detta konkurrerar trädens behov av 
utrymme och vatten under jord med det omfattande ledningsnät samt marköverbyggnader som 
breder ut sig. Det händer att trädrötter letar sig in i framför allt vattenledningar för att komma åt 
vatten, vilket ofta leder till att trädet i slutändan tas bort. Även trafiken ställer till det för träden 
eftersom fordonen kräver allt större plats och vägarna breddas även inne i tätorterna. 

Det är framförallt i tätorterna som de flesta intressekonflikterna uppstår. Trånga markutrymmen, 
rotinträngningar i VA-ledningar, lyftning av markbeläggningar, löv, skuggning och råkbon är 
några av intressekonflikterna som ofta uppstår i tätortsmiljön och riskerar att hota trädens 
fortlevnad.  

Skador är också ett stort hot mot träden. Det finns två olika kategorier av skador på träd, 
mekaniska skador och biologiska skador. Mekaniska skador kan uppstå vid olika typer av 
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markarbeten men även på grund av påkörningar, felaktig beskärning, bortglömda uppbindningar, 
eller på grund av kompakterad mark. Vägsalt är också ett problem som varken tillhör de 
mekaniska eller biologiska skadorna varför den i detta dokument får höra till de mekaniska 
skadorna. Biologiska skador gäller sjukdomar, stormskador eller sekundära skador i form av 
rötangrepp från mekaniska skador. Även betesskador tillhör den här kategorin. 

2. Kommunägd mark 

Träd i planerings- och byggprocesser 

För att säkerställa en god trädförvaltning på kommunägd mark behövs planering för träden även 
på sikt. Följande punkter bör förvaltningen arbeta med framöver: 

Skapa rutin vid planering 

I planeringsskedet för kommande detaljplaner, exploateringar och byggprocesser är det önskvärt 
med interaktion mellan olika aktörer. Träden bör få rätt förutsättningar att kunna utvecklas på ett 
för arten typiskt sätt. I planeringsskedet bör avvägningar göras angående trädens framtida 
utveckling med tanke på kronutbredning, ljusbehov m.m. Inventeringar av träden ute på plats bör 
också göras utav trädkunnig person redan innan ett område pekas ut för exploatering eller 
byggnation. Visionen är att förvaltningen ska kunna uppnå en gemensam målbild för att kunna 
hantera intressekonflikter. 

Skydda träd i detaljplaner och översiktsplaner 

Skyddsvärda träd bör mätas in och om detta görs i samband med framtagande av ny detaljplan 
markeras de skyddsvärda träden ut i detaljplanen med reservation om att de inte får tas ned utan 
marklov. 

Skydda träd i bygg- och exploateringsprocesser 

Trädskyddsområde vid byggnation – i trädskyddsområdet bör ingen kompaktering eller negativ 
jordpåverkan ske. Detta innefattar körning, lagring av material och utrustning, gångvägar eller 
andra transportleder för gående. Restriktioner och vite bör sättas för skador på träd vid 
upphandling.  

Rutin kring nedtagning av träd på kommunal mark 

Förvaltningen bör skapa rutiner för vad som gäller för nedtagning av träd på kommunens mark. 
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Ansvarsarterna 

Ansvarsarterna är rödlistade arter som förekommer i kommunen. För dessa arters framtid i 

Sverige och framförallt i Skåne har det enligt länsstyrelsen stor betydelse om riktade åtgärder görs i 

just den kommunen. Urvalet bygger på den rapport om kommunala ansvarsarter i Skåne som 

länsstyrelsen gav ut 2017. Rapporten föreslår ett antal arter per kommun, där en förhållandevis 

stor del av den svenska eller åtminstone den skånska förekomsten finns i kommunen. 

Rapporten följer upp det miljökvalitetsmål som fokuserar på bevarande av biologisk mångfald, 

länsstyrelsens Naturvårdsstrategi för ett biologiskt rikare Skåne från 2015 samt 

åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen från 2016. En av de prioriterade 

åtgärderna i programmet var arbetet med ansvarsarter i de skånska kommunerna. 

Ansvarsarter för Tomelilla kommun 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har föreslagit olika ansvarsarter till varje skånsk kommun. Antalet föreslagna arter 
varierar från kommun till kommun då arten måste förekomma inom sagd kommun och även ha 
en stor del av sin förekomst i kommunen i förhållande till den nationella eller globala 
förekomsten. Andra kriterier som tagits hänsyn till under arbetet har varit: 

 att göra ett urval som i första hand utgår från de nationellt rödlistade skånska 
ansvarsarterna som pekades ut i länsstyrelsens artpools- och traktanalys (Berlin & Rosquist 
2014) 

 att arterna bör kunna gynnas av riktade åtgärder 

 att arterna bör fungera som paraplyarter för flera andra arter och/eller värdefulla biotoper. 

Sammanställning 

Fjärilen backvisslare, skalbaggen skoveldyngbagge, röd glada, kungsörn, lökgroda, blommorna 
stor ögontröst, fläcklungört, luktvädd samt svamparna rödskölding och naveljordstjärna är alla 
föreslagna ansvarsarter för Tomelilla kommun. Efter samråd med länsstyrelsen har listan utökats 
med två arter nämligen; fladdermusen barbastell och den tjockskaliga målarmusslan. 

Nedan under rubriken Artsammanställning följer en mer detaljerad beskrivning av de djur- och 
växtarter som har föreslagits bli ansvarsarter för Tomelilla kommun. 

Vad innebär det att det att en art blir ansvarsart? 

Arbetet med kommunala ansvarsarter kan ske i fyra olika steg: 

 öka kunskapsnivån och ta reda på fakta om arten/arterna 

 sprida information, om arten/arterna 

 ta hänsyn till arten/arterna i den kommunala planeringen 

 genomföra riktade åtgärder för att gynna arten/arterna. 
 

Exempel på fortsatt arbete 

Arterna förekommer i mycket olika biotoper. Åtgärder för att säkerställa deras fortsatta 
överlevnad varierar därför. I vissa fall kan arbetet fokuseras på ett av stegen och i andra fall kan 
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man vidta arbeta med samtliga steg. För de arter som föreslås som prioriterade görs här inte 
någon avvägning av vilket eller vilka steg som arbetets ska bedrivas i. Detta avgörs i 
uppföljningsarbetet. 

Att arbeta med artinriktad naturvård kan ge fördelen att utförda åtgärder kan vara lätta att följa 
upp. Om det sker en ökning av populationen har åtgärden fungerat. Med de artinriktade 
insatserna, som kan vara allt från att restaurera en betesmark, anlägga en våtmark eller skapa 
markblottor för ansvarsarterna, gynnas även många andra arter. Dessa kan ibland användas som 
kvittensarter för att se ifall naturvårdsarbetet i kommunen går bra eller dåligt. 

För att kunna utforma framgångsrika åtgärder för de olika arterna bör man först skaffa sig 
kunskap om dem. Det kan till exempel innebära att ta reda på vilka biotoper varje art föredrar, 
eller inventera i fält var den förekommer eftersom Artportalen bara ger en indikation om 
utbredningen. Inventering inriktas på potentiella områden för respektive art. 

Att sprida denna information är viktigt så att det kan bli möjligt att ta hänsyn till arterna i den 
kommunala planeringen. Med informationen om biotopkrav och ekologi kan sedan åtgärder 
sättas in för att gynna arterna. Informationen ska komma kommunmedborgarna till gagn. Inom 
skolan kan kunskapen användas till exempel i biologiundervisningen. 
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Artsammanställning 

Utbredningskartorna redovisar samtliga observationer ur Artdatabanken för 2000-2019. Data 

är uttagna 2019-08-21. Observationerna är inte filtrerade utom för fåglar som inte redovisar 

observationer med något häckningskriterium. 

Kungsörn (Aquila chrysaetos) 

Kännetecken 

Kungsörnen är vår näst största rovfågel, 
kroppslängden är upp till 0,9 meter, vingspann 
varierar inom 1,90-2,25 meter. Vikten kan variera 3-
6 kg beroende på kön och hälsostatus. Äldre fåglar 
karaktäriseras av en genomgående mörk dräkt, 
medan yngre fåglar visar upp vita fält i vingarna och 
en vit stjärt med ett svart ändband. 

Ekologi 

Kungsörnen häckar i skogs- och fjällområden. 
Lever i livslånga äktenskap, men dör en individ så 
ersätts den av en annan. Bygger stora risbon i sitt 
revir, gärna med utsikt över området. Bona 
återanvänds av flera generationer. På våren läggs ett 
eller två ägg och 1 ½ månad senare kläcks ungarna 
som efter ytterligare två månader blir flygfärdiga. 
Oftast överlever bara en unge, En kungsörn blir 
könsmogen först efter 3-5 år, men det kan dröja 

ytterligare år innan de lyckas med en häckning. 

Hot 

Kalavverkning och avverkning av äldre träd som 
kungsörnen är beroende av när den ska bygga bo är 
ett stort hot, främst längs med fjällkedjan. Brist på 
bytesdjur (småvilt) har lett till utebliven häckning. 
Men det största hotet mot kungsörnen är förföljelse 
från människor. Ett annat hot som kan komma att 
bli större är utvecklingen av vindkraften. Redan nu 
har det konstaterats att flera arter av rovfåglar far 
illa av vindkraftsverken, och så även kungsörnen. 
Det kommer att bli betydligt fler vindkraftverk i 
Sverige under de närmsta åren, och hur det 
kommer att påverka populationen är svårt att 
avgöra. 
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Röd glada (Milvus milvus) 

Prioriterad art, mosaikartat landskap 

Kännetecken 

Röd glada är en påfallande stor rovfågel med långa 
vingar och spetsiga handpennor. Den har en djupt 
kluven stjärt och en tydlig rödaktig ton i 
fjäderdräkten. 

Ekologi 

Röd glada häckar gärna i ett omväxlande 
mosaiklandskap öppna marker och skogar. Boet 
läggs ofta högt och vanligen nära skogsbryn. På 
våren läggs två eller tre ägg som kläcks efter 
ungefär en månad. Nästan två månader senare 
lämnar ungarna boet. Gladan kan ofta ses i 
jordbrukslandskapet vid slåtter och skörd då den 
jagar över traktorerna. Äldre fåglar är oftast 
stannfåglar, men de yngre flyttar oftast söderut för 
att övervintra. 

Hot 

Förföljelse och indirekt förgiftning av 
bekämpningsmedel, liksom landskapsförändringar, 
är de största hoten på internationell nivå men det 
verkar inte drabbat de svenska rödgladorna. För 
närvarande verkar förändringarna i 
markanvändning gynna rödgladan i Sverige. 
Häckningsplatser hotas genom avverkningar av 
boträd eller i direkt anslutning till boträd. Sämre 
tillgång till föda på grund av förändrad 
avfallshantering, särskilt vintertid. Rödgladan hör 
till de arter som ibland förolyckas i vindkraftverk, 
kraftledningar och liknande. 
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Backvisslare (Pyrgus armoricanus) 

Prioriterad art knuten till jordbrukslandlandskapets gräsmarker. 

Kännetecken 

Denna fjäril är väldigt lik andra svenska visslare och 
kan förväxlas med flera. Vingspannet är 21-26 mm. 

Ekologi 

Backvisslare förekommer på ogödslade kalkrika 
gräsmarker. God tillgång till nektar, samt en lägre 
vegetation krävs för överlevnad. Backvisslaren 
lägger sina ägg på växter, och är knutna till 
brudbröd och solvända, gärna i sydliga sluttningar. 
Spridningsområdet är litet, 4-5 km, vilket gör att 
populationerna är isolerade. Artens biotopkrav är 
sandiga, öppna betesmarker.  

Utbredning 

Backvisslaren är inom Sveriges gränser endast 
funnen i sydöstra Skåne. Tyngdpunkten finns i 
trakten runt Tomelilla. 

Hot 

Backvisslare kräver varma, lågvuxna gräsmarker 
med gott om lämpliga blommor och värdväxter för 
larverna. Bete av kor och hästar upprätthåller dessa 
förhållanden. Uteblivet bete behöver inte vara 
någon fara då de förekommer på lågproduktiva 
marker. Men bete måste återupptas. Dock kan 
gödsling vara ett stort hot då brudbröd och 
solvända lätt kan trängas undan av 
konkurrenskraftiga arter ifall näringstillgången är 
hög. Gödsling leder även till tätare vegetation som 
leder till kallare mikroklimat. 
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Barbastell (Barbastella barbastellus ) 

Prioriterad art i mosaiklandskapet. Rödlistad sårbar (VU) 

Kännetecken 

Barbastellen är en medelstor och mörk fladdermus. 
Pälshåren är svarta vid basen och gulaktiga i 
spetsen. Öronen är 12-18 mm långa, breda och 
framåtriktade och möts i pannan. Underarm 36-44 
mm, vingspann 262-292 mm. 

Ekologi 

Barbastellen trivs i miljöer med äldre genuin 
gårdsbebyggelse, ofta i byar med flera näraliggande 
gårdar. I omgivningarna finns vanligen rikligt med 
äldre, grova f.d. hamlade träd och andra äldre 
lövträd, beteshagar och ängar, gärna med 
översilningsmark och kärr. Trädgårdar av äldre typ, 
icke alltför intensivt skötta, utgör också en viktig 
jaktbiotop. 

Hot 

Kan vara utsatt för störningar på övervintrings-
platser. Sommarkolonier kan drabbas när äldre 
byggnader renoveras eller hålträd fälls. 
Barbastellens sällsynthet talar dessutom för att 
artens krav på jaktbiotoper är kritisk för dess 
förekomst. Fortsatt tillbakagång av jordbruket med 
betesdjur, hävd av hagar, ängar och skogsbete på 
höglandet är säkerligen negativt för arten. Att man i 
dessa miljöer också omför äldre typ av trädgårdar 
till moderna med maskinklippta gräsmattor minskar 
utbudet av föda. 

Utbredning 

Reproducerande populationer finns i höglandet i 
nordligaste Småland och sydligaste Östergötland, 
ett område i västligaste Småland som sträcker sig in 
till de inre delarna av mellersta Halland, södra och 
östra delarna av Skåne och södra delen av Kalmar 
län med fortsättning in i Blekinge. 
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Lökgroda (Pelobates fuscus ) 

Prioriterad art i jordbrukslandskapets våtmarker. Rödlistad sårbar (VU) 

Kännetecken 

Lökgroda är en medelstor art med en kroppslängd 
upp till cirka 70 mm hos honor, medan hanen är 
något mindre. Kroppsformen är kompakt, mer lik 
en padda än en groda. 

Ekologi 

Lökgrodan lever nästan uteslutande på land, där 
den är nattaktiv och har för vana att gräva ner sig 
under dagen. Arten är också knuten till sandiga 
marker. Bara under lekperioden är lökgrodan aktiv i 
vatten. Men de ställer höga krav på lekvattnet. 
Platsen måste hålla vatten länge, då 
larvutvecklingen tar fyra månader. Andra krav är att 
vattnet inte ska innehålla rovfisk, att det finns 
vattenväxter och att det inte heller ska vara kraftig 
beskuggat.  

Hot 

Det som främst hotar arten i Sverige är igenväxning 
av lekvatten, fisk- och kräftinplanteringar samt 
utebliven reproduktion hos isolerade populationer. 
Trafik kan utgöra ett problem för vissa 
populationer. Ytterligare hot mot arten misstänks 
vara exploatering, den djupare plöjningen av 
åkermarken samt skogsplantering på f.d. åkrar som 
omgivit artens lekvatten.  

Utbredning 

Arten har sitt nationellt viktigaste 
utbredningsområde i sydöstra Skåne och i Tomelilla 
kommun.  
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Skoveldyngbagge (Aphodius coenosus) 

Kännetecken 

Skoveldyngbaggen är en bladhorning med 
cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. 
Kroppen är svart med svartbruna ben, täckvingarna 
kan ibland vara mer eller mindre rödbruna. 
Bakskensbenen är framförallt hos hannen väldigt 
utplattade. Svårbestämd art, bestämning bör ske av 
specialist. 

Ekologi 

Skoveldyngbaggen lever i spillning på torr, öppen 
betesmark. Främst på rena sandmarker som 
sandstäppsvegetation, men den förekommer även 
på sandiga torrängar. Skalbaggen lever främst i 
spillning av nöt eller får, men har även hittats i 
hjortspillning i Skåne, i öppna brynmiljöer. Vuxna 
individer av skoveldyngbagen anträffas under våren 
och försommaren. 

Hot 

Största hotet mot skoveldyngbaggen är nedläggning 
av betesmarker, framförallt på sandiga marker. 
Generellt har också betestrycket minskat i dagens 
betesmarker vilket leder till färre markblottor och 
en tätare markvegetation. Användandet av 
avmaskningsmedel är också ett hot mot 
populationerna. 

Tjockskalig målarmussla (Unio crassus ) 

Prioriterad art i vattendrag. Rödlistad starkt hotad (EN) 

Kännetecken 

Tjockskalig målarmussla är en av 7 inhemska 
stormusselarter i Sveriges sötvatten. Den lever 
främst i rinnande vatten men kan påträffas vid 
in/utloppet av sjöar och dammar. Arten är 4-7 cm 
lång och har ett tjockt, svagt äggformat skal. Skalet 
är mycket tungt och kan ha färger från mörkt grön 
till brun eller svart. Skalanalyser har visat att 
musslan vanligtvis når en ålder av 50-60 år, men det 
finns även fynd av upp till 90 år gamla musslor! 

Ekologi 

Den tjockskaliga målarmusslans komplexa livscykel 
beror på förekomsten av speciella fiskarter som de 
behöver under sin utveckling. Musslorna stöter ut 
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larver som fäster sig och utvecklas på gälarna av 
bland annat stensimpa, elritsa eller löja. Efter några 
veckor gräver musslorna ned sig i sedimentet. 
Vuxna musslor filtrerar vatten för ätbara partiklar 
och har en förmåga av att rengöra vattnet med 
40L/individ/dag. Det har en stor positiv påverkan 
på våra vatten. 

Hot 

De största hoten utgörs av förändringar av 
livsmiljöer genom mänsklig påverkan: reglering, 
rensning, föroreningar av vattendragen och 
igenslamning av bottnar men även avsaknad av 
fiskpopulationer kan orsaka utrotningen av 
tjockskalig målarmussla. 

Utbredning 

För att kunna bedöma utbredningen av tjockskalig 
målarmussla i Sverige behövs inventeringsunderlag. 
Kartan visar förekomst av tjockskalig målarmussla 
från 2000. 

Fläcklungört (Pulmonaria officinalis) 

Kännetecken 

Fläcklungört är en perenn ört som övervintrar med 
underjordiska stamdelar. Blommorna är röda som 
nyutslagna, men skiftar snabbt till blått. 
Rosettbladen har hjärtlik bas och kort, vass spets. 
De är strävhåriga och har vitgröna fläckar på 
ovansidan.  

Ekologi 

Fläcklungört är en värmekrävande art som växer i 
ljusa, öppna lövskogar med lågt fältskikt på torr till 
svagt fuktig, väldränerad mark. Växer ofta i 
sluttningar på grusåsar, och är kalk- och något 
näringsgynnad.  

Hot 

Den tros inte överleva i planterad granskog och är 
känslig för direkt exponering efter slutavverkning. 
Men gallring bör däremot inte ha någon negativ 
effekt. Utbredningen kanske inte är så stor då 
vanlig lungört kan ha antydan till fläckar på bladen, 
vilket då leder till felaktiga artbestämningar. 
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Luktvädd (Scabiosa canescens) 

Kännetecken 

Luktvädd är en flerårig, 2-6 dm hög ört. Blommar 
från juli till september med blå eller rödlila 
blommor.  

Ekologi 

Luktvädd växer främst på artrika, kalkrika, 
kreatursbetande och gärna sydvända stäppartade 
torrängar. Vid enstaka tillfällen har den hittats i 
sandtag. 

Hot 

Luktvädd kräver mycket ljus och har liten 
konkurrenskraft. Skogsplantering och upphörande 
bete är de största hoten mot arten. Gödsling av de 
relativt näringsfattiga betesmarkerna skulle vara 
förödande för arten, liksom igenfyllning av de 
sandtag som de förekommer i. 

Stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana) 

Prioriterad art, i jordbrukslandskapets våtmarker. 

Kännetecken 

Stor ögontröst är en halvparasit som kan bli upp till 
tre decimeter hög. Blommar i juli till september 
med främst vita blommor, med mörklila 
längsstreckning och en gul fläck i svalget. 

Ekologi 

Stor ögontröst växer i kalkfuktängar, i Skåne även i 
måttligt blöta kalkkärr. Sådana marker är idag i regel 
hävdade med bete. 

Hot 

Igenväxning, skogsplantering och gödsling är de 
största hoten mot stor ögontröst. Arten är 
konkurrenskänslig och förkvävs snabbt vid 
upphörande hävd eller vid gödsling. Är även 
känslig för överbetning, men kan klara av lätt 
beskuggning av lövverk. Stor ögontröst är en 
väldigt känslig art då den inte har vegetativ 
förökning och fröbanken håller inte länge. Kan 
försvinna från en lokal under en period av vanhävd. 
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Utbredning 

Förekommer framförallt i sydöstra Skåne och i 
södra delen av Tomelilla kommun.  

Naveljordstjärna (Geastrum elegans) 

Kännetecken 

Naveljordstjärna är en marklevande röksvamp. En 
ung fruktkropp växer under mark och är äggformad 
och ytan är täckt av vidhäftad sand och humus. En 
mogen fruktkropp växer ovan mark och består av 
en uppsprucken stjärnlik del och en 
klotrund/äggformad rökboll. 

Ekologi 

Agerar som nedbrytare i torrängar, betesmarker på 
kalkhaltig sand eller kalksten. Fruktkropparna 
uppträder oftast bara någon enstaka per lokal som 
den förekommer på. Fruktkropparna är kortlivade, 
men markmycelet kan ha mycket lång livslängd, 
flera decennier eller mer. 

Hot 

Naveljordsstjärnans största hot är upphörande bete 
med igenväxning som följd, då den inte tål ett högt 
eller tätvuxet fältskikt. 

Rödskölding (Pluteus aurantiorugosus) 

Kännetecken 

Rödskölding är en skivling med en orangeröd, 4-9 
cm bred hatt som är starkast färgad i mitten och 
har en något gulaktig kant, särskilt som äldre. 
Svampen uppträder tidigt, i regel under mitten av 
juli. 

Ekologi 

Rödskölding förekommer vanligen i gamla 
ädellövskogar med grova träd. Växer ensam eller 
några få tillsammans på murken lövved eller 
levande ved av lönn, ask, asp och alm. 

Rödskölding föredrar näringsrika, fuktiga och 
skuggiga växtplatser. 

Hot 

Röjning, avverkning eller städning i lundmiljöer 
minskar, på grund av substratbrist, på sikt artens 
möjligheter att hitta lämpliga levnadsbetingelser.  
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Invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan 

orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk. De kan även utgöra ett hot mot 

människors och djurs hälsa. Detta kapitel innehåller ett urval av de invasiva främmande arter 

som redan finns eller kan förväntas förekomma i kommunen i en nära framtid. Innehållet är en 

hjälp för dig som medborgare att känna igen oönskade främmande arter så att du inte av misstag 

sprider dem vidare. 

För mer information och åtgärder hänvisas till länsstyrelsen hemsida samt Naturvårdsverkets 

portal på nätet. Där finns samlad information som stöd i arbetet med invasiva främmande arter 

och råd till allmänheten om hur spridning kan minskas. Där finns också anvisningar för hur de 

olika arterna bekämpas och vad du kan göra för att minska spridningen. 

Bakgrund 

En invasiv främmande art är en art som introducerats utanför sitt naturliga utbredningsområde 
och vars introduktion och spridning negativt påverkar den biologiska mångfalden, orsakar socio-
ekonomiska skador och direkt eller indirekt hotar människors eller djurs hälsa. 

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, att 
vi reser mer och klimatet förändras. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och 
omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter 
och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, 
jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig 
bekämpning. 

Inom EU har man under de senaste åren uppmärksammat problemen med invasiva främmande 
arter och från 2015 finns en förordning som har för avsikt att stoppa spridningen och skydda 
inhemska djur, växter, ekonomiska intressen och människors hälsa. De totala kostnaderna som 
invasiva främmande arter orsakar inom unionen beräknas årligen uppgå till över 12 miljarder 
euro. Enligt förordningen är det exempelvis förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp och 
idka byteshandel med de 49 arter som finns med i unionsförteckningen. Arterna får helt enkelt 
inte finnas i medlemsländerna, och de får inte hanteras på annat sätt än i samband med 
bekämpning och bortforsling. EU-förordningen har sedan 1 augusti 2018 kompletterats med nya 
bestämmelser i miljöbalken som bland annat gör det som förbjudits i denna straffbart med 
fängelse i upp till två år i straffskalan. De nya svenska reglerna innebär också att ansvariga 
myndigheter kan ges tillträde till privata fastigheter och byggnader för att utföra åtgärder som 
förhindrar spridning av invasiva främmande arter. 

Avsiktligt introducerade arter som visat sig vara invasiva är signalkräfta och jätteloka. En art som 
det verkar kört att bekämpa är den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigeln. Den är idag 
i princip omöjlig att utrota från Sverige. 

Arter som kommer hit kanske inte i sig utgör något hot mot vårt ekosystem, men de kan ha med 
sig parasiter som de själva är resistenta mot. Ett exempel på det är almsjukan som idag slagit ut 
stora delar av almbeståndet i Sverige. 

Tidiga insatser för att bekämpa och minska spridningen av arterna är nödvändig för att minska 
risken för att de ska orsaka stora problem både ekonomiskt, hälsomässigt och ekologiskt. En 
ökad medvetenhet om detta problem är önskvärt för att kunna lyckas med tidiga åtgärder. Dels 
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bland allmänheten för att kunna identifiera platser där dessa arter börjar förekomma, men också 
bland beslutsfattare. 

Kunskapen om vilka arter och i vilken omfattning invasiva främmande arter förekommer i 
Tomelilla kommun är sporadisk och bristfällig. I denna rapport har tillgänglig kunskap samlats 
om vilka arter som är dokumenterade inom kommunen. 

Urval 

De invasiva arterna som valts ut till denna redovisning kommer från olika rapporter från 
Länsstyrelsen Skåne om invasiva arter i Skåne, arter som finns på unionsförteckningen, samt från 
inventeringar från kommunala naturreservat där inventeraren tagit upp att vissa arter ter sig 
invasiva. Sedan har arternas utbredning undersökts för att se om de förekommer inom Tomelilla 
kommun. Förekommande invasiva arter och en som utgör en förmodat väntad art listas och 
beskrivs i följande förteckning. Texterna innehåller en kort beskrivning, en bild, ursprunget, miljö 
den trivs i, hotet växten/djuret står för och hur den kan bekämpas, samt hur spridningen i 
kommunen ser ut idag. För spridningen används data från artportalen mellan åren 2000–2019. 

Artportalen, vars rapporter bygger på frivillig rapportering ger dock ingen sann eller komplett 
bild av de invasiva arternas utbredning. Rapporteringen tenderar att väga över mot platser som 
många naturintresserade besöker och arter som av olika skäl upplevs som intressanta att 
rapportera. Invasiva arter faller ofta utanför de kategorierna. Det är dock just nu den bästa och 
kvalitetssäkrade informationen vi har.  

En nylanserad tjänst - http://invasivaarter.nu - lanserades 2019 i syfte att förenkla allmänhetens 
inrapportering av invasiva arter till artportalen. Det kommer att förbättra vår kunskap om de 
invasiva arternas utbredning. 
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Artsammanställning 

Blåsvart björkstekel (Arge pullata) 

Beskrivning 

Den blåsvarta björkstekelns larver är 1,5-2,5 cm 
långa och gula med svarta längsgående ränder. 
Färgen varnar för att arten är giftig. Den fullvuxna 
björkstekeln är blåsvart, 1-1,5 cm lång och flyger 
långsamt över gräset och björkkronorna. Arten har 
ökat kraftigt på senare år och blir vanligare. 

Ursprung 

Har troligtvis spridit sig till Skåne från Danmark. 

Miljö 

Lever på björkar som är artens värdväxt under 
larvstadiet. 

Hot 

När den blåsvarta björkstekelns larver under 
augusti – september lämnar björkarna för att gräva 
ner sig i marken, kan betande djur av misstag få i 
sig larverna. Detta kan sedan leda till att förgiftning 
av djuren. 

Mink (Mustela vison) 

Beskrivning 

Mårddjuret mink väger runt 1-1,5 kg, med en 
kroppslängd på 30-45 cm plus en ca 20 cm lång 
svans. Minken har blivit ett vanligt rovdjur i 
Sverige. Pälsen är mörkbrun med mörk underull 
och med en vit hakfläck. Honan föder tre till sex 
ungar på våren och dessa är könsmogna efter ett år. 
Farmuppfödda minkar kan variera i utseende. 

Ursprung 

Minken kommer ursprungligen från Nordamerika 
och introducerades till Sverige på 1920-talet för 
pälsdjursuppfödning. På 1970-talet spreds minken 
drastiskt på grund av utsläppningar och rymningar. 

Miljö 

Minken i närheten av vattendrag och sjöar. 
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Hot 

Mink är ett stort hot mot den biologiska 
mångfalden på grund av att den framför allt äter 
markhäckande fåglar och kräftor. Den kan även ta 
tamfåglar och odlad fisk vilket kan ge ekonomiska 
konsekvenser. 

Mårdhund (Nyctereutes procyonoides) 

Beskrivning 

Mårdhunden är ett hunddjur som är cirka 30-50 cm 
högt, med en kroppslängd på 50-70 cm och 
svansen 15-25 cm lång. Stor som en räv, men med 
kortare ben. Pälsen är tjock och mestadels 
svartbrun men har ett ljusare parti i ansiktet. 
Mårdhunden kan få upp till 10 valpar per säsong. 

Ursprung 

Mårdhunden kommer ursprungligen från de östra 
delarna av Asien, men togs i slutet av 1920-talet till 
de europeiska delarna av forna Sovjetunionen för 
att öka pälsviltproduktionen. Därifrån spred den 
senare snabbt sig till flera europeiska länder, bland 
annat Sverige. 

Miljö 

Mårdhunden föredrar tät vegetation och uppehåller 
sig gärna i närheten av våtmarker då den är en 
duktig simmare. Trivs dessutom i rika lövskogar 
med tät undervegetation. 

Hot 

Mårdhunden är ett allätande rovdjur och kan gå 
väldigt hårt åt markhäckande fåglar och amfibier. 
Kan också sprida rabies och dvärgbandmask. På 
grund av sin höga reproduktionsförmåga och 
glupska levnadsstil är mårdhunden ett stort hot mot 
den inhemska faunan. 

Utbredning 

Inga observationer har gjorts i Tomelilla kommun.  
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Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) 

Beskrivning 

Signalkräftan är en sötvattenkräfta som kan bli 
cirka 16 cm lång och är rödbrun i färgen. Liknar 
den inhemska flodkräftan. 

Ursprung 

Signalkräftan kommer ursprungligen ifrån 
Nordamerika och infördes till Sverige 1960 då den 
planterades in för att ersätta den inhemska 
flodkräftan som reducerats av kräftpesten. 

Miljö 

Signalkräftan lever i grunda sjöar, dammar och 
vattendrag bland steniga bottnar. 

Hot 

Signalkräftan visade sig vara en smittbärare för 
kräftpest och var själv resistent, vilket har lett till att 
flodkräftan drastiskt har minskat på grund av 
spridning och olagliga utsättningar av signalkräfta. 

Spansk skogssnigel (Arion vulgaris) 

Beskrivning 

Den spanska skogssnigeln, även kallad 
mördarsnigel, är en mörk rödbrun snigel som kan 
bli 7-15 cm lång. Den är hermafrodit (tvåkönad), 
vilket innebär att den kan befrukta sig själv och ge 
upphov till 400 ägg. Utvecklingstiden för dessa ägg 
är cirka fyra veckor och efter endast ytterligare fyra 
veckor är snigeln könsmogen. Denna korta tid gör 
att arten snabbt kan föröka sig, vilket ligger bakom 
den massförökning som skett i Sverige. 

Ursprung 

Den spanska skogssnigeln kommer ursprungligen 
från Spanien och Portugal. Påträffades i Sverige för 
första gången 1975 och det var genom import av 
växtmaterial som den tog sig in. Sen dess har den 
spritt sig explosionsartat. 

Miljö 

Mördarsnigeln föredrar fuktiga och mullrika jordar, 
men kan förekomma på de flesta marker i större 
eller mindre utsträckning. 
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Hot 

Den spanska skogssnigeln livnär sig på alla växter, 
vilket resulterar i att den förstör det mesta i 
växtväg. Därmed kan den påverka och förändra 
ekosystem. 

Amerikansk dunört (Epilobium adenocaulon) 

Beskrivning 

Amerikansk dunört är en flerårig ört som kan bli 
upp till en meter hög. Blommar i juli – augusti med 
små röda blommor som ger upphov till en kapsel 
med dunförsedda frön. Dessa frön sprids effektivt 
med vinden. Växten producerar även 
övervintringsknoppar vid basen av stjälken.  

Ursprung 

Amerikansk dunört kommer ursprungligen från 
Nordamerika och kom till Skåne under mitten 
1900-talet genom transporter. Därefter genom sin 
effektiva fröspridning tog det inte lång tid innan 
den blev allmän. 

Miljö 

Amerikansk dunört växer i fuktiga till blöta, 
måttligt till mycket näringsrika miljöer. Den 
förekommer bland annat i diken, vägrenar, på 
hyggen, på fuktiga ruderatmarker, nygrävda 
dammar, samt i högörtsängar och på näringsrika 
stränder. 

Hot 

Amerikansk dunört kan skapa täta bestånd där den 
har etablerat sig och kan på så vis konkurrera 
undan inhemska arter. 
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Blekbalsamin (Impatiens parviflora) 

Beskrivning 

Blekbalsamin är en ettårig ört som kan bli upp till 
cirka en halvmeter hög och som blommar med små 
blekgula blommor. Växten bildar frökapslar som 
exploderar vid beröring. Blekbalsamin sprider sig 
lätt och effektivt med sina självspridda frön. 

Ursprung 

Blekbalsamin kommer ursprungligen från Ostasien. 
Den infördes oavsiktligt till botaniska trädgården i 
Lund under mitten av 1800-talet och spreds 
därifrån via trädgårdar ut i landskapet. 

Miljö 

Blekbalsamin förekommer i ljusexponerade till 
skuggiga, friska till fuktiga, näringsrika biotoper, 
såsom öppna ängs- eller medelrika skogar, bryn, 
hyggen, friska hagmarker, eutrofa strandskogar, 
park- och trädgårdsmiljöer samt ruderatmarker. 

Hot 

Blekbalsamin kan bilda kraftiga bestånd som 
skuggar underliggande vegetation och tränger 
undan den inhemska floran. 

Druvfläder (Sambucus racemosa) 

Beskrivning 

Druvfläder växer som en stor buske eller ett litet 
träd och kan bli upp till fyra meter hög. Påminner 
om fläder, men druvfläder blommar med gula 
blommor i april – maj och får sedan frukter som är 
röda och bärlika. 

Ursprung 

Fördes in till Sverige under 1600-talet som 
prydnadsväxt i parker. Noterades som förvildad 
1837. 

Miljö 

Druvflädern växer i parker och trädgårdar och är 
även vanligt förekommande i soliga och näringsrika 
skogsbryn, snår och gläntor. 

Hot 

Druvfläder kan vara problematisk vid 
skogsföryngring då den kan skugga ut lägre plantor. 
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Hela växten är även giftig och bären som lockar till 
förtäring kan ge feber och kräkningar. 

Glanshägg (Prunus serotina) 

Beskrivning 

Glanshägg växer som en stor buske eller ett litet 
träd och kan bli upp till sex meter hög. Kallas även 
amerikanskt körsbär och blommar med ljusa 
blommor i juni som sedan ger mörkröda, nästan 
svarta frukter. Sprider sig med både frön och 
rotskott. 

Ursprung 

Glanshägg kommer ursprungligen ifrån 
Nordamerika, och fördes in till Sverige som en 
trädgårdsväxt någon gång under 1800-talet. 

Miljö 

Glanshägg växer i parker och trädgårdar, men 
förekommer även både i torra och fuktiga jordar i 
de flesta typer av skogar. 

Hot 

Glanshägg sprider sig lätt och skapar 
ogenomträngliga snår. Den skapar stora problem 
vid skogsföryngring då den konkurrerar ut 
inhemska arter. Växten är även giftig. 
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Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) 

Beskrivning 

Gul skunkkalla är en mycket storväxt flerårig ört 
som kan växa i stora bestånd. Blommar i maj med 
en stor gul blomma. Sprider sig både med rotskott 
och frön. 

Ursprung 

Gul skunkkalla kommer ursprungligen ifrån västra 
Nordamerika och har kommit till Sverige som 
prydnadsväxt i dammar. 

Miljö 

Växer gärna blött, i alkärr, sumpiga skogar, längs 
diken eller på liknande ställen. 

Hot 

Gul skunkkalla kan bilda stora bestånd som 
konkurrerar ut all annan vegetation. Kan förändra 
hela ekosystem Sprider sig lätt längs med 
vattendrag. 

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) 

Beskrivning 

Jättebalsamin är en ettårig ört som kan bli upp till 
2,5 meter hög. Blommar från juli till september 
med stora rosa och vita blommor. Bildar sedan 
frökapslar som exploderar vid beröring. Fröna kan 
skjutas upp till 5 meter iväg och fröna kan överleva 
i 18 månader innan det gror. 

Ursprung 

Jättebalsamin kommer ursprungligen ifrån Indien 
och kom hit som en prydnadsväxt. Ska ha 
förvildats någon gång på 1900-talets början. 

Miljö 

Trivs i näringsrika jordar på jordbruksmark, 
skogsgläntor, längs med vattendrag och 
infrastruktur, ruderatmark samt parker och 
trädgårdar. 

Hot 

Jättebalsamin missgynnar andra växter då den 
lockar till sig pollinatörer som väljer denna istället 
för inhemska arter. Där jättebalsamin är etablerad 
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skapar den stora bestånd som också skuggar ut 
övriga växter. Är också kopplad till 
erosionsproblem där den växer längs med 
vattendrag. 

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) 

Beskrivning 

Jättelokan är en flerårig ört som kan bli mycket 
stor, upp till fem meter hög och med en 
stamdiameter på en decimeter. Blommar i juli – 
augusti med vita blommor i stora välvda flockar. 

Ursprung 

Jättelokan kommer ursprungligen från Kaukasus 
och togs in i Sverige som en prydnadsväxt, där den 
snabbt förvildade sig på 1870-talet. 

Miljö 

Jättelokan trivs bäst på relativt öppen, näringsrik 
och gärna fuktig mark. Växer bland annat i 
ohävdade gräsmarker, längs med vägar och 
banvallar samt vattendrag. 

Hot 

Jättelokan kan där den har etablerat sig skapa stora 
bestånd som skuggar ut övriga växter. Ökad 
erosion där den växer längs vattendrag har också 
rapporterats. Växtsaften är också farlig, om man 
kommer i kontakt med den och utsätts för uv-ljus 
kan man få svåra sår och eksem. 
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Jätteslide (Reynoutria sachalinensis) 

Beskrivning 

Jätteslide är en mycket storväxt, flerårig ört som 
kan bli upp till tre meter hög. Blommar i 
september-oktober och blommorna är 
gröngulaktiga och sitter i greniga klasar. Använder 
sig av underjordiska utlöpare och skapar stora 
svårgenomträngliga bestånd. 

Ursprung 

Jätteslide kommer ursprungligen från ön Sachalin i 
östra Ryssland. Introducerades till Sverige senare 
delen av 1800-talet som trädgårdsväxt och 
förvildades under 1900-talets mitt. 

Miljö 

Jätteslide trivs i friska till fuktiga miljöer och 
näringsrika miljöer som parker och längs vägkanter. 

Hot 

Där jätteslide har etablerat sig, skapar den stora och 
ogenomträngliga bestånd som skuggar och tränger 
undan den inhemska floran. 

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) 

Beskrivning 

Kanadensiskt gullris är en högväxt flerårig ört som 
kan bli lite mer än en meter hög som gärna bildar 
stora bestånd. Blommar i augusti – september med 
gula blommor. Kan föröka sig både vegetativt med 
underjordiska stamskott samt med frön. 

Ursprung 

Kanadensiskt gullris kommer ursprungligen ifrån 
Nordamerika. Har odlats i Sverige som 
prydnadsväxt sen slutet av 1700-talet. I början av 
1900-talet ska den ha förvildats och blivit allmän. 

Miljö 

Kanadensiskt gullris växer på ruderatmarker, gårds- 
och industrimiljöer, längs med vägar och banvallar 
samt igenväxande inägor och på vildvuxna 
gräsmarker i och kring tätorter. 
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Hot 

Genom att kanadensiskt gullris gärna bildar täta 
bestånd skuggar och tränger den undan den 
inhemska floran. Växten besitter även viss 
allelopatisk förmåga, som menar att den sprider för 
andra växter giftiga ämnen i omgivningen. 

Kardvädd (Dipsacus fullonum) 

Beskrivning 

Kardvädd är en storväxt tvåårig ört som kan bli 
nästan 2 meter hög. Blommar i juli-augusti med 
rosa violetta blommor som sitter i täta, avlånga 
samlingar. Sprider sig effektivt med frön. 

Ursprung 

Kardvädd kommer ursprungligen ifrån Syd- och 
Mellaneuropa. 

Miljö 

Kardvädd växer gärna i skogar, gräsbevuxna 
områden och fuktiga platser, vägkanter och 
ruderatmark. Trivs i sol till halvskugga. 

Hot 

Kardvädd kan skapa stora bestånd som skuggar 
och tränger undan den inhemska floran. 

Parksallat (Cicerbita macrophylla) 

Beskrivning 

Parksallat är en storväxt flerårig ört som kan bli 
upp till 1,5 meter hög. Blommar med blå blommor 
i juli – augusti. Bildar rikligt med underjordiska 
utlöpare som gör att den sprider sig effektivt 
vegetativt. Sprider sig även lätt med frön. 

Ursprung 

Parksallat kommer ursprungligen från Ryssland och 
började odlas i Skåne under 1800-talet som en 
trädgårdsväxt. 

Miljö 

Förekommer i friska till fuktiga näringsrika 
biotoper, såsom renar, dikesslänter, häckar, parker, 
lundmiljöer, ängsskogsbryn och ruderatmarker.  

Hot 

Parksallat bildar på kort tid vid etablering 
vidsträckta bestånd som trycker undan annan 
växtlighet. 
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Parkslide (Reynoutria japonica) 

Beskrivning 

Parkslide är en flerårig ört som kan bli upp till 2,5 
meter hög. Blommar i september- oktober med vita 
blommor som sitter i klasar. Sprider sig effektivt 
med jordstammar och rotsystemet utsöndrar även 
ett ämne som är giftigt för andra växter. 

Ursprung 

Parkslide kommer ursprungligen ifrån Asien och 
kom till Sverige för att odlas som prydnadsväxt i 
slutet av 1800-talet. 

Miljö 

Parkslide förekommer i friska till fuktiga 
näringsrika miljöer, såsom ruderatmarker, renar, 
banvallar, gårdsmiljöer och eutrofa stränder. 

Hot 

På grund av att parkslide skapar stora bestånd med 
kraftiga rotsystem där den är etablerad, skuggar och 
tränger den undan den inhemska floran. 

Praktlysing (Lysimachia punctata) 

Beskrivning 

Praktlysing är en viveväxt som blir mellan en halv 
meter och en meter hög. Blommar i juni – juli med 
starkt lysande gula blommor. 

Ursprung 

Praktlysing kommer ursprungligen ifrån de södra 
delarna av Europa. 

Miljö 

Praktlysing trivs i fuktiga mulljordar och 
förekommer bland annat längs vägar, i 
ruderatmarker och trädgårdar. 

Hot 

Praktlysing kan bilda stora bestånd som kan skugga 
undan inhemska arter. 
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Sidenört (Asclepias syriaca) 

Beskrivning 

Sidenört är en perenn ört som kan bli upp till två 
meter hög. Kan bilda kraftiga bestånd av sprider sig 
både med frön och med jordstam. Blommar med 
rosa och vita blommor från maj till augusti. 

Ursprung 

Sidenört kommer ursprungligen från Nordamerika 
och har introducerats till Sverige som 
trädgårdsväxt.  

Miljö 

I Sverige har sidenört hittats på några soptippar, 
vägkanter och en ödetomt. I sitt övriga 
utbredningsområde kan sidenört växa i halvskugga 
till solöppet på olika typer av torra-friska, gärna 
kalkrika marker och vanliga biotoper är vägkanter, 
ruderatmarker, gräsmarker (särskilt stäppängar), 
skogsbryn, trädgårdar och övergivna åkrar 

Hot 

Är en väldigt tålig och snabbväxande växt, som 
konkurrerar ut befintliga växter. Kan förändra hela 
ekosystem. Den är även giftig för betande djur. 

Snöbär (Symphoricarpos albus) 

Beskrivning 

Snöbär (även hybridsnöbär) är en buske som kan 
bli upp till två meter hög. Blommar med små 
oansenliga rosa, vita blommor från juli till 
september. Dessa blommor bildar sedan vita 
frukter som liknar bär. 

Ursprung 

Snöbär kommer ursprungligen från Nordamerika 
och har odlats i Skåne sedan tidigt 1800-tal och 
ansågs förvildad 1870. 

Miljö 

Snöbär förekommer i ljusexponerade till skuggiga, 
friska till fuktiga näringsrika biotoper. Som till 
exempel medelrika strandskogar, renar, stengärden 
och gamla tomtplatser. 
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Hot 

Snöbär kan skapa täta bestånd som tränger undan 
den inhemska floran. Bären kan locka till förtäring 
och är svagt giftiga. Kan även skapa hudirritation 
ifall bär smulas sönder i händerna (barn). 

Tysklönn (Acer pseudoplatanus) 

Beskrivning 

Tysklönn är ett träd som kan bli nästan 30 meter 
högt. Bladen är handflikiga, ovansidan är matt 
mörkgrön och undersidan är grågrön och hårig.  

Ursprung 

Tysklönn kommer ursprungligen ifrån mellersta 
Europa och västra Asien. Infördes under 1800-
talet, troligtvis från Holland, och odlades som 
prydnadsträd. Under senare år har tysklönnen även 
odlats som skogsträd. 

Miljö 

Tysklönn växer i ängslövskogar och bryn, 
sandtallskogar, eutrofa strandskogar, igenväxande 
före detta kulturmarker, åkerholmar, häckar, gårds- 
och parkmiljöer. 

Hot 

Tysklönn har väldigt lätt för att sprida sig och ger 
snabbt upphov till nya tysklönnar. Det ytliga 
rotsystemet gör dessutom att andra träd och växter 
har svårt att trivas i närheten. 

Vattenpest (Elodea canadensis) 

Beskrivning 

Vattenpest är en flerårig vattenört som varierar i 
storlek från cirka 0,3 – 2 meter. Blommar ifrån juli 
till september med vita blommor. Vattenpest 
sprider sig effektivt med jordstam samt med 
avslitna skott. Dock återfinns enbart honblommor i 
Europa så ingen fröspridning förekommer.  

Ursprung 

Vattenpest kommer ursprungligen ifrån 
Nordamerika och kom till Sverige i slutet av 1800-
talet med vattenlevande prydnadsväxter. 
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Miljö 

Vattenpest växer i mycket näringsrika stillastående 
eller rinnande vatten. Den förekommer i eutrofa 
sjöar och åar, dammar och vattenhål.  

Hot 

Vattenpest bildar stora och täta bestånd. Hindrar 
solljuset att tränga ner i vattnet vilket förändrar 
miljön. På grund av att mängden biomassa som 
bildas och sedan bryts ner ökar övergödningen. 

Vresros (Rosa rugosa) 

Beskrivning 

Vresros är en storvuxen taggig buske som kan bli 
upp till 2,5 meter hög. Blommar med stora rosa 
eller vita blommor under juni till september. 
Sprider sig med rotskott, men förökar sig även med 
fröspridning.  

Ursprung 

Vresros kommer ursprungligen ifrån Östasien och 
kom till Sverige som prydnadsväxt. Har även 
planterats som sandbindare längs våra havsstränder. 

Miljö 

Vresros förekommer på solexponerade, torra till 
fuktiga, näringsrika biotoper. Som till exempel 
steniga och sandiga havsstränder, samt i kustnära 
dynområden. Kan även förekomma i inlandet på 
ruderatmarker och strandbrinkar. 

Hot 

Vresros skjuter talrika rotskott och bildar med tiden 
ogenomträngliga snår som tränger undan den 
inhemska floran. 
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Del 4. Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är sådana funktioner hos ekosystem som gynnar människor och som vi får 
gratis av naturen. Begreppet används för att synliggöra i vilken utsträckning vårt välmående är 
beroende av hållbara ekosystem och den biologiska mångfalden. Ekosystemtjänster kan handla 
om allt ifrån växters förmåga att rena stadsluften till de hälsovinster vi får av att vistas i naturen. 

Hittills har nedan beskrivna ekosystemtjänster specifika för Tomelilla kommun identifierats i 

processen. Denna del kommer att kompletteras om ytterligare specifika ekosystemtjänster 

identifieras i samrådsprocessen. 

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier (se även kommunens översiktsplan): 

1. Försörjande 
Med försörjande avses de ekosystemtjänster som ger upphov till olika naturliga varor likt 
vatten, mat, medicin och råmaterial. 

2. Kulturella 
De kulturella ekosystemtjänsterna är de som ger upphov till estetiska värden och ger 
tillfälle för rekreation och inspiration i naturmiljön. 

3. Reglerande 
Reglerande ekosystemtjänster är sådana som reglerar miljöfaktorer likt klimat och vatten. 
Skogar som påverkar nederbörd och binder koldioxid eller våtmarker som minskar risken 
för översvämning, är olika exempel på reglerande ekosystem och ekosystemtjänster. 

4. Stödjande 
Med stödjande ekosystemtjänster menas de ekosystem som tillhandahåller skyddande och 
beboeliga miljöer för olika djur och organismer. 

Prioriterade ekosystemtjänster i Tomelilla 

Ekosystemtjänsterna som framhölls som mest betydelsefulla i remissvaren presenteras nedan. 

Naturen som verktyg i undervisning 

Skolor och förskolor kan dra nytta av naturen i undervisningen. I läroplanerna anges att 

undervisningen ska ha ett allmänt miljöperspektiv. Inom biologiämnet finns mål om att eleverna 

ska utveckla en förståelse för naturen och miljöfrågor, samt ges möjlighet att ställa frågor om 

naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Nära och lättillgängliga 

naturområden kan bidra till att uppfylla dessa mål. Att flytta ut lärandet i naturen kan även öka 

elevernas engagemang. 

Hälsa och rekreation  

Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning i parker gynnar 

människors hälsa och välmående.  

Äldres och funktionsnedsattas livskvalitet 

Lättillgängliga parker och naturområden är viktiga för grupperna äldre och funktionsnedsatta. 

Många äldre och funktionsnedsatta är aktiva utomhus och det är oerhört viktigt både för den 

enskilde och för samhällets ekonomi att deras förutsättningar respekteras och att deras behov kan 

tillgodoses i naturen, i parker och grönområden. Upplevelser i naturen bidrar till en ökad 

meningsfullhet och har en positiv påverkan på måendet även för den som har en 
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funktionsnedsättning. Lättillgängliga parker och naturområden kan därmed bidra till att hindren 

för äldre och funktionsnedsatta minskar vilket ökar livskvaliteten. 

Stadsparkens ekosystemtjänster 

Ett exempel i Tomelilla är Stadsparken som i sig är ett ekosystem med en viss jordmån, klimat 

och växtlighet. Stadsparken bidrar med många ekosystemtjänster, bland annat: 

 Hälsa. Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning i parken 

 Parken bidrar med bättre luftkvalitet genom att träd och buskar renar luften 

 Bullerdämpning. Träd och buskar dämpar ljud 

 Skydd mot extremväder. Rötterna suger upp vatten och vatten infiltreras i gräsmattor. 
Förebygger därmed översvämningar 

 Rening av dag- och regnvatten genom fördröjning och infiltration 

 Pollinering. Blommor bidrar till insekter som i sin tur bidrar till pollinering av fruktträd i 
trädgårdarna runt parken.  

 Biologisk mångfald. Utrymme för stora träd och buskage som bidrar till habitat för många 
fåglar och insekter. En variation i artvalet (gäller främst svenska arter) bidrar till en bättre 
biologisk mångfald. 
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Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara 

landskapet 

Detta avsnitt omfattar bakgrund och metod för arbetet. Slutprodukten är de verktyg som ligger på 

hemsidan och som kan användas av handläggare och andra som har intresse av materialet. 

Materialet i databasen kan också användas till att framställa kartor som illustrerar olika 

frågeställningar eller teman. Som exempel har vi tagit ut en karta med landskapstyper och 

naturvärden för hela kommunen och två kartor som visar hur samma information ser ut om man 

tar ut en karta som omfattar ett mindre område. På kommunkartan har landskapstyperna 

begränsats till de fem övergripande naturtyperna, och naturvärdeklasserna är begränsade till de tre 

högsta klasserna. 

Bakgrund och metod 

Under åren 2016-2017 genomfördes en komplett vegetationskartering av hela kommunens yta. 

Projektet genomfördes som en del i detta program, med en delfinansiering i form av LONA-

bidrag. Metodutveckling och kartering tog tillsammans ungefär 2 + 6 månader. 

Som underlag användes flera olika offentliga källor. Jordbruksmark identifierades genom 

Jordbruksverkets jordbruksblock och schematiska vägytor tillverkades ur data från Trafikverkets 

nationella vägdatabas. Dessa skikt skapade en geografisk grundstruktur för det fortsatta arbetet.  

Tolkning och kartering av vegetationstyper gjordes sedan ur ortofoto. Primärt användes 2016 års 

bilder, med komplettering ur bilder från 2010 och 2012. En terrängskuggad höjdmodell bidrog 

med detaljer som annars inte var synliga, till exempel i tät skog. Befintliga naturvårdsprogram, 

inventeringar och lokalkännedom var andra källor. Metoden kalibrerades med återkommande 

fältbesök, med särskilt fokus på områden som hade antecknats som svårtolkade.  

Markanvändning och vegetationstyper klassificerades i 67 olika klasser, kodade i ett sexsiffrigt 

hierarkiskt system som medger uttag av grupperad information. Land – vatten, skog – öppen 

mark och så vidare. 

Arbetet i siffror 

32174 st karterade objekt 

36696 ha karterad yta 

51,4 % av kommunen är 

åkermark  

12,8 % är lövskog varav 4.4% 

eller 

1777 ha är ädellövskog 

En åkermark på 332 ha är det 

största objektet 

845 ha är schabloniserad 

vägyta. 

 

170



 

  3(5) 

Vegetationstyper 

 

  

 

121240 Kantzon med träd och 
buskar 

131222 Industri med vegetation 
med bebyggelse 

111010 Ädellövskog 
121250 Gräsmark med träd och 
buskar 

131224 Övrig tomt med vegetation 
med bebyggelse 

111020 Triviallövskog 121260 Igenväxningsmark 132000 Idrottsanläggning 
111030 Blandlövskog 122000 Buskmark 135000 Grustag stentäkt 

111040 Kärrskog 122070 Ledningsgata 136010 Allmän väg klass I 
111050 Energiskog 123010 Åkermark 136020 Allmän väg klass II 
112010 Barrskog - Monokultur 124010 Fruktodling 136030 Allmän väg klass III 
112011 Barrskog - Granskog 125010 Trädrad 136040 Bilväg – Gata 

112012 Barrskog - Lärkskog 
125120 Stengärde utan träd och 
buskar 136050 Sämre bilväg 

112013 Barrskog - Tallskog 
125130 Åkerholme utan träd och 
buskar 136060 Oklassificerad väg 

112020 Blandbarrskog 
125220 Stengärde med träd och 
buskar 136070 Cykelväg 

113000 Blandskog 
125230 Åkerholme med träd och 
buskar 136080 Järnväg 

114000 Kalhygge 
131111 Gård/Trädgård utan 
vegetation utan bebyggelse 137000 Parkering 

115050 Öppen mark i skog 
131112 Industri utan vegetation 
utan bebyggelse 138000 Kyrkogård 

121100 Impediment 
131114 Övrig tomt utan vegetation 
utan bebyggelse 139000 Campingsplats 

121110 Betesmark utan träd och 
buskar 

131121 Gård/Trädgård  utan 
vegetation med bebyggelse 210100 Sjö - Öppen vattenyta 

121130 Park utan träd och buskar 
131122 Industri utan vegetation 
med bebyggelse 220100 Damm - Öppen vattenyta 

121140 Kantzon utan träd och 
buskar 

131123 Parkering utan vegetation 
med bebyggelse 220200 Damm - Med vegetation 

121150 Gräsmark utan träd och 
buskar 

131124 Övrig tomt utan vegetation 
med bebyggelse 230000 Vattendrag 

121210 Betesmark med träd och 
buskar 

131210 Gård/Trädgård  med 
vegetation utan bebyggelse 230010 Dike 

121212 Stenbunden betesmark 
utan träd och buskar 

131211 Industri  med vegetation 
utan bebyggelse 241000 Våtmark 

121214 Stenbunden betesmark 
med träd och buskar 

131214 Övrig tomt med vegetation 
utan bebyggelse 242000 Rikkärr 

121230 Park med träd och buskar 
131221 Gård/Trädgård med 
vegetation med bebyggelse  
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Exempel på kartor  

 

Tomelilla kommun: Landskapskaraktärsområden och naturvärdeklasserna 1-3 (av 5) 
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Utsnitt med naturvärdeklasserna 1-3 (av 5) 

Området söder om Djurrödsbäcken 

 

 

Området nordväst om Tomelilla tätort 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 170 Dnr KS 2020/130

Plan för exploateringsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta plan för exploateringsredovisning, 
handlingsid: Ks 2020.2185.

Ärendebeskrivning
Sedan ett par år tillbaka har byggverksamheten i Tomelilla kommun ökat 
påtagligt, och utbyggnad av nya gator och annan kommunal infrastruktur har 
återupptagits inom de områden där det sedan tidigare finns laga-kraftvunna 
detaljplaner som kan genomföras.

Det ökade intresset för att bygga i kommunen har dock lett till att ledig 
tomtmark för bostäder och industrier börjar bli en bristvara. Kommunen är 
inne i en fas där behovet av att detaljplanera för ny mark är stort. Prognosen 
är också att nya detaljplaner måste genomföras i närtid för att inte hindra 
bebyggelseutvecklingen. Det finns därför behov av att ta fram en policy för 
hur exploateringsekonomin ska planeras och redovisas.

Bifogat förslag bygger på förlagor från andra kommuner i Sverige. Förslaget 
är uppdaterat med hänsyn till den nya vägledning för Redovisning av 
kommunal markexploatering som Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
har arbetat fram. Vägledningen i sin tur är reviderad med utgångpunkt i den 
nya Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Vägledningen har förtydligat och omprövning av tidigare ställningstaganden. 

Här har viss hänsyn tagits IASB:s råd (International Accounting Standards 
Board, en internationell organisation som arbetar för att kvalitetsförbättra 
internationell finansiell redovisning och arbeta för en internationell 
konvergens av redovisningsstandarder), som ger vägledning för när 
sanerings- och rivningskostnader ska ingå, och IAS 40 som ger vägledning 
för när mark ska betraktas som en anläggningstillgång och när 
omklassificering av fastigheter ska ske.
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§ 170 forts.

Förslaget är framtaget som en policy men eftersom beslut kan tas i 
kommunstyrelsen ska namnet istället vara plan för exploateringsredovisning i 
enlighet med reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår KS att anta 
exploateringsredovisningspolicy enligt bilaga Förslag till Policy för 
exploateringsredovisning Tomelilla.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 44/2020, handlingsid: Ks 2020.2186.
Förslag till Policy för exploateringsredovisning Tomelilla, handlingsid: Ks 
2020.2185.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 44/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta 
exploateringsredovisningspolicy enligt bilaga Förslag till Policy för 
exploateringsredovisning Tomelilla, handlingsid: Sbn 2020.1219.

Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att göra en ”populär 
version” av dokumentet för att uppfylla tillgänglighetslagstiftningen gällande 
klarspråk.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Policy för exploateringsredovisning
Sedan den 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
samt Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen om att en kommun som skriver 
exploateringsavtal är skyldig att anta riktlinjer för sådana avtal. Dessa riktlinjer antas i separata 
dokument och innehåller den information och förehavanden kommunen och den externa 
exploatören emellan.

Denna policy för exploateringsredovisning lägger i stället fokus på kommunens interna hantering 
av exploateringsekonomiska frågor. Policyn bygger på den nya vägledning för Redovisning av 
kommunal markexploatering som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) gav ut i december 2019.

1 Definition och avgränsning av ett exploateringsprojekt
Exploateringsverksamhet innebär åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för 
bostads-, affärs- och industriändamål. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 
gemensamma anläggningar inom området som exempelvis gator, grönområden och VA.

Exploateringsverksamheten delas in i logiskt avgränsade projekt. Oftast är ett 
exploateringsprojekt begränsat genom en detaljplan men vid större detaljplaner, eller detaljplaner 
som beräknas genomföras under en längre tidsperiod, kan ett område delas upp i flera 
projekt/etapper, där varje etapp/projekt utgör ett eget exploateringsprojekt. Projektet kan också 
utgöras av ett större område där ingående etapper delar gemensamma anläggningar som gator, 
fjärrvärme GC-vägar och andra omkostnader. De gemensamma kostnaderna ska då fördelas på 
mindre avgränsade etapper så att etapperna kan redovisas enligt god sed.

Ett exploateringsprojekt kan initieras antingen av en extern exploatör eller av kommunen själv. 
När kommunen initierar ett exploateringsprojekt rör det sig nästan uteslutande om ett 
markområde som kommunen redan äger men det skulle även kunna röra ett markområde som 
kommunen avser att förvärva. På samma sätt är det vanligast att en extern initiativtagare äger 
marken som exploateringen avser men en extern initiativtagare kan också ha sett möjligheter i 
kommunägd mark.

2 Ekonomi och redovisning
Till exploateringsverksamheten hör en budget. I den redovisas utgifter och inkomster för alla 
planerade och pågående exploateringsprojekt.

Huvudprincipen är, att kommunens inkomster för exploatering inte ska understiga kommunens 
utgifter för exploateringsverksamheten.

I externa projekt, där kommunen inte är markägare, gäller självkostnadsprincipen. Kommunen 
har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för genomförandet av allmänna 
anläggningar. Kostnader och ansvar regleras i ett exploateringsavtal.

Det är Kommunfullmäktige som, efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande 
del i den kommunala organisationen enligt gällande delegeringsregler, beslutar om försäljningspris 
för mark i projekt där kommunen är markägare. Som grundprincip tillämpas 
marknadsvärdeprincipen vid försäljning av mark. Det innebär att exploateringsprojekt där mark 
säljs inom attraktiva områden, där kommunen haft ett lågt anskaffningsvärde och små 
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anläggningskostnader, går med vinst medan mindre attraktiva områden eller där kommunen haft 
stora utgifter för bearbetning och iordningställande riskerar att gå med förlust. Det är viktigt att 
på ett så tidigt stadium som möjligt försöka se om ett exploateringsprojekt riskerar att gå med 
förlust för att ge möjlighet att ta ställning till om projektet ska fortsättas eller avbrytas. 

Exploateringsprocessen kan delas in i följande steg:

1) Eventuell markanskaffning
2) Fysisk planering – förkalkyl
3) Genomförande
4) Uppföljning
5) Slutredovisning - efterkalkyl

2.1 Eventuell markanskaffning
Även om kommunen i de flesta fall där kommunen initierar ett exploateringsprojekt äger marken 
sedan tidigare, ges ibland möjligheten att köpa mark i strategiskt viktiga områden. Detta kan vara 
markområden som behövs för exploatering inom en nära framtid men det kan också vara mark 
som köps in för framtida exploateringsbehov. Ett eventuellt markköp beslutas av i enlighet med 
gällande delgeringsregler.

2.2 Fysisk planering - förkalkyl
En del exploateringsprojekt initieras i sedan tidigare befintliga detaljplaner men ofta föranleder ett 
exploateringsinitiativ en ny planprocess. Detaljplanen kan bekostas helt och hållet av kommunen, 
helt och hållet av exploatören eller genom en fördelning mellan kommunen och exploatören. När 
en exploatör helt eller delvis bekostar detaljplanens framtagande ingås ett planavtal mellan 
kommunen och exploatören. I planavtalet regleras kostnadsfördelningen.

Så tidigt som möjligt i planprocessen tas en förkalkyl för exploateringsprojektet fram. I den 
redovisas de utgifter och inkomster som förväntas uppstå. Förkalkylen ska finnas med i 
beslutsunderlaget när detaljplanen antas av den del i den kommunala organisationen som 
ansvarar för planläggning enligt gällande delegeringsregler (beroende på typ av planprocess).

2.3 Genomförande
När laga kraftvunnet beslut om detaljplan föreligger ska detaljplanen genomföras. 
Genomförandet kan innebära fastighetsbildning och byggnation av bland annat infrastruktur. I 
detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för all utbyggnad av allmän 
plats. Om detaljplaneområdet/det ursprungliga exploateringsprojektet delas upp i mindre 
delprojekt ska en kalkyl upprättas för varje delprojekt. I samband med att exploateringsprojektet 
ska påbörjas görs en ny kalkyl. Denna ska godkännas av den del i den kommunala organisationen 
som ansvarar för igångsättningstillstånd för exploateringsprojekt enligt gällande delegeringsregler 
i samband med beslut om igångsättning av projektet.

Under projektets genomförande redovisas projektets kostnader och intäkter i den löpande 
bokföringen.
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2.4 Uppföljning
Uppföljning mot den framtagna kalkylen görs löpande över året. Vid behov ska kalkylen 
revideras om det visar sig att förutsättningarna har ändrats och att den ursprungliga kalkylen 
därmed inte längre stämmer.

2.5 Slutredovisning - efterkalkyl
När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet ska slutredovisning ske till del i den kommunala 
organisationen som ansvarar för igångsättningstillstånd för exploateringsprojekt enligt gällande 
delegeringsregler. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler utgifter beräknas belasta 
projektet och huvuddelen av försäljning av tomter eller debitering av gatukostnadsersättningar är 
genomförda. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför bokslutet ska bedömas vara 
klart och slutredovisas. I samband med slutredovisningen görs en efterkalkyl som visar de 
faktiska inkomsterna och utgifterna i projektet. Eventuellt över- eller underskott och, om det 
trots allt senare kulle tillkomma fler utgifter eller inkomster i ett projekt som slutredovisats, 
redovisas i resultaträkningen.

2.6 Kalkylerna
Kalkylerna ska redovisa alla inkomster och utgifter som härrör sig till exploateringsprojektet. I 
exploateringsprojekt där kommunen äger mark är följande exempel på utgifter som kan tas med:

 Plankostnader (inklusive eventuella för planen nödvändiga utredningar)
 Marksanering
 Fastighetsbildning
 Anläggande av allmänna anläggningar (projektering, gata, park, belysning m.m.)
 Beräknad driftskostnad av de allmänna anläggningarna per år (snöröjning, sopning, 

skötsel, kapitaltjänstkostnader m.m.)
 Eventuell skötsel av villatomter till försäljning

Kostnader för anläggande och drift av kommunala vatten- och avloppsanläggningar (VA) 
redovisas separat. Inkomsterna i ett exploateringsprojekt där kommunen är markägare kommer 
från försäljning av mark och tomter och i vissa fall planavgift i samband med bygglov.

När exploatering sker på icke-kommunal mark kan kommunen ändå ha kostnader för 
genomförandet såsom eventuell huvudman för allmän plats. Kostnaderna härrör sig då normalt 
till anläggande och drift av allmänna anläggningar. Dessa beräknade kostnader tas ut av 
exploatören och regleras i exploateringsavtal, så att exploateringsprojektets inkomster beräknas 
balanseras mot utgifterna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 133 Dnr KS 2019/185

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i SÖSK har beslutat om ett nytt samverkansavtal för 
kommunerna där utgångspunkten för samarbetet ska vara en gemensam 
ledningsplan. Kommittén utgör det beslutande organet i SÖSK men har 
ingen självständig beslutanderätt utan den tillkommer respektive kommun. 
SÖSK utgör alltså ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över 
kommungränserna. Samverkansformen är inte ett eget juridiskt organ och 
har därför inte heller något eget organisationsnummer. 

För administrationen av arbetet kopplat till kommitténs arbete svarar Ystads 
kommun. I det ingår också att ansvara för de gemensamma ekonomiska 
förutsättningarna för samverkan. Men ramarna för de ekonomiska 
förutsättningarna beslutas av fullmäktige i respektive kommun. 
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Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 133 forts.

Det finns därför inte anledning för SÖSK att redovisa sin budget separat 
eller att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet eftersom samverkan 
enbart bygger på ett avtal mellan de respektive kommunerna. Ansvarsfriheten 
prövas genom att kommunfullmäktige i respektive kommun beviljar 
kommunstyrelsen, eller annan nämnd under vilken SÖSK-samarbetet 
organiseras, ansvarsfrihet. Det följer av 12 kap. 1 § kommunallagen. 

I bestämmelsen anges att revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden samt 
de juridiska personer eller enskilda individer som kommunen beslutat lämna 
över en kommunal angelägenhet till. 

Från och med år 2021 kommer därför budgeten som är kopplad till 
samarbetet i kommittén att utgöra en del av Ystads kommuns budget och 
årsredovisningen kommer inte att prövas för sig. All administration sker 
redan i dag inom ramen för den juridiska personen Ystads kommun. Av 
dessa skäl behöver lydelsen i 9 § samverkansavtalet för SÖSK ändras medan 
11 § samma avtal utgår.

I 9 § samverkansavtalet för SÖSK anges att faktureringen för avgifterna ska 
fördelas kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. 
Bestämmelsen hade samma lydelse innan samverkansavtalet reviderades 
hösten år 2019. Faktureringen av avgifterna för SÖSK-verksamheten har 
alltid skett per tertial varför det också föreslås bli lydelsen i 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK.

Förslag till beslut
Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK ska ha följande lydelse.

Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt. 

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 133 forts.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.

Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 11 § 
samverkansavtalet för SÖSK utgår vilket får till följd att numreringen på de 
efterföljande bestämmelserna ändras. Förändringarna ska gälla från och med 
1 januari 2021. 

Samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 juli 2020.

Beslutsunderlag
Förändring av samverkansavtalet med anledning av att budgeten för SÖSK 
integreras med budget för Ystads kommun från och med år 2021, 
handlingsid: Ks 2020.1955.
Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), 
handlingsid: Ks 2020.1954.
D 19_3 Samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté – SÖSK, 
handlingsid: Ks 2020.2084.
Kommunfullmäktige i Ystads kommun Kf § 75/2020, handlingsid: Ks 
2020.1805.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMVERKANSAVTAL för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) 
 
Mellan Simrishamns (212000-0969), Sjöbo (212000-1090), Tomelilla (212000-0886) och Ystads 
(212000-1181) kommuner (nedan kallade kommunerna) har följande samverkansavtal träffats. 

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal mellan kommunerna.

§ 1 Samverkans syfte och roll 

Kommunerna har genom detta avtal beslutat att samverka vad gäller regiongemensamma och mellankommunala 
intressen. 
Samarbetet utgår från Ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna (nedan kallad 
ledningsplanen), som följs upp i samband med delårs- samt årsbokslut. 

Samarbetskommittén roll är framförallt att:
 tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. EU) myndigheter.
 bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna för sydöstra 

Skåne.

Princip för samverkan: 
Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet 
och tillväxt för hela Skåne. 

§ 2 Samverkans form och namn

Samverkan ska ske genom en kommitté, vilken därmed utgör samverkansorgan.

Kommitténs namn ska vara Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (nedan kallad SÖSK).

§ 3 Säte

SÖSK:s säte ska vara Ystad.

§ 4 Sammansättning, konstituering och tjänstgöringstid

SÖSK ska ha åtta ledamöter.

SÖSK:s ledamöter ska bestå av majoritets- och oppositionsföreträdare i respektive kommun och ska väljas av 
respektive kommuns fullmäktige. Respektive ledamot får själv utse en ersättare (ur den egna kommunstyrelsen) 
vid behov. 

Mandatperioden för ledamöter i SÖSK ska sammanfalla med tjänstgöringstiden för ledamöterna i respektive 
kommunstyrelse. 

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden ska fyllnadsval ske för den återstående tiden. SÖSK utser för 
varje mandatperiod inom sig en ordförande och en vice ordförande, vilka tillsammans utgör SÖSK:s presidium 
(nedan kallat presidiet). Ordförande och vice ordförande ska representera både majoritet och opposition i sydöstra 
Skåne. Ystad är i egenskap av regional kärna ordförande i samarbetskommittén. Till vice ordförande ska utses 
företrädare från Simrishamns, Sjöbo eller Tomelilla kommun.

§ 5 Sammanträden
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SÖSK sammanträder på det ställe och på de tider som SÖSK själv bestämmer och däremellan så 
ofta ordförande finner det nödvändigt eller då medlemskommuns fullmäktige eller hälften av 
kommitténs ledamöter gör framställning därom.

Beslut kan endast fattas av SÖSK om samtliga ledamöter är eniga. Kommitténs ledamöter ansvarar därefter för 
att förankra besluten i sin hemkommun. Varje beslut som SÖSK fattar måste beslutas i behörig ordning i 
respektive kommun för att vara bindande. Kommunerna kan också delegera till SÖSK, genom respektive 
ledamöter, att besluta i en fråga.

Kommundirektörer eller motsvarande adjungeras till kommitténs sammanträden. 

Avseende kallelse till sammanträde, beslutsförhet, protokollföring, protokolljustering och motsvarande formalia, 
ska för SÖSK gälla i tillämpliga delar vad därom finns stadgat i kommunallagen för kommunstyrelse.

§ 6 Arvoden

Arvode för ledamöter som deltar i SÖSK:s sammanträden eller beredning inför desamma liksom rese- och 
traktamentsersättningar ska utgå i enlighet med respektive medlemskommuns arvodesregler. 

Till presidiet utgår arvode från SÖSK med 0,25 basbelopp/år till ordförande samt med 0,1 basbelopp/år till vice 
ordförande.

§ 7 Rollfördelning mellan politik och förvaltning 
 
SÖSK fattar beslut om inriktningen för verksamheten och vad som ska åstadkommas. SÖSK  följer också upp 
och utvärderar verksamheten. SÖSK kan vid behov ompröva inriktningen på verksamheten och vad som ska 
åstadkommas. 

Kommundirektörsgruppen har i uppdrag att, inom givna ramar, genomföra ledningsplanen. 

Kommundirektörsgruppen fattar beslut om hur den beslutade inriktningen för verksamheten ska genomföras. 
Kommundirektörsgruppen följer upp, utvärderar och återrapporterar till SÖSK. Kommundirektörsgruppen har 
bland annat SÖSK:s samordnare och SÖSK:s samordningskansli till sitt förfogande, men använder i första hand 
sina respektive ledningsgrupper på hemmaplan som stöd i genomförandet. 

För beredning av ärenden och verkställighet av beslut ansvarar kommundirektörsgruppen.

§  8 Administration

SÖSK:s kansli ansvarar för SÖSK:s löpande verksamhet och förvaltning samt för budget och ekonomisk 
rapportering för SÖSK.
Huvudman för anställda i administrationen ska vara Ystads kommun.
Gällande projektanställningar för SÖSK kan alla kommuner utses som huvudmän.    

§ 9 Avgift och kostnadsfördelning

Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och beslutas sedan av respektive kommun på 
erforderligt sätt. 

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek ska stå i direkt 
proportion till antalet invånare i respektive kommun.

183



           

Sida 3 av 4

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun per 
tertial.

§ 10 Arkivmyndighet

Arkivmyndighet för SÖSK är Arkivmyndigheten i Ystads kommun.

§ 11 Utträde

Om kommunen efter beslut därom i kommunfullmäktige önskar utträda ur SÖSK, ska utträdet äga rum vid det 
kalenderårsskifte som infaller närmast ett år efter därom gjord framställning. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan SÖSK och den utträdande kommunen ska bestämmas i 
särskild överenskommelse mellan kommunerna. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån den utträdande 
kommunens andel i SÖSK:s samlade tillgångar och skulder det år då kommunen i fråga utträder ur SÖSK, om 
inte annat avtalas mellan kommunerna.

Kommunerna har ett gemensamt ansvar för den personal som arbetar vid kansliet. 

§ 12 Avtalstid och avtalets upphörande

Detta avtal ska träda i kraft den 1 januari 2020 och gäller därefter tillsvidare. 

Avtalet upphör att gälla när så överenskoms mellan kommunerna eller när utträde enligt § 12 skett av minst tre 
kommuner.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunerna vid avtals upphörande ska ske i enlighet 
med § 12 andra stycket. 

§ 13 Tvist

Om inte kommunerna kommer överens om annat ska tvist på grund av detta avtal avgöras i den tingsrätt där 
anställningsmyndigheten har sitt säte och enligt svensk rätt.

§ 14 Avtalets giltighet

Avtalets giltighet är beroende av att medlemskommunernas respektive fullmäktige godkänt detsamma.

_____________________________________________________________________________________

Av detta avtal har fyra likalydande exemplar upprättats och utväxlats.
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Sida 4 av 4

Kristina Bendz    Per-Martin Svensson        Magnus Weberg Jeanette 
Ovesson
Ystad    Tomelilla         Sjöbo Simrishamn 

Cecilia Magnusson Svärd    Sara Anheden        Cecilia Olsson Carlsson Pia Ingvarsson
Ystad     Tomelilla       Sjöbo Simrishamn
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 19:3
 

Kf § 132/2019 Dnr Ks 2019/185

Reglemente för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté – SÖSK 

Antagen av medlemskommunernas fullmäktige

Kommunfullmäktige i Simrishamn 16 december 2019, Kf § 285/2019
Kommunfullmäktige i Sjöbo 16 december 2019, Kf § 131/2019
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 16 december 2019, Kf § 132/2019
Kommunfullmäktige i Ystad 19 december 2019, Kf § 235/2019

Gäller från 1 januari 2020

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: Vid behov
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SAMVERKANSAVTAL
för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté - SÖSK

Mellan Simrishamns (212000-0969), Sjöbo (212000-1090), Tomelilla (212000-0886) och 
Ystads (212000-1181) kommuner (nedan kallade kommunerna) har följande 
samverkansavtal träffats.

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal mellan kommunerna. 

§ 1 Samverkans syfte och roll
Kommunerna har genom detta avtal beslutat att samverka vad gäller regiongemensamma 
och mellankommunala intressen.
Samarbetet utgår från Ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna 
(nedan kallad ledningsplanen), som följs upp i samband med delårs- samt årsbokslut. 

Samarbetskommittén roll är framförallt att:
 tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. 

EU) myndigheter.
 bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på 

utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne.

Princip för samverkan: 
Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar 
utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.

§ 2 Samverkans form och namn
Samverkan ska ske genom en kommitté, vilken därmed utgör samverkansorgan.

Kommitténs namn ska vara Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (nedan kallad SÖSK).

§ 3 Säte
SÖSK:s säte ska vara Ystad.

§ 4 Sammansättning, konstituering och tjänstgöringstid
SÖSK ska ha åtta ledamöter.

SÖSK:s ledamöter ska bestå av majoritets- och oppositionsföreträdare i respektive 
kommun och ska väljas av respektive kommuns fullmäktige. Respektive ledamot får själv 
utse en ersättare (ur den egna kommunstyrelsen) vid behov.

Mandatperioden för ledamöter i SÖSK ska sammanfalla med tjänstgöringstiden för 
ledamöterna i respektive kommunstyrelse.

187



3

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden ska fyllnadsval ske för den återstående 
tiden. SÖSK utser för varje mandatperiod inom sig en ordförande och en vice 
ordförande, vilka tillsammans utgör SÖSK:s presidium (nedan kallat presidiet). 
Ordförande och vice ordförande ska representera både majoritet och opposition i 
sydöstra Skåne. Ystad är i egenskap av regional kärna ordförande i samarbetskommittén. 
Till vice ordförande ska utses företrädare från Simrishamns, Sjöbo eller Tomelilla 
kommun.

§ 5 Sammanträden
SÖSK sammanträder på det ställe och på de tider som SÖSK själv bestämmer och 
däremellan så ofta ordförande finner det nödvändigt eller då medlemskommuns 
fullmäktige eller hälften av kommitténs ledamöter gör framställning därom.

Beslut kan endast fattas av SÖSK om samtliga ledamöter är eniga. Kommitténs 
ledamöter ansvarar därefter för att förankra besluten i sin hemkommun. Varje beslut som 
SÖSK fattar måste beslutas i behörig ordning i respektive kommun för att vara bindande. 
Kommunerna kan också delegera till SÖSK, genom respektive ledamöter, att besluta i en 
fråga.

Kommundirektörer eller motsvarande adjungeras till kommitténs sammanträden.

Avseende kallelse till sammanträde, beslutsförhet, protokollföring, protokolljustering och 
motsvarande formalia, ska för SÖSK gälla i tillämpliga delar vad därom finns stadgat i 
kommunallagen för kommunstyrelse.

§ 6 Arvoden
Arvode för ledamöter som deltar i SÖSK:s sammanträden eller beredning inför desamma 
liksom rese- och traktamentsersättningar ska utgå i enlighet med respektive 
medlemskommuns arvodesregler.

Till presidiet utgår arvode från SÖSK med 0,25 basbelopp/år till ordförande samt med 
0,1 basbelopp/år till vice ordförande.

§ 7 Rollfördelning mellan politik och förvaltning
SÖSK fattar beslut om inriktningen för verksamheten och vad som ska åstadkommas. 
SÖSK följer också upp och utvärderar verksamheten. SÖSK kan vid behov ompröva 
inriktningen på verksamheten och vad som ska åstadkommas.

Kommundirektörsgruppen har i uppdrag att, inom givna ramar, genomföra 
ledningsplanen.
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Kommundirektörsgruppen fattar beslut om hur den beslutade inriktningen för 
verksamheten ska genomföras. Kommundirektörsgruppen följer upp, utvärderar och 
återrapporterar till SÖSK. Kommundirektörsgruppen har bland annat SÖSK:s 
samordnare och SÖSK:s samordningskansli till sitt förfogande, men använder i första 
hand sina respektive ledningsgrupper på hemmaplan som stöd i genomförandet.

För beredning av ärenden och verkställighet av beslut ansvarar 
kommundirektörsgruppen.

§ 8 Administration
SÖSK:s kansli ansvarar för SÖSK:s löpande verksamhet och förvaltning samt för budget 
och ekonomisk rapportering för SÖSK.

Huvudman för anställda i administrationen ska vara Ystads kommun.

Gällande projektanställningar för SÖSK kan alla kommuner utses som huvudmän.

§ 9 Avgift och kostnadsfördelning
Budget och avgift för nästföljande år fastställs årligen av SÖSK.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek 
ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive kommun.

Kostnaderna ska kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. SÖSK ska 
senast i samband med fakturering till kommunerna översända räkenskapssammandrag 
samt övriga erforderliga handlingar.

§ 10 Arkivmyndighet
Arkivmyndighet för SÖSK är Arkivmyndigheten i Ystads kommun.

§ 11 Revision
Revision av SÖSK ska göras av Ystads kommuns revisorer, som en del av kommunens 
ordinarie revision. Den därvid upprättade revisionsberättelsen samt SÖSK:s 
verksamhetsberättelse ska avges till samtliga medlemskommuner.

Frågan om ansvarsfrihet för kommitténs ledamöter ska prövas av kommunfullmäktige i 
respektive kommun.
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§ 12 Utträde
Om kommunen efter beslut därom i kommunfullmäktige önskar utträda ur SÖSK, ska 
utträdet äga rum vid det kalenderårsskifte som infaller närmast ett år efter därom gjord 
framställning.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan SÖSK och den utträdande 
kommunen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan kommunerna. Den 
ekonomiska regleringen ska ske utifrån den utträdande kommunens andel i SÖSK:s 
samlade tillgångar och skulder det år då kommunen i fråga utträder ur SÖSK, om inte 
annat avtalas mellan kommunerna.
Kommunerna har ett gemensamt ansvar för den personal som arbetar vid kansliet.

§ 13 Avtalstid och avtalets upphörande
Detta avtal ska träda i kraft den 1 januari 2020 och gäller därefter tillsvidare.

Avtalet upphör att gälla när så överenskoms mellan kommunerna eller när utträde enligt 
§ 12 skett av minst tre kommuner.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunerna vid avtals 
upphörande ska ske i enlighet med § 12 andra stycket.

§ 14 Tvist
Om inte kommunerna kommer överens om annat ska tvist på grund av detta avtal 
avgöras i den tingsrätt där anställningsmyndigheten har sitt säte och enligt svensk rätt.

§ 15 Avtalets giltighet
Avtalets giltighet är beroende av att medlemskommunernas respektive fullmäktige 
godkänt detsamma.

_______________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 132 Dnr KS 2020/46

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund med anledning av 
överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd med 
mera

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, kf § 131/2019, att 
överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 10 februari 2020, kf § 9/2020, att 
anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, samt 
beslutade om ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av Ystads kommun den 20 
februari 2020, Simrishamns kommun den 24 februari 2020 och Sjöbo 
kommun den 26 februari 2020.

Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen för alkoholenheten från Tomelilla kommun till 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs startade en diskussion huruvida 
även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas nämnder till 
miljöförbundets direktion. 

Efter informella kontakter mellan kommunerna fick kanslichef Johan 
Linander i uppdrag att skriva fram nödvändiga dokument för att genomföra 
denna förändring. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 132 forts.

I förslaget till ny förbundsordning för miljöförbundet läggs till att ärenden 
enligt alkohollagen lämnas över till förbundet av förbundsmedlemmarna. Det 
görs också några redaktionella förändringar. 

I förslaget till reglemente har också en text om att förbundsmedlemmarna 
har överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen lagts in, men därutöver har flera ytterligare uppdateringar gjorts. 
Det handlar bland annat om att det ska finnas ett arbetsutskott under 
direktionen, hur detta arbetsutskott ska arbeta, om ersättares tjänstgöring, 
GDPR med mera.

Det tidigare ingångna samverkansavtalet mellan miljöförbundet, Tomelilla 
kommun, Ystads kommun, Simrishamns kommun och Sjöbo kommun om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen kommer med den föreslagna förändringen att upphävas. Istället 
kommer miljöförbundet att ingå ett nytt samverkansavtal med Sjöbo 
kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Att ansvaret för besluten flyttas från respektive kommun till miljöförbundets 
direktion innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. Taxor och avgifter 
kommer även fortsättningsvis att antas av respektive kommuns fullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.xxxx, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.xxxx.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks. 2020.2072.
Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2070.
Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. 
alkoholärenden, handlingsid: Ks 2020.2071.
_________

   
  
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 20:2
 

Kf § XX/2020 Dnr Ks 2020/46

Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Antagen av 

Kommunfullmäktige i Tomelilla xx 2020, Kf § x/2020
Kommunfullmäktige i Ystad xx 2020, Kf § x/2020
Kommunfullmäktige i Simrishamn xx 2020, Kf § x/2020

Gäller från: xx

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: Vid behov
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Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

§ 1. Medlemmar
Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

§ 2. Namn och säte
Förbundets namn är Ystad-Österlenregionens miljöförbund och har sitt säte i 
Tomelilla.

§ 3. Ändamål
Förbundsmedlemmarna lämnar över till förbundet vården av den kommunala 
angelägenheten avseende förbundsmedlemmarnas myndighetsuppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av 
kommunala miljönämnder samt ärenden enligt alkohollagen.

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 
verksamhet. Förbundet kan också åtaga sig att vara gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen för Ystads 
kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun. Dessa 
verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från aktuell kommun.

Förbundet ska besvara remisser från medlemskommunerna, svara för information 
inom verksamhetsområdet, bistå medlemskommunerna med expertkunskap inom 
verksamhetsområdet samt delta i medlemskommunernas krisberedskapshantering.

I förbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant internt miljöarbete 
som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och 
hantera.

För fullgörande av uppdrag som ej åvilar Miljöförbundet ska ersättning erläggas av 
den förbundsmedlem eller de förbundsmedlemmarna som begärt uppdraget.

§ 4. Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

§ 5.  Organisation
Förbundet är ett förbund med förbundsdirektion, som tillika är förbundsstyrelse och 
miljönämnd för förbundsmedlemmarna. Direktionen får inrätta de utskott som den 
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finner lämpligt. För direktionen gäller reglemente enligt bilaga till 
förbundsordningen.

§ 6.  Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, 
beslutsförhet med mera

Förbundsdirektionen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner utser vardera tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare.

Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr.o.m. den 1 januari 
året efter det år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Det första valet 
till förbundsdirektion ska avse resterande del av nuvarande mandatperiod. 

Första sammanträdet med ny förbundsdirektion ska hållas senast den 15 januari och 
då väljer förbundsdirektionen inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och 
en andre vice ordförande enligt ordningen i bilaga 1. Ordföranden och de båda vice 
ordförandena väljs för samma mandatperiod som direktionen i övrigt. 

Om ordförande eller vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget ska den 
till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget.

Vid förfall för ledamot ska denne alltid ersättas med en ersättare från samma 
kommun. Respektive fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring.

Icke tjänstgörande ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid 
direktionssammanträdena, samt har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

För samtliga beslut ska enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är 
närvarande. 

Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet.

Direktionen ska inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter 
för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift till 
respektive ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden 
fastställs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Innan beslut av principiell eller strategisk betydelse eller som annars är av större vikt, 
fattas av direktionen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar samt 
förbundsmedlemmarna beredas möjlighet att yttra sig över förslag till beslut.

§ 7.  Revisorer med mera
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Förbundet ska ha tre revisorer. Förbundsmedlemmarna nominerar vardera en 
revisor. Revisorer väljs formellt av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun.

Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen.

Revisionsberättelse och revisionsrapporter ska avges till samtliga 
förbundsmedlemmars fullmäktige. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.

Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga.

§ 8.  Rätt att anhängiggöra ärenden i förbundsdirektionen
med mera

Utöver ledamot av förbundsdirektionen äger varje förbundsmedlem, var för sig eller 
flera i förening, rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen, genom framställan av 
förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Kommunstyrelserna i förbundsmedlemmarna har rätt att begära in uppgifter, 
upplysningar och yttranden från förbundet. 

§ 9.  Närvaro- och yttranderätt
Respektive förbundsmedlems kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd 
ersättare, har närvaro- och yttranderätt i direktionen.

§ 10. Protokoll och kungörelser med mera
Tillkännagivande av justerade protokoll och kungörelser ska ske på förbundets 
digitala anslagstavla på hemsidan www.ystad.se/ystadosterlenmiljo. På 
förbundsmedlemmarnas respektive hemsida ska finnas en länk till förbundets 
hemsida. Sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska vara offentligt och ska 
kungöras genom anslag på förbundsmedlemmarnas och Miljöförbundets digitala 
anslagstavlor.

      § 11. Lån, borgen med mera
Förbundet äger rätt att uppta lån till totalt 1 miljon kronor. Borgensförbindelse eller 
annan liknande ansvarsförbindelse får ej ingås utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande.

Förbundet får inte bilda bolag eller stiftelser. 

§ 12. Budgetprocess med mera
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Årsbudget för nästkommande år för förbundet ska årligen fastställas av direktionen 
senast under oktober månad, om inte synnerliga skäl föreligger.  Denna ska innehålla 
årsbudget och plan för verksamheten och ekonomin de två därefter följande 
budgetåren. I årsbudgeten ska summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form 
av bidrag från förbundsmedlemmarna och övriga intäkter överstiga de upptagna 
kostnaderna.

Överläggningar ska ske mellan direktionen och förbundsmedlemmarna innan 
medlemskommunerna fastställer respektive kommuns årsbudget. Förbundet ska 
tillställa förbundsmedlemmarna budgetunderlaget senast tre veckor före 
sammanträdet. 

Direktionen ska fastställa finansiella mål och verksamhetsmål.

Ekonomisk rapport ska lämnas till förbundsmedlemmarna minst två gånger per år, 
utöver rapportering av årsredovisning. De ekonomiska rapporterna ska innehålla 
budgetuppföljning med förväntat utfall, angivet i belopp vad avser det förväntade 
resultatet jämfört med budget. Årsredovisning ska godkännas och lämnas senast 
under februari månad året efter det år som redovisningen avser till 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

§ 13. Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till 
förbundet. Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning eller 
förbundsmedlems utträde ur förbundet.

§ 14. Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets myndighetsverksamhet regleras genom avgifter från 
förbundsmedlemmarna, i den mån kostnaderna inte täcks genom avgiftsfinansiering 
enligt taxa för verksamheten eller på annat sätt. Förbundet ska verka för en ökad 
egenfinansiering och effektivisering genom samordning. Egenfinansieringsgraden ska 
minst uppgå till 50%. 

Medlemsavgifterna har sedan starten av förbundet varit fördelat mellan kommunerna 
enligt följande: 

Ystads kommun 43,1%
Simrishamns kommun 33,7%
Tomelilla kommun 23,2%
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Förbundets ökning av eget kapital får maximalt uppgå 1% av inbetalda 
medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån 
medlemsavgiftsandelarna.  

Avgifterna ska följas upp och kontrolleras i samband med ny mandatperiod. 
Kostnadsfördelningen kan komma att revideras utifrån av förbundet framtagen 
verksamhetsplan.  

Förbundsmedlem äger rätt att påkalla omförhandling av bidragen och 
fördelningsprincipen om förutsättningarna för förbundsmedlemmen väsentligen 
förändras. 

Kostnadsfördelning gällande tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen regleras i 
samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

§ 15.  Ersättning till förtroendevalda i förbundet
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet, d v s 
ledamöter, ersättare och revisorer, ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler 
som gäller för förtroendevalda i Tomelilla kommun. Arvode, utöver 
sammanträdesersättning, ska uppgå till ett inkomstbasbelopp för ordförande och 
med ett halvt inkomstbasbelopp till vice ordförande. 

§ 16. Uppsägning och utträde med mera
Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet. 

Uppsägning kan ske till det årsskifte som infaller efter att ett år förflutit från 
uppsägningstillfället. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande förbundsmedlemmen ska ske i omedelbart samband med 
utträdestidpunkten med tillämpning av den i § 13 angivna fördelningsgrunden, varvid 
antingen förbundet ska erlägga utträdande medlems andel i 
nettoförmögenhetsmassan eller att utträdande medlem ska erlägga sin andel av 
negativ nettoförmögenhetsmassa. 

De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per 
utträdesdagen med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid 
upprättandet av det senast innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska 
upprättas i samråd med Miljöförbundets revisorer.
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Utträdande förbundsmedlem äger rätt att inom 30 dagar från det att denne fick del 
av utträdesbokslutet skriftligen invända däremot med angivande av vilka 
invändningar som riktas mot dokumentationen. Gör utträdande förbundsmedlem 
inte inom denna tid sådan invändning ska utträdande förbundsmedlem anses ha 
accepterat utträdesbokslutet.

Kan parterna ej enas i fråga rörande utträdesbokslutet, ska denna fråga hänskjutas till 
två auktoriserade revisorer, av vilka utträdande förbundsmedlem och förbundet utser 
en var, för slutligt avgörande. Har den ena parten utsett en revisor ska den andra 
parten inom 10 dagar utse den andre revisorn. Försummelse att utse revisor innebär 
att frågan hänskjutes till den ende utsedde revisorn. Har de sålunda utsedda 
revisorerna ej inom 90 dagar från utträdesdagen avgivit ett gemensamt skriftligt 
utlåtande i vilket den omtvistade frågan fått en entydig lösning, ska denna med för 
parterna bindande verkan på parts begäran avgöras av en av Sveriges Kommuner och 
Regioner utsedd auktoriserad revisor. Den sålunda utsedde värderingsmannen ska 
avge sitt utlåtande skriftligen. Parterna ska svara för kostnaderna för förfarandet med 
hälften vardera.

När den utträdande förbundsmedlemmen erlagt dess andel av eventuell negativa 
nettoförmögenhetsmassa upphör dennes ansvar för förbundets skulder.

De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska anta de ändringar av förbundsordning, 
samverkansavtal och reglemente som behövs med anledning av förbundsmedlems 
utträde ur förbundet.

§ 17. Likvidation och upplösning av förbundet
Om de kvarvarande förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för 
förbundets fortsatta verksamhet, genom antagande av ny förbundsordning ska 
förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidationen ska verkställas av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidation ska 
den i § 13 angivna fördelningsgrunden tillämpas.

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till penningmedel genom försäljning eller på annat lämpligt 
sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling.
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När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning 
av skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska också 
bifogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundsmedlemmarna som ska 
överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av 
förbundsdirektionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna 
inom ett år från det att slutredovisningen delgavs förbundsmedlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas.

§ 18. Tvist
Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska avgöras av allmän 
domstol. 

§ 19. Arkiv
Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.

§ 20. Bildande med mera
Förbundet träder i kraft fr.o.m. den 1 juni 2009. Medlemskap i förbundet förutsätter 
antagande av förbundsordningen av respektive förbundsmedlems fullmäktige.

Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje förbundsmedlems 
fullmäktige.
____________
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Bilaga 1

Historik och planering för ordförandeskapet i direktionen 2014–2030
2015-2018  Tomelilla kommun, ordförande.

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande

2019–2022 Ystads kommun, ordförande

Simrishamns kommun, 1:e vice ordförande

Tomelilla kommun, 2:e vice ordförande

2023–2026 Simrishamns kommun, ordförande

Tomelilla kommun, 1:e vice ordförande

Ystads kommun, 2:e vice ordförande

2027-2030  Tomelilla kommun, ordförande

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande
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Reglemente för förbundsdirektionen Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund

Utöver vad som framgår av förbundsordning och vad som i lag stadgas om 
kommunalförbund ska bestämmelserna i detta reglemente gälla för förbundsdirektionen 
(”Direktionen”) i kommunalförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
(”Förbundet”).

§ 1. Direktionens uppgifter

Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner (”Förbundsmedlemmar”) har överlämnat 
samtliga sina författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till 
förbundet, som ska svara för de samverkande förbundsmedlemmarnas 
myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Verksamheten omfattar både myndighetsutövning och rådgivning. 
Förbundsmedlemmarna har också överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen.

Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas kommunområden svara för prövning och tillsyn 
enligt vid varje tidpunkt gällande författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som 
ankommer kommun, såsom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, lagen om tillsyn av receptfria läkemedel, alkohollagen samt 
angränsande lagar, förordningar och föreskrifter, såsom lokala hälsoskyddsföreskrifter till 
skydd för människors hälsa och miljön. 

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 
verksamhet. Delar av kommunernas miljöstrategiska arbete samt miljöövervakning kan 
efter särskild överenskommelse överlämnas till förbundet. Förbundet ska besvara 
remisser från förbundsmedlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, 
bistå förbundsmedlemmarna med expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i 
kommunernas krisberedskapshantering.

Direktionen är tillika förbundsstyrelse och miljönämnd för förbundsmedlemmarna. 
Direktionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om och ytterst 
ansvara för verkställande och förvaltande angelägenheter i förbundet i enlighet med 
förbundsordningens ändamål. Det åvilar direktionen att svara för de uppgifter och 
ansvarsområden som fastställts i avtal och förbundsordning och inom ramen för detta 
åliggande även för sådana särskilda uppgifter som överlämnats av förbundsmedlem.

Inom ramen för förbundets verksamhet ansvarar direktionen för att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt sätt, att samordningsfördelar i organisationen 
tillvaratas, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas samt att annat 
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utvecklingsarbete bedrivs. Direktionen ansvarar för att uppföljning fortlöpande sker av 
verksamheten.

Samverkan med berörda kommunala förvaltningar inom främst krisberedskap samt plan- 
och byggområdet ska särskilt beaktas. 

Direktionen svarar för att årlig verksamhetsplan för verksamheten upprättas och 
genomförs på ett effektivt sätt med bästa möjliga resursfördelning inom ramen för 
tillgängliga medel.

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmed-
lemmarnas geografiska område.

Direktionen ska bedriva verksamheten i enlighet med det samverkansavtal som upprättats 
mellan förbundsmedlemmarna. Direktionen ska tillse att det upprätthålls en aktiv och 
fungerande relation till förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med 
förbundsmedlemmarna i frågor som berör dessa samt att rapporter lämnas till 
förbundsmedlemmarna angående den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen 
i förbundet. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning ska ske i enlighet med 
förbundsordningen. 

Direktionen för Förbundets talan och tillvaratar Förbundets intressen inom 
verksamhetsområdet. 

Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter för 
tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift till respektive 
ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden fastställs av 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Direktionen ska besluta om delegationsbestämmelser. Direktionen har rätt att delegera 
beslutsfattande till ledamot eller anställd i förvaltningsorganisationen.  Vidare ska 
Direktionen utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter.

Direktionen ska tillse att ett tillfredsställande försäkringsskydd tecknas och vidmakthålls.

Direktionen beslutar och ansvarar för den egna förvaltningsorganisationen som är 
underställd förbundet. Förvaltningsorganisationen benämns Ystad-Österlenregionens 
miljöförvaltning. Förvaltningen har ansvaret för beredning och verkställighet av 
förbundets beslut samt för att planera, administrera och utföra den verksamhet som 
förbundet ansvarar för. Förvaltningsorganisationen är direktionens sekretariat med kansli 
i Tomelilla där förbundet har sitt säte. Förvaltningsorganisationen leds av en 
verkställande chef som har befattningen miljöchef.
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Direktionen är anställningsmyndighet och svarar därmed för allt vad som följer i 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Direktionen svarar för den ekonomiska och personaladministrativa förvaltningen i 
förbundet.

Direktionen äger rätt att träffa avtal med annan huvudman om biträde med tjänster inom 
dessa områden.

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och 
föreskrifter, de mål och riktlinjer som redovisas i ett särskilt handlingsprogram samt 
bestämmelser i detta reglemente.

§ 2.  Direktionens sammansättning

Direktionen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Dessa utses på sätt som 
framgår av förbundsordningen.

Direktionen väljer inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordföranden.

Vid förfall för ledamot skall denne alltid ersättas med en ersättare från samma
kommun. Respektive fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Om ordförande eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordförande eller vice ordförande. Ersättare för ordföranden fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Om ordförande eller vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget skall
den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget.

Inom direktionen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fyra 
ledamöter, med minst en ledamot per förbundsmedlem. Arbetsutskottet är beslutande 
med minst tre ledamöter närvarande. Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som 
arbetsutskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs.

Arbetsordning för arbetsutskottsmöte:

 Anmälan om ärende till nämndsekreterare senast fem dagar innan arbetsutskottets möte 
äger rum.

 På arbetsutskottets möte fastställs föredragningslistan för kommande direktionsmöte.
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o Tjänstemän presenterar aktuella ärenden som ska beslutas av direktionen.
o Nämndsekreteraren meddelas vem som ansvarar för de olika ärende.
 Nämndsekreteraren noterar under mötets gång vilka beslutsunderlag som 

behövs i samråd med tjänstemän.

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden ska anmälas till direktionen.

Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Utskott kan besluta i frågor 
som direktionen har delegerat dit. 

§ 3.  Ersättarnas tjänstgöring
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
dennes ersättare påbörjat tjänstgöring. Dock ska pågående ärende avgöras innan byte 
sker.

Ersättare som avbrutit tjänstgöring på grund av jäv har åter rätt att tjänstgöra sedan 
handläggningen av ärendet slutförts.

Ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin 
mening antecknad till protokollet.

§ 4.  Sammanträden

Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen bestämmer. Sammanträde 
kan även hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av direktionens ledamöter begär 
det.

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde ska snarast anmäla detta till direktionens sekretariat.

Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i direktionen eller utskottet, efter 
samråd med vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
ett sammanträde.

§ 5.  Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena med direktionen.

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, senast fem dagar före 
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sammanträdesdagen.

Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer på vilket sätt och i 
vilken omfattning handlingar som tillhör ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta

§ 6.  Justering och anslag av protokoll
Protokoll från sammanträdena ska justeras av ordförande och ytterligare en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare inom 14 dagar.

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan den justeras.

Tillkännagivande av justerade protokoll ska ske senast andra dagen efter justering på sätt 
som framgår av förbundsordningen.

§ 7.  Reservation

Om ledamot eller tjänstgörande ersättare reserverar sig mot ett beslut och vill motivera 
reservationen ska detta ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för justering 
fastställts, ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Direktionen beslutar huruvida anteckning till protokollet ska få göras. 

§ 8.  Delgivning

Delgivning med direktionen sker med ordförande eller den anställde som direktionen 
bestämmer.

§ 9.  Firmatecknare

Till firmatecknare för förbundet utses direktionens ordförande och miljöchef att teckna 
var och en för sig.

§ 10. Upphandling
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Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling 
ska om möjligt samordnas med förbundsmedlemmarnas egen upphandling. Upphandling 
sker enligt gällande lagstiftning.

§ 11. Arkiv och personuppgiftsbehandling
 
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är 
personuppgiftsansvarig enligt GDPR. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 165 Dnr KS 2019/33

Ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift 
för Kommunförbundet Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281.

Ärendebeskrivning
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av 
Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av 
finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan 
kommunerna och förbundet.

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån 
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande 
fördelning bedöms inte vara transparant utifrån de verksamheter som 
Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan 
åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för 
förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför
föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som 
fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, 
baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 
Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 165 forts.

De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan 
kommunerna och Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller 
och kostnaderna faktureras kommunerna årligen separat för varje 
samverkansavtal och överenskommelse.

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till 
förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda intäktsformer slås samman med 
medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes Kommuner, som 
fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare.

Efter beredning med samtliga medlemskommuner, såväl 
tjänstepersonsledningar och politiska ledningar beslutade Kommunförbundet 
Skånes styrelse (nedan benämnt förbundet) den 25 juni 2020 om ett förslag 
på ändrad finansieringsmodell som kommer att tas upp för beslut på 
extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020.

För att förbundsmötet den 2 oktober 2020, ska kunna godkänna en ändring 
av finansieringsmodell krävs (enligt stadgarna) att samtliga 
medlemskommuner är eniga om detta:

”§ 22 Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens 
fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom”.
(Kommunförbundet Skånes stadgar, daterade 2011-05-13).

Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att anta den föreslagna
finansieringsmodellen kommer Kommunförbundet Skånes nuvarande 
finansieringsmodell att kvarstå.

Med anledning av förbundets nuvarande stadgar översänder förbundet, det 
av styrelsen beslutade ärendet inklusive bilagor och utdrag från 
sammanträdesprotokollet, för behandling i medlemskommunerna.

Svaret ska vara Kommunförbundet Skåne tillhanda senast den 29 september 
2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 165 forts.
  
Beslutsunderlag
Viktig information kring förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning 
av medlemsavgiften från och med 2021 för Skåne, handlingsid: Ks 
2020.2278.
Utdrag ur styrelseprotokoll Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020, 
handlingsid: Ks 2020.2282.
Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och överenskommelser ingående i 
ny medlemsavgift, handlingsid: Ks 2020.2280.
Bilaga 2 Totalram medlemsavgift Skånes kommuner 2021-2022, handlingsid: 
Ks 2020.2281.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta ställa sig bakom 
Kommunförbundet Skånes styrelses förslag på ändrad finansieringsmodell 
baserad på antalet invånare i de skånska kommunerna, att ”Medlemsavgift till 
Skånes Kommuner ”från och med 2021 ska inkludera både nuvarande 
medlemsavgift och samverkansavtal och överenskommelser enligt bilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.2280, samt förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 
2021-2023, handlingsid: Ks 2020.2281.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
                                                                                              25 juni 2020  

 

Kommunförbundet Skåne  6(10) 

§ 25 (KCO 20-044) 
 
 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från 
och med 2021 samt fastställande av ramen för 
medlemsavgiftens storlek 2021 - 2023 avseende 
Skånes Kommuner 
 

Styrelsens beslut 
• Förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de skånska 

kommunerna godkänns 
• Förslaget om att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021 

inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och 
överenskommelser enligt bilaga 1 godkänns 

• Förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023 godkänns  
• Ärendet skickas till samtliga medlemskommuner för godkännande  
• Om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna ärendet översänds 

ärendet till förbundsmötet den 2 oktober 2020 för fastställande  

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Denna fördelning bedöms inte vara transparant 
utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har 
förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både 
för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför föreslås en 
ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på 
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet 
enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med 
budgetåret 2021.  
 
De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan kommunerna och 
Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras 
kommunerna årligen separat för varje samverkansavtal och överenskommelse.  
 
För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till förbundet och för att 
tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda 
intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes 
Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare. 
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6ea5de038f357606414c073c8c34235f618a49bcb0959180467db4ea5c559193ebf6204bb3fba578efa2d6f185f0e37249d85387f01c9011fd5541f786096589211



  
 

 
 

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 
 

                          Bilaga 1 
         
      
   2020-05-14 
 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 
till Skånes Kommuner 
 

Följande pågående samverkansavtal/överenskommelser föreslås ingå i 
medlemsavgiften from 2021:  
 
 

• KEFU (Avtal saknas fn) 
• Överenskommelse/avsiktsförklaring avseende ledningsfordon (löpande 

avtal utan uppsägningsklausul) 
• Samverkansavtal rörande hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning och äldre (uppsägning senast 2021-12-31) 
• Avtal kring utbildning, metodstöd, implementering och samordning av 

ASI- addiction severity index samt bevakning av området 
missbruk/beroende (uppsägning senast 2020-06-30) 

• Avtal metodstöd, implementering och samordning av Barns Behov I 
Centrum, BBIC (uppsägning senast 2020-12-31) 

• Avtal om regional samverkansorganisation kring ”En skola på 
vetenskaplig grund” (uppsägning senast 2022-06-30) 

• Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för 
eHälsa HSA/SITHS (uppsägning senast 2020-06-30) 

• Avtal beträffande finansiering av en halv årsarbetskraft som samordnare 
inom Miljösamverkan Skåne (uppsägning senast 2020-06-30). 
Avsiktsförklaring beträffande avtal med Miljöbarometern – verktyg för 
insamling och redovisning av miljönyckeltal (uppsägning senast 2020-09-
01) 

• Överenskommelse kring upphandling och drift av gemensamt IT- system 
för gymnasieantagning i Skåne (inget avtal finns att säga upp) 

• Överenskommelse kring Skånegemensamt IT-system för interkommunala 
ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor (inget avtal finns att 
säga upp) 

• Överenskommelse om gemensam gymnasiewebbplats (inget avtal finns 
att säga upp) 

• Avtal avseende finansiering av regional plattform för Yrkes-SFI i Skåne 
(uppsägning senast 2020-06-30) 

• Överenskommelse om gemensam SYV-chattfunktion (inget avtal finns 
att säga upp) 
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Medlemsavg mm 2020

Sida 1

Avgifter till Kommunförbundet Skåne 2020
(tkr) Bilaga 2

Medlemsavgift och Business Region Skåne Avgifter - samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne  (sid 1)

Kommun Medlems- BRS Vård Telefoni Räddsam Teknik- KEFU Lednings- Hjälp- ASI BBIC FoU Förvaltn Miljösamv Gymn Gymn Gy IKE Yrkes Syv Totalt BRS Totalt avgift
avgift Upphandl Upphandl Räddningstj college fordon medel Skola Ehälsotj Skåne antagn web Interk ers SFI chatt  avgår exkl BRS

Bjuv 324 152 60 61 38 15 7 13 19 35 16 107 6 25 13 44 16 5 955 152 803
Bromölla 268 134 50 61 83 13 7 11 16 35 13 102 5 20 10 36 15 4 882 134 748
Burlöv 403 181 70 61 20 18 9 16 22 35 19 113 7 30 15 54 17 6 1 095 181 914
Båstad 308 177 58 61 94 15 7 13 0 35 15 106 5 24 12 43 16 5 993 177 816
Eslöv 703 362 130 61 54 15 33 13 29 34 35 34 139 12 53 27 96 0 10 1 840 362 1 478
Helsingborg 3 066 1 632 533 61 230 30 143 48 126 134 35 148 337 52 233 119 418 68 46 7 459 1 632 5 827
Hässleholm 1 088 544 204 61 171 45 52 19 45 50 35 52 171 19 82 42 147 30 16 2 873 544 2 329
Höganäs 557 327 102 61 108 26 11 23 29 35 27 127 9 43 22 76 21 8 1 611 327 1 284
Hörby 326 161 60 61 16 16 7 14 19 35 16 107 6 25 13 44 16 5 946 161 785
Höör 344 183 64 61 160 17 8 14 20 0 17 109 6 26 14 47 16 5 1 111 183 928
Klippan 360 173 68 61 24 18 8 15 20 35 18 111 6 28 14 50 17 6 1 031 173 858
Kristianstad 1 779 914 329 61 180 84 29 74 79 35 86 229 30 135 69 243 43 26 4 425 914 3 511
Kävlinge 663 389 120 61 35 31 12 27 33 35 32 135 11 50 26 90 22 10 1 781 389 1 392
Landskrona 967 448 176 61 138 15 45 17 40 45 35 46 160 16 73 37 130 28 14 2 491 448 2 043
Lomma 564 364 94 61 20 24 11 22 27 35 25 123 9 39 20 70 20 8 1 535 364 1 171
Lund 2 365 1 448 468 61 136 121 38 107 114 35 125 297 44 197 101 353 59 39 6 108 1 448 4 660
Malmö 7 304 3 401 1 295 61 376 15 334 112 295 0 0 344 679 122 543 278 973 144 107 16 383 3 401 12 982
Osby 283 137 52 61 104 13 7 12 16 35 13 103 5 21 11 37 15 4 929 137 792
Perstorp 164 70 29 61 88 15 7 5 6 12 35 7 93 3 12 6 21 13 2 649 70 579
Simrishamn 395 207 77 61 57 19 8 17 22 35 19 113 7 30 16 54 17 6 1 159 207 952
Sjöbo 386 201 54 61 57 19 8 17 22 35 19 113 7 30 16 54 17 6 1 121 201 920
Skurup 322 168 61 61 58 16 7 14 19 35 16 108 6 25 13 45 16 5 994 168 826
Staffanstorp 533 297 93 61 132 24 10 21 27 35 25 124 9 40 21 72 20 8 1 551 297 1 254
Svalöv 295 146 55 61 45 14 7 12 17 35 14 105 5 22 11 40 16 4 903 146 757
Svedala 468 248 82 61 105 21 10 19 24 35 22 119 8 35 18 63 19 7 1 363 248 1 115
Tomelilla 280 134 53 61 44 13 7 12 17 35 14 104 5 21 11 39 16 4 869 134 735
Trelleborg 916 481 174 61 127 15 45 16 39 45 35 45 159 16 72 37 129 28 14 2 453 481 1 972
Vellinge 784 509 139 61 96 36 14 32 37 35 37 144 13 58 30 104 24 11 2 163 509 1 654
Ystad 614 346 116 61 81 30 12 26 31 35 31 133 11 48 25 86 22 9 1 716 346 1 370
Åstorp 343 152 61 61 114 16 8 14 19 35 16 108 6 25 13 45 16 5 1 056 152 904
Ängelholm 871 498 163 61 82 42 15 37 42 35 42 154 15 67 34 120 27 13 2 317 498 1 819
Örkelljunga 212 99 39 61 32 10 6 9 14 35 10 98 4 16 8 29 14 3 698 99 599
Östra Göinge 322 142 57 61 42 15 7 13 18 35 15 106 5 24 12 42 16 5 936 142 794

   
28 577 14 825 5 186 2 000 3 147 150 1 345 510 1 184 1 043 1 071 1 378 5 036 490 2 172 1 114 3 894 844 426 74 392 14 825 59 567
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Medlemsavgift 2021-2022 

Sida 2

Bilaga 2
(sid 2)

Totalram "Medlemsavgift Skånes Kommuner" för 2021 och 2022 20200605

(tkr) 2020 2021 2022
 

Kommun       2020-2022 2020-2022
Total avgift Avgår upphandling Netto Ny ram 2020 Besparing Ram 2021 Besparing Ram 2022Diff ram 2022- Diff ram 2022-
exkl BRS Räddsam Skåne och  fördelad på  6% 7,5%  Netto 2020 tot avg exkl BRS
  Teknikcollege befolkning      

Bjuv 803 -158 645 560 -34 526 -42 484 -161 -319
Bromölla 748 -193 555 458 -28 431 -34 397 -158 -351
Burlöv 914 -150 764 681 -41 640 -51 589 -175 -325
Båstad 816 -212 604 539 -32 507 -40 466 -138 -350
Eslöv 1 478 -260 1 218 1 204 -72 1 132 -90 1 041 -177 -437
Helsingborg 5 826 -854 4 972 5 263 -316 4 947 -395 4 552 -420 -1 274
Hässleholm 2 329 -481 1 848 1 858 -111 1 746 -139 1 607 -241 -722
Höganäs 1 284 -271 1 013 960 -58 902 -72 830 -183 -454
Hörby 785 -137 648 557 -33 523 -42 482 -166 -303
Höör 928 -285 643 595 -36 560 -45 515 -128 -413
Klippan 858 -153 705 633 -38 595 -47 547 -158 -311
Kristianstad 3 511 -570 2 941 3 055 -183 2 871 -229 2 642 -299 -869
Kävlinge 1 392 -217 1 175 1 129 -68 1 062 -85 977 -198 -415
Landskrona 2 043 -390 1 653 1 642 -99 1 543 -123 1 420 -233 -623
Lomma 1 171 -174 997 885 -53 832 -66 765 -232 -406
Lund 4 659 -665 3 994 4 451 -267 4 184 -334 3 850 -144 -809
Malmö 12 980 -1 745 11 235 12 260 -736 11 525 -920 10 605 -630 -2 375
Osby 792 -216 576 471 -28 442 -35 407 -169 -385
Perstorp 579 -193 386 267 -16 251 -20 231 -155 -348
Simrishamn 952 -195 757 683 -41 642 -51 591 -166 -361
Sjöbo 920 -172 748 685 -41 644 -51 592 -156 -328
Skurup 826 -179 647 566 -34 532 -42 490 -157 -336
Staffanstorp 1 254 -286 968 905 -54 850 -68 783 -185 -471
Svalöv 757 -161 596 508 -30 478 -38 440 -156 -317
Svedala 1 115 -247 868 792 -48 744 -59 685 -183 -430
Tomelilla 735 -157 578 485 -29 456 -36 420 -158 -315
Trelleborg 1 972 -376 1 596 1 619 -97 1 522 -121 1 400 -196 -572
Vellinge 1 654 -295 1 359 1 305 -78 1 227 -98 1 129 -230 -525
Ystad 1 370 -258 1 112 1 088 -65 1 023 -82 941 -171 -429
Åstorp 904 -236 668 568 -34 534 -43 491 -177 -413
Ängelholm 1 819 -306 1 513 1 513 -91 1 422 -113 1 309 -204 -510
Örkelljunga 599 -132 467 366 -22 344 -27 317 -150 -282
Östra Göinge 794 -160 634 535 -32 503 -40 462 -172 -332

   
59 567 -10 484 49 083 49 083 -2 945 46 138 -3 681 42 457 -6 626 -17 110

43 kr/inv 33 kr/inv 31 kr/inv
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Medlemsavgift 2021-2022 

Sida 3

Invånarantal 1/1 2020 - kommunerna i Skåne Bilaga 2
(sid 3)

Antal  Andel
Bjuv 15 715 0,011
Bromölla 12 870 0,009
Burlöv 19 112 0,014
Båstad 15 128 0,011
Eslöv 33 793 0,025
Helsingborg 147 734 0,107
Hässleholm 52 145 0,038  
Höganäs 26 942 0,02
Hörby 15 631 0,011
Höör 16 713 0,012
Klippan 17 756 0,013
Kristianstad 85 747 0,062
Kävlinge 31 705 0,023
Landskrona 46 090 0,033
Lomma 24 834 0,018
Lund 124 935 0,091
Malmö 344 166 0,25
Osby 13 208 0,01
Perstorp 7 492 0,005
Simrishamn 19 174 0,014
Sjöbo 19 226 0,014
Skurup 15 889 0,012
Staffanstorp 25 396 0,018
Svalöv 14 268 0,01
Svedala 22 229 0,016
Tomelilla 13 617 0,01
Trelleborg 45 440 0,033
Vellinge 36 628 0,027
Ystad 30 541 0,022
Åstorp 15 940 0,012
Ängelholm 42 476 0,031
Örkelljunga 10 280 0,007
Östra Göinge 15 007 0,011

1 377 827 1

215



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 164 Dnr KS 2019/57

Utökad investeringsram för VA 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ytterligare underlag inför kommunstyrelsens sammanträde den 26 
augusti 2020.

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten behöver genomföra många viktiga och prioriterade 
investeringsprojekt den närmaste tiden. Vi har i avtal förbundit oss till att 
genomföra projekt som Tomelilla kommun ska finansiera och Simrishamn 
betalar större delen av kapitaltjänstkostnaderna för. Inför budget 2020 
presenterades aktuella investeringar inom VA-verksamheten för 2020 och 
fyra år framåt. Under hösten och vintern har förutsättningarna för flera olika 
projekt förändrats. Investeringsvolymen för aktuella projekt presenterades 
för investeringsberedningen 2019 och uppgick till följande belopp:

 år 2020 22,0 miljoner kr
 år 2021 27,6 miljoner kr
 år 2022 26,2 miljoner kr
 år 2023 20,8 miljoner kr
 år 2024 22,2 miljoner kr

Dessa belopp har legat som grund för taxeberäkningar de kommande åren. 
Nu har flera projekt dragit iväg i kostnad och ett nytt har tillkommit som 
anses vara helt nödvändigt att genomföra. De förändringar som har skett är 
främst följande:

Utbyggnad av vattenledning mot Kivik
Bedömd kostnad 15,0 mkr. Nuvarande kostnadsbedömning 18,5 mkr. 
Ledningen finansieras till stor del av Simrishamn men Tomelilla står för 
investeringen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 164 forts.

Utbyggnad av Brösarps vattenverk
Tidigare av konsult bedömd kostnad 5,0 mkr. Nuvarande bedömning efter 
att verket är projekterat med större reservoarvolymer, personalrum mm är 
bedömningen ca 13 mkr. Finansieras till 78 % av Simrishamn men Tomelilla 
står för investeringen.

Ombyggnad och utbyggnad av Smedstorp vattenverk
1,5 mkr i budget för en enklare ombyggnad. Under 2019 steg nitrathalterna 
till en nivå som gränsade till icke tjänligt. Efter utredning beslöts att större 
åtgärder måste till för att säkra vattenkvaliteten. Vi levererar en stor del av 
vattnet från Smedstorp till Gärsnäs (Simrishamn) och har ett avtal om minsta 
leverans till Simrishamn på 200 000 m3/år. Verket bedöms som strategiskt 
viktigt. Anbud för ombyggnad uppgår till 14,0 mkr. 

Relining avloppsledning till Rosendal
Detta projekt hade senarelagts men bedömdes som akut varför en delsträcka 
relinades under våren. Investering 1,2 mkr som inte var med i budgeten. 

Kombinerade ledningar
Dessa projekt syftar i första hand till att minska risken för 
källaröversvämningar. I projekten kompletteras med en dagvattenledning och 
utbyte av vattenledningar. Budgeterade medel 4 mkr. Omprioritering genom 
att skjuta fram Fågeltofta ARV ökar budgeten för kombinerade ledningar till 
8 mkr. Kostnader för Sjöstedts väg, Uppfartsgatan och Västergatan kommer 
att uppgå till 11,7 mkr. 

Sammanfattning
Omprioriteringar har gjorts och andra projekt har flyttats fram i tiden. De 
projekt som nu ligger med i planeringen är viktiga projekt som verksamheten 
anser måste genomföras. Det som främst sticker ut är Smedstorps vattenverk 
som har tillkommit som en nödvändig investering. För att minska risken för 
källaröversvämningar har saneringsområden där vi har kombinerade 
ledningar prioriterats. För att kunna genomföra dessa projekt behöver 
investeringsbudgeten för år 2020 ökas från 22 mkr till 36 mkr. Behovet av 
investeringsmedel är högt men de kapitaltjänstkostnader som belastar 
Tomelillas VA-kollektiv och därmed påverkar taxan är enligt prognosen 22 
miljoner, dvs lika med budgeterad nivå. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 164 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun måste finansiera mer investeringar än vad som ligger i 
budgeten år 2020 men kompenseras med intäkter som täcker upp de ökade 
kapitaltjänstkostnaderna. 

Barnperspektivet
Många av investeringarna innebär att anläggningarna bibehålls i god 
kondition för kommande generationer.

Miljöperspektivet
Separering av kombinerade system innebär minskade bräddningar av orenat 
vatten till gagn för miljön. Det innebär också minskad energiåtgång då 
regnvatten som idag tillförs ledningarna inte behöver pumpas via våra 
ledningssystem och reningsverk.

Uppföljning
Effekten av investeringarna redovisas via uppföljning av nyckeltal där VA-
verksamheten har tydliga mål i sin verksamhetsplan.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka 
investeringsramen för VA år 2020 från 22 miljoner kr till 36 miljoner kr. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 54/2020, handlingsid: Ks 2020.2368.
VA-projekt investeringar 2020-2024, handlingsid: Ks 2020.2403.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 54/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
investeringsramen för VA år 2020 från 22 miljoner kronor till 36 miljoner 
kronor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
med tillägget att arbetsutskottet ska besluta ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ytterligare underlag inför kommunstyrelsens sammanträde den 26 
augusti 2020.

218



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 164 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Var? Vad?

Typ Objekt/ Anläggning Projekt/Åtgärd Drift/ Investering
Finansiering, ev. 

intäkt

Bedömd total-

summa tkr
2020 2021 2022 2023 2024

A Fågeltofta ARV Flödesmätning, projektering nytt ARV, upphandling Re-Investering 5 100 100 2 000 3 000

A Eljaröds ARV Åtgäder pst, slutlig omkoppling Re-Investering 100 100

A Skåne Tranås ARV Ombyggnad sed.bass. + flockning Re-Investering 500 500

A Brösarps ARV Utredning, proj., upphandling ombyggnad Re-Investering 6 000 1 000 5 000

A Kverrestad ARV Överföring avlopp Kverrestad -> Lunnarp Ny-Investering 2 000 2 000

L/V Brösarps ledningsnät Utbyggnad vattenledning mot Kivik Ny-Investering Delvis S-hamn 18 500 5 500 13 000

L/V Ledningsnät Byte diverse ventiler Re-Investering 4 000 1 000 500 500 500 1 000

L Ledningsnät Utbyggnad VA på landsbyggnad - enstaka Ny-Investering Ansl.avgift 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500

L/K Ledningsnät Sanering Sjöstedts väg, Uppfartsgatan mfl Re-Investering 6 000 6 000

L/K Ledningsnät Sanering  Västergatan mfl Re-Investering 5 800 5 800

L/K Ledningsnät Sanering Hantverkaregatan Re-Investering 4 000 4 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Grönegatan 200 m Re-Investering 2 000 2 000

L Ledningsnät Svamparondellen mm Ny-Investering Ansl.avgift 11 000 3 000 1 000

L/S Tomelilla s-ledningsnät Relining inloppsledning Rosendal Re-Investering 4 200 1 200 3 000

L/S Ledningsnät Relining, utbyte div spillvattenledningar Re-Investering 2 000 1 000 1 000

L/V Ledningsnät Utbyte div vattenledningar Re-Investering 2 000 1 000 1 000

V Brösarps VV Nytt Vattenverk Ny-Investering Delvis S-hamn 14 000 5 000 9 000

V Onslunda VV Utvändig renovering, nytt tak, fönster, staket, etc. Re-Investering 500 500

V Smedstorps VV Ombyggnad Re-Investering 14 000 5 000 9 000

V Fyledalen vattentäkt Borrning och anläggande av ny huvudborra Re-Investering 200 200

V Tomelilla VV Byggentreprenad invallning kemtankar mm Re-Investering 2 000 2 000

V Tomelilla VV Ombyggnad vattenverk, avhärdning, filter… Re-Investering 8 000 4 000 2 000 2000

L/V Ledningsnät Skåne-Tranås Relining vattenledningar Re-Investering 1 500 1 500

L/S Eljaröd s-ledningsnät Relining spillvattenledningar och brunnar Re-Investering 2 000 2 000

L/V Eljaröd v-ledningsnät Reling vattenledning Re-Investering 2 500 1 500 1 000

L/V Fågeltofta v-ledningsnät Reling vattenledning (återstående del) Re-Investering 1 500 1 500

L Skåne Tranås ledningsnätVA- utbyggnad, 5 nyanslutningar Investering Ansl.avgift 1 000 1 000

L/S Skåne Tranås s-ledningsnätRelining spillvattenledningar och brunnar Re-Investering 2 500 2 500

L/V Smedstorp v-ledningsnät Omläggning v-ledning 245 m Re-Investering 600 600

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Brogatan 100 m Re-Investering 1 000 1000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Nygatan under jvg Re-Investering 5 000 5 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Kopparslagareg 80 m Re-Investering 2 000 2 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Mellanvägsg 80 m Re-Investering 2 000 2 000

L/V Tomelilla v-ledningsnät Relining äldre vattenledning T-la - Lunnarp Re-Investering 1 000 1 000

L/V Övraby v-ledningsnät Reling vattenledning Re-Investering 1 500 1 500

A Övraby ARV Ombyggnad och modernisering Re-Investering 1 000 1 000

L Ledningsnät Flytta Lunnarpsledningar längs spåret Investering Trafikverket 100% 3 000

L Ledningsnät Övriga investeringar ledningsnät Investering 17 200 200 3 000 6 000

A Avloppsanläggningar Övriga investeringar avloppsanläggningar Investering 3 200 300 300 300 2 000

V Vattenverk Övriga investeringar vattenverk Investering 3 500 500 1 000 2 000

Ö Övrigt Fastighetsinvesteringar Investering 4 000 1 000 1 000 1 000

Aktuell budget 153 600 35 400 39 600 28 300 24 800 25 500

Exkl intäkter 117 200 22 000 25 100 27 300 20 800 22 000

Redovisad budget 118 800 22 000 27 600 26 200 20 800 22 200

V:\Samhällsbyggnad\Arbetslag VA\1_Övergripande VA\Politik - Tjänsteskrivelser m.m\1_Tjänsteskrivelser politiken\SBN20200626\VA-projekt investeringar 2020 2024  20200616.xlsx
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Tilläggsbilaga Utökad investeringsram för VA 2020
I föreliggande bilaga till tidigare framställd tjänsteskrivelse i ärendet SBN 2019/172 ges en mer 
detaljerad beskrivning till bakgrund och motiv till investeringen som rör Smedstorps vattenverk.

Beskrivning av Smedstorps vattenverk
Vattentäkten och vattenverket i Smedstorp försörjer cirka 450 personer i orterna Smedstorp och 
Ö Ingelstad i Tomelilla kommun. Möjlighet finns också genom omkoppling att förse Kverrestad 
och södra delen av Lunnarp med vatten från Smedstorps vattenverk. Drygt hälften av vattnet 
levereras dock till Simrishamns kommun via vattentornet i Gärsnäs. I vattentornet blandas 
Smedstorpsvattnet med vatten från Listarum (Simrishamns kommun) och distribueras till 
Simrishamns system, bland annat Gärsnäs, Tommarp och Hammenhög. 

Vattentornet i Gärsnäs fungerar som tryckhållande högreservoar även för Smedstorps system och 
vatten kan även levereras från Gärsnäs till Smedstorp och Ö Ingelstad om det skulle behövas. 

Grundvattnet som används till dricksvattenproduktionen i Smedstorp är av sådan beskaffenhet 
att beredning hittills inte har krävts för att uppfylla kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna. 
Förutom ett UV-aggregat som mikrobiologisk säkerhetsbarriär finns idag ingen rening av 
grundvattnet som levereras som dricksvatten. 

Ett avtal från 2014 är slutet med Simrishamns kommun om leverans av dricksvatten från 
Smedstorp där vattenmängderna (i båda riktningarna) mäts i en mätarbrunn i kommungränsen. 
Enligt avtalet ska minst 200 000 m³ vatten per år levereras till Simrishamns kommun. Avtalet är 
skrivet på 25 år och bifogas skrivelsen. 

Simrishamns kommun är mest beroende av vattenleveranserna under sommaren, när det råder 
stor brist på vatten i den egna kommunen. 

Behovet av nitratrening
Under 2017 kom de första analyssvaren med förhöjd halt nitrat och VA-enheten började se en 
stigande trend av nitrathalterna. Under senare delen av 2019 började halterna bli alarmerande och 
närma sig gränsvärdet för otjänligt dricksvatten. 2019-11-29 uppmättes nitrathalten till 49 mg/l 
där gränsen för otjänligt går vid 50 mg/l. Provtagningen av både grundvatten och dricksvatten 
har utökats och VA-enheten följer noga utvecklingen.

Som en akut och tillfällig åtgärd blandas för närvarande dricksvatten från Tomelilla vattenverk in 
i vattnet från Smedstorp, så att en utspädning till tillåten nivå erhålls. Denna lösning är dock inte 
hållbar i längden, då hela vattenbehovet i Smedstorps vattenförsörjningsområde inte kan täckas 
med distribution från Tomelilla. 

Smedstorps vattentäkt som strategiskt viktig
Både Simrishamns och Tomelillas VA-enheter ser Smedstorps vattenverk och vattentäkt som 
strategiskt viktig för regionen. Smedstorps vattenverk är förbundet med både Tomelillas 
vattensystem och delar av Simrishamns vattenförsörjningsområde. Smedstorps vattentäkt ger 
redundans i vattenförsörjningen i regionen genom att Smedstorp kan leverera dricksvatten åt 
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båda hållen. I en situation då grundvatten inte kan hämtas från huvudtäkten i Fyledalen, måste 
reservvattentäkterna i Tryde användas till Tomelilla vattenverk och då kan omkopplingar på nätet 
göras så att Smedstorps vattenverk försörjer Kverrestad och delar av Lunnarp. 

Avsikten på sikt är att Smedstorps vattenverk ska kunna användas som reservvatten i större 
utsträckning och förse ett ännu större område av Tomelillas system med dricksvatten när det 
behövs. Detta beskrivs också i VA-planen, som antogs i Tomelilla under 2019.

Smedstorps vattenverk och vattentäkt behövs för att säkra upp dagens och framtida 
vattenförsörjning i kommunen och en investering i verket ses som helt nödvändig.

Planerade investeringar
Sedan ett par år tillbaka har det funnits en summa med i investeringsplanen för åtgärder vid 
Smedstorps vattenverk. I VA-planen, som antogs 2019, fanns investeringen med i åtgärdsplanen 
med en investering på 1,5 mkr, men med tillägget att om nitratrening behövs blir summan högre. 
Den då planerade investeringen innebar en renovering av byggnaden med nya elinstallationer och 
en allmän uppgradering av anläggningen. 

VA-enheten har utrett alternativen för reduktion av nitrathalterna i grundvattnet i Smedstorp och 
en process med omvänd osmos framstod som mest lämplig. Nitratrening, oavsett metod, är en 
förhållandevis dyr behandling i förhållande till andra installationer. En upphandling är gjord och 
Malmberg är tilldelad totalentreprenör med knappt 14 mkr som kontraktssumma.

I den nu beställda entreprenaden ingår förutom nitratrening även fast reservkraft, renovering av 
befintlig byggnad och uppgradering av brunnsöverbyggnaderna. Med ombyggnaden ökar också 
säkerheten vid dricksvattenanläggningen med förbättrat skalskydd. 

Ombyggnaden medför inte någon utökning av kapaciteten, då vattendomen begränsar hur 
mycket vatten som får uttas ur vattentäkten. 

För närvarande pågår detaljprojektering och entreprenaden ska vara klar för distribution av 
godkänt vatten i april 2021. 

Ekonomiska konsekvenser av investeringen
Kapitalkostnad av investeringen på 14 mkr blir med 30 års avskrivning 470 tkr/år. Ränta på 1,5% 
blir ca 210 000 kr/år, dvs. totalt 680 000 kr/år. Intäkten av försäljning av 200 000 m³ vatten per 
år till Simrishamn uppgår till 1 920 000 kr/år (VA-taxan 2020). 

Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i kommunen där 
simuleringarna visar hur avgiften behöver höjas under kommande år för att möta verksamhetens 
kostnader. De investeringar som föreslås under år 2020 och de intäkter som de ger har lagts in i 
modellen. De utökade investeringsmedel som föreslås påverkar taxans utveckling marginellt och 
ligger med i det taxeförslag som har lämnats till Samhällsbyggnadsnämnden. I detta förslag 
föreslås en taxehöjning inför 2021 på 3 %.

Behoven att investera och förnya VA-anläggningarna har varit stort under många år men har 
begränsats av personella resurser. Verksamheten ser det som mycket positivt att stora 
förbättringar i Tomelillas VA-anläggningar nu genomförs.
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Bilaga:

Avtal mellan Tomelilla och Simrishamns kommuner gällande vattenleveranser från Smedstorps 
vattenverk. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 166 Dnr KS 2020/146

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 166 forts.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun har hela sin låneskuld hos Kommuninvest, för 
närvarande 300 mnkr. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvar solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar, för närvarande 
291, har tecknat borgensförbindelse.

Tomelilla kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 
2002 och undertecknade separat regressavtal 11 mars 2003. 
Kommunfullmäktige beslutade § 102/ 2011 att förnya avtalet.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Tomelilla kommun 
borgensåtagande är på väg att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av stor vikt att Tomelilla kommun fattar ett beslut i kommunfullmäktige 
som bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande gäller samt därefter 
undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare tio år.

Ekonomiska konsekvenser
Kommuninvests goda kreditvärdighet innebär bra förutsättningar för bra 
lånemöjligheter till lägre ränta än vad övriga marknaden erbjuder. 
Förutsättningar för att nyttja Kommuninvests tjänster är att Tomelilla 
kommun är medlem i föreningen och därmed också tecknar separat 
regressavtal. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 166 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2404.
Kommunfullmäktige § 102/2011, handlingsid: Ks 2011.48363.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 167 Dnr KS 2020/141

Remissvar Region Skånes tågstrategi

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma remissvar, handlingsid: Ks 2020.2406.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har översänt förslag till Tågstrategi för utveckling av den 
regionala tågtrafiken i Skåne för yttrande senast den 11 september 2020. 

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har tagit fram ett gemensamt 
remissyttrande för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 
som kommunalrådet och oppositionsrådet i de fyra kommunerna erbjuds att 
skriva under.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma remissvar, handlingsid: Ks 2020.2406.

Beslutsunderlag
Yttrande Region Skåne remiss tågstrategi, handlingsid: Ks 2020.2406.
Remissversion – Tågstrategi Region Skåne, handlingsid: Ks 2020.2405.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Yttrande Strategi för utveckling av den regionala 
tågtrafiken i Skåne Remissversion 2020-06-11 
 
Sydöstra Skånes kommuner, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, avger här ett 
gemensamt yttrande. 

Sammanfattning yttrande Sydöstra Skånes kommuner  
Målet med tågstrategin är att ge en tydlig bild av vilka behov som finns i Skåne för att nå de 

övergripande målen och vilken tågtrafik som Region Skåne eftersträvar. Målet är att fler skåningar 

ska välja kollektivtrafik före bil och den geografiska tillgängligheten med kollektivtrafik ska utvecklas.  

Sydöstra Skånes kommuner anser att det är positivt att region Skåne genomgående i strategin lyfter 

behovet av att investera i Ystad/Österlenbanan och instämmer att det är nödvändigt att dessa 

genomförs för att säkerställa tillgängligheten.  

 

I målbild för tågtrafik till åren 2030, 2035 och 2040 presenteras åtgärderna för Ystad-Österlenbanan 

vara färdigställda till år 2035-2040.  

Pågående arbete hos kommunerna med planering av nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen ställer 

redan idag krav på en attraktiv och förbättrad arbets- och fritidspendling med kollektivtrafik. För att 

kunna möta upp kommunernas och regionens utvecklingsmål samt resenärernas efterfrågan 

behöver åtgärder färdigställas tidigare än år 2035.  

 

Kapacitetsutnyttjandet för Ystad/Österlenbanan är en av de högsta i Skåne, vilket innebär att banan 

är störningskänslig och saknar kapacitet för tätare trafik.  

Trots planerade åtgärder visar strategin att Ystad-Österlenbanan år 2040 kommer att ha en fortsatt 

hög störningskänslighet, låg medelhastighet och ingen ledig kapacitet. Region Skånes övergripande 

mål kommer följaktligen då inte att uppfyllas. Om kollektivtrafiken ska vara ett reellt alternativ till 

bilen och principen att binda samman Skåne med kollektivtrafik ska uppfyllas behöver störningarna 

minska. Risken finns annars att resenärerna tar bilen istället och målsättningen för 

färdmedelsfördelningen blir svår att uppnå. 

 

För att skapa en robust och tillgänglig tågtrafik behövs både skarpa och tidiga åtgärder för att uppnå 

målen och skapa geografisk tillgänglighet för hela Skåne. 
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Ärendebeskrivning Tågstrategi 

Region Skåne har tagit fram en ny strategi för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för 

att den ska kunna bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Strategin 

redovisar den tågtrafik som behövs för att kunna möta förväntad efterfrågan, och för att nå de 

marknadsandelar för kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål. Strategin är ett underlag i 

upphandlingar av trafik och fordon, samt för prioriteringar i den Regionala 

Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är också ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och 

Regeringen, om vilka satsningar som behövs i nationell plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet. 

Tågstrategin redovisar behovet av regional persontågtrafik fram till 2040, med fokus på ett antal 

målår i femårsintervaller (2030, 2035 och 2040) och visar vilken tågtrafik som Skånetrafiken behöver 

köra om de uppsatta målen ska nås. Men för att de uppsatta målen ska bli verklighet krävs 

utbyggnader i infrastrukturen som Region Skåne inte har full rådighet över, och att tillräckligt 

utrymme finns i budget för driftskostnaderna för den utökade tågtrafiken. 

 

Remisstiden löper till och med 11 september 2020 

 

Sydöstra Skånes samarbetskommittés (SÖSK) synpunkter 
avseende tågstrategi för Skåne  
 
Simrishamnsbanan 
 
Av underlaget framgår att inga nya järnvägar har studerats i strategin med hänvisning till att 

transportbehovet inte motiverar att ny järnväg byggs. Sydöstra Skånes kommuner anser att det är 

fortsatt viktigt att beakta en utbyggnad. Simrishamnsbanan skulle stärka den geografiska 

tillgängligheten till Sjöbo och bidra till att uppfylla 1-timmes målet med kollektivtrafik i stråket 

Simrishamn - Malmö.  

 

Ystad/Österlenbanan 
 
I målbild för tågtrafik till åren 2030, 2035 och 2040 presenteras åtgärderna vara färdigställda till år 

2035-2040. Det är angeläget att åtgärderna färdigställs tidigare än 2035 för att kunna möta upp 

kommunernas utvecklingsmål. Pågående arbete hos kommunerna med planering av nya bostäder i 

kollektivtrafiknära lägen ställer krav på attraktiva och förbättrade pendlingsmöjligheter, så att en 

högre inflyttning är möjlig. 

 

I tågstrategin står att syftet med trafiken på Ystad/Österlenbanan är att “Knyta orter längs Skånes 

sydkust med varandra och till Malmö/Lund för arbets- och studiependling samt fritidsresor.” För 

sydöstra Skånes del är det viktigt att säkerställa och tillgängliggöra en robust arbetspendling både till 

och från delregionen. Även fritidsresandet har en utvecklingspotential och kräver god tillgänglighet.  
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Det dubbelriktade perspektivet gällande hur resenärer åker behöver även beaktas i andra delar av 

strategin.  

  

I tabellerna på sidan 41 redovisas trafikeringsbehovet fram till år 2040, här föreslås två pågatåg 

trafikera banan per timme i högtrafik från år 2035. En av avgångarna föreslås att endast gå till 

Tomelilla för utbud och restider, inte för kapacitet. Behovet av utbud och restider föreligger hela 

vägen till Simrishamn. 

I den beskrivande texten längst ner på sidan 41 beskrivs arbetet som har utförts med att ta fram en 

ÅVS för Ystad/Österlenbanan, där åtgärder föreslås som förkortar restiden till Simrishamn. För att 

göra det mer attraktivt för fler att arbetspendla med tåg, är det motiverat med halvtimmestrafik i 

högtrafik till Simrishamn.  

Sydöstra Skånes kommuner önskar ett förtydligande i tabell och text gällande den föreslagna 

satsningen på 30 minuterstrafik från år 2035 till Simrishamn.  

 

Övergripande synpunkter 
 

Sidan 10, Skånetrafikens busslinjer är markerat med gult, men enbart expressbusslinjer redovisas i 

kartan. Det framgår inte tydligt i underlaget varför övriga linjer inte visas, eller hur urvalet har skett.  

 

Sidan 12 redovisar resandets fördelning över vardagsdygnet för Pågatåg respektive Öresundståg. I 

stycket under tabell 1 redovisas att kartläggningar som har gjorts sommartid och helg visar att fler 

stråk i Skåne har lika mycket eller i vissa fall mer resande sommartid. Det är en viktig slutsats för 

sydöstra Skåne, då här föreligger en stor potential för ett ökat resande sommartid.  

Resandet fördelat på årets månader bör även det redovisas i tabell för att tydliggöra skillnaderna 

över året.  

 

Sidan 19 Restidsmål. I inledande text står det att restidsmålet uppfyller flera behov såsom bättre 

tillgänglighet från framförallt östra Skåne till Skånes tillväxtmotorer.  

Kristianstad/Hässleholm ligger i östra Skåne och räknas även de som en av Skånes tillväxtmotorer, 

hänvisningen till att östra delen då behöver bättre tillgänglighet till Skånes tillväxtmotorer blir 

missvisande. Är det sydöstra Skåne som avses med östra Skåne behöver tillgängligheten öka till alla 

Skånes tillväxtmotorer, vilket även avser Kristianstad/Hässleholm.  

 

I tabellen redovisas bland annat restidsmål och vilket år det ska vara infriat för de olika sträckorna. 

För att tydliggöra skillnaden mellan restidsmål och dagens restid behöver även det redovisas i 

tabellen. Om målet att fler ska välja kollektivtrafik före bilen ska få tyngd är det viktigt att peka på 

fördelarna med tåget. En kolumn där restidsskillnaderna mellan tåg och bil redovisas förtydligar 

detta. 

Kolumnen infrias år är otydlig, avser det året det ska vara uppfyllt eller när ska påbörjas.  

 

Förkortningar är otydliga avseende Malmö-Ystad och benämningarna via Hie samt via Övn, skriv ut 

förkortningarna för förtydligande.  
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Sidan 22 beskriver stråken för godståg. Här hade det varit önskvärt att Ystadbanan presenterades, 

då det på sikt finns potential för utökade transporter till och från Ystad hamn.  

 

Sidan 26 beskriver vilken kapacitet som behövs för att nå uppsatta mål, räknat på antalet 

sittplatser/tåg. Tillräcklig kapacitet är inte en garanti för att uppnå målen, för att attrahera resande 

och nå restidsmålen förs ett resonemang gällande utbudets nivå.  

 

Att öka potentialen och attraktiviteten är en viktig aspekt för sydöstra Skånes kommuner, samtidigt 

som resenärsunderlaget varierar utifrån säsong behöver attraktiva pendlingsmöjligheter erbjudas 

året runt för arbets- och skolpendling. I underlaget bör även möjligheten för ett ökat fritidsresande 

samt överförflyttningen från bil till tåg beaktas. 

En förutsättning för detta är att den trafik som finns är attraktiv och robust, ett tåg i timmen anses 

inte vara tillräckligt för att tåget ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt gentemot bilen. 

 

Sidan 43 Kartbilderna som redovisar beslutad utveckling av trafiken samt framtida målbilder för 

trafiken år 2030, 2035, 2040 behöver förtydligas då skillnaderna mellan de olika kartorna är svåra att 

tyda.  

 

Sidorna 50 - 51 presenterar en analys över kapaciteten i spårsystemet i Skåne och vad den 

föreslagna trafiken innebär för kapacitetsutnyttjandet. Kapaciteten är inte tillräcklig trots de 

åtgärder som föreslås genomföras till år 2040. Enligt figur 20 ligger Österlenbanans 

kapacitetsutnyttjande på 1.79 det högsta nyttjandet i Skåne och Ystadbanan på 1.34 det femte 

högsta i Skåne.  

Kapacitetsutnyttjandet visar att Ystad-Österlenbanan år 2040 har en fortsatt hög 

störningskänslighet, låg medelhastighet och ingen ledig kapacitet trots planerade åtgärder, vilket 

innebär att Region Skånes övergripande mål inte kommer att uppfyllas. Det fortsatta arbetet för att 

uppnå fastställda övergripande mål och skapa en robust järnväg hela vägen mellan Simrishamn och 

Malmö behöver konkretiseras och förtydligas.  

 

Sidorna 59-61 I bilaga 2 “behov av utbyggd infrastruktur” föreslås två nya mötesspår vid 

Skurup-Rydsgård samt Köpingebro-Lunnarp. Det framgår inte i underlaget om det är en fristående 

analys som inte tar hänsyn till ÅVSen för Ystad-Österlenbanan och de förslag till etapputbyggnader 

som är framtagna. Förslagen överensstämmer inte och kan därmed ge en felaktig bild över behovet. 
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För kommunerna i sydöstra Skåne – kommunalråd och 

oppositionsråd/oppositionsföreträdare från Ystads kommun, Simrishamns kommun, 

Tomelilla kommun och Sjöbo kommun 

 

 

 

 

Kristina Bendz           Leif Sandberg                    Magnus Weberg          Jeanette Ovesson 

Ystad                                         Tomelilla                Sjöbo   Simrishamn 

  

 

 

 

 

Cecilia Magnusson Svärd      Sara Anheden                  Cecilia Olsson Carlsson  Pia Ingvarsson 

Ystad                                        Tomelilla  Sjöbo     Simrishamn  
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1 Inledning 
Tågtrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken i Skåne och en motor för den regionala utvecklingen. 
Tågtrafiken har stor betydelse för Region Skånes mål att stärka Skånes flerkärnighet, binda samman 
Skåne, vidga arbetsmarknader, öka matchningen på arbetsmarknaden och förbättra kompetens-
försörjningen, samt att driva på bostadsbyggandet. Tågtrafiken har starka kopplingar och beroenden 
över gränserna till grannregionerna i Sverige och är en fundamental del av Skånes och Sydsveriges 
förbindelse till Danmark, framförallt Köpenhamn och dess flygplats Kastrup. Därför är det viktigt att 
kunna visa en tydlig bild av hur tågtrafiken behöver utvecklas för att fortsatt kunna bidra till Skånes 
utveckling. 
 
Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den ska kunna 
bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Strategin redovisar den tågtrafik 
som behövs för att kunna möta förväntad efterfrågan, och för att nå de marknadsandelar för 
kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och 
fordon, samt för prioriteringar i den Regionala Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är också ett 
viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och Regeringen om vilka satsningar som behövs i nationell 
plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet. 
 
Tågstrategin redovisar behovet av regional persontågtrafik fram till 2040, men den är inte en utfästelse 
om garanterad trafik. Den visar vilken tågtrafik som Skånetrafiken behöver köra om de uppsatta målen 
ska nås, men för att detta ska bli verklighet så krävs utbyggnader i infrastrukturen som Region Skåne 
inte har full rådighet över, och att tillräckligt utrymme finns i budget för driftskostnaderna för den 
utökade tågtrafiken.  
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2 Arbetet med strategin 
Arbetet mer remissversionen av tågstrategin har pågått under perioden januari 2019 – juni 2020 med 
utredningsarbete, workshops och avstämningsmöten med intressenter samt förankring med 
Kollektivtrafiknämnden och Regionala utvecklingsnämnden. Arbetet kommer att fortsätta efter 
remissperioden med inarbetande av synpunkter samt processen för politiska beslut. 

2.1 Syfte och mål med strategin 
Syftet med detta dokument är att förtydliga vilken utveckling av tågtrafiken som Region Skåne behöver 
och vill se för att nå de mål som satts upp i Trafikförsörjningsprogrammet, den Regionala 
Transportstrategin, Skånetrafikens verksamhetsplan och andra styrande dokument. 
 
Målet med arbetet har varit att ge en tydlig bild av vilken regional och storregional tågtrafik som Skåne 
vid olika tidpunkter i framtiden behöver ha för att nå de övergripande målen och därmed vilken 
tågtrafik som Region Skåne eftersträvar. Genom detta kan Region Skåne tydligt kommunicera i sina 
dialoger med Trafikverket vilka framtida behov av kapacitet i järnvägsnätet som finns och vilken 
utbyggnad som är nödvändig. Detta är en mycket viktig del i arbetet med att prioritera objekt i Skåne i 
Trafikverkets nationella plan. Den är också ett tungt vägande underlag i arbetet med den Regionala 
Transportinfrastrukturplanen, den så kallade RTI-planen. Tågstrategin omfattar den persontågtrafik som 
behövs för att uppfylla Region Skånes mål för kollektivtrafiken, det vill säga den tågtrafik som normalt 
utförs av Skånetrafiken. Strategin utesluter inte att trafik på någon eller några av sträckorna som pekas 
ut utförs på kommersiell basis, om de uppfyller de behov som uttrycks i strategin och de mål som finns 
i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  Planen omfattar inte, och behandlar inte, kommersiell 
långväga trafik såsom fjärrtåg eller godståg. 
 
Tågstrategin visar inte en fastställd trafik. Skånetrafiken har inte rådighet över infrastrukturen och kan 
inte ensidigt bestämma vilka tåg som får köra på spåren i Skåne. De utbyggnader av infrastrukturen 
som hittills är beslutade av Trafikverket räcker inte till för att ge tillräcklig kapacitet för den tågtrafik 
som behövs för att nå Region Skånes övergripande mål för ett hållbart transportsystem. Därför är 
tågstrategin viktig för att ge en bild av vilken regional och storregional tågtrafik som vi har behov av i 
Skåne. Denna är därmed också en grund för att kunna arbeta för utbyggd infrastruktur i dialogen med 
Trafikverket och Regeringen. 

 

2.2 Deltagare i arbetet 
 
Projektledare: 
Carl Björklund, trafikstrateg, Skånetrafiken, Region Skåne 

Arbetsgrupp: 
Daniel Lind, affärsutvecklare Framtidens tåg, Skånetrafiken, Region Skåne  
Mats Ohlsson, senior verksamhetsutvecklare tåg, Skånetrafiken, Region Skåne 
Magnus Andersson, infrastrukturstrateg, avdelningen för regional utveckling, Region Skåne 
Martin Risberg, infrastrukturstrateg, avdelningen för regional utveckling, Region Skåne 
Nicolas Cronberg, infrastrukturstrateg, avdelningen för regional utveckling, Region Skåne 
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2.3 Strategiska utgångspunkter och avgränsningar 
 
Sedan Region Skåne och Skånetrafiken bildades har flera strategiska dokument för tågtrafiken tagits 
fram. Det är naturligt att när förutsättningar och mål förändras, så förändras också strategierna för hur 
tågtrafiken ska utvecklas. Denna tågstrategi tar sin utgångpunkt i de övergripande mål för Skånes 
utveckling som under de senaste åren har beslutats inom Region Skåne. 
 
De viktigaste principer som ligger till grund för denna strategi är: 

• Tågstrategin ska visa vilken regional tågtrafik som behövs för att tågtrafiken ska bidra med sin 
del för att nå Region Skånes övergripande mål för transportsystemet. 

• Endast existerade, beslutade mål i Region Skåne som helhet och Skånetrafiken ligger till grund 
för tågstrategin. Inga nya mål har arbetats fram för denna strategi. Målen kommer från de 
etablerade strategier och planer som finns för utveckling av Skåne och Sydsverige, samt 
Greater Copenhagen-området, och är antagna av Region Skåne genom beslut i politiska organ. 

• Strategin ska förutom trafikering också visa på behovet av spårkapacitet och vilka utbyggnader 
av spårinfrastrukturen som behövs för att den framtagna trafiken ska få plats, samt vilket behov 
av fordon som den framtagna trafikeringen innebär. Tågstrategin bygger även här på 
målorienterad planering, och visar vilken infrastruktur respektive fordonsflotta som behövs för 
att kunna köra den tågtrafik som i sin tur behövs för att nå de övergripande målen.  

• Planen omfattar inte spårväg/lättbana/lightrail eller tunnelbana/metro. Tågtrafik är ett 
kapacitetsstarkt transportmedel för att främst möta regionala och storregionala resbehov 
medan spårväg och metro är kapacitetsstarka transportmedel för främst lokala och delregionala 
resor. Metro och spårväg ska därför planeras och analyseras i samma sammanhang som 
stadsbusstrafik och viss regionbusstrafik.  

• Planen omfattar inte heller kommersiell tågtrafik i järnvägsnätet såsom fjärrtåg/snabbtåg eller 
godståg, men analyser av infrastrukturbehov tar hänsyn till att även dessa ska finnas och 
fungera tillsammans med Skånetrafikens tågtrafik i framtiden. 

• Tågstrategin beaktar den s.k. fyrstegsprincipen som Trafikverket använder i sin planering. Enligt 
den ska i första hand åtgärder övervägas som minskar behovet av transporter, samt påverkar 
valet av transportsätt. Därefter ska andra sätt att utnyttja infrastrukturen och mindre 
trimningsåtgärder prioriteras före större om- och nybyggnationer av infrastruktur. En 
genomgående inriktning som Region Skåne har i sina övergripande planer och strategier är att 
samhället ska formas så att resor och transporter blir resurseffektiva. Målen i denna tågstrategi 
utgår från de mål som finns i Region Skånes strategi för ett hållbart transportsystem 2050, där 
andelen tågresande är vald för att bidra till en hög kollektivtrafikandel och därmed göra det 
motoriserade resandet så resurseffektivt och hållbart som möjligt. Vid utformning av 
trafikeringen som presenteras i den här strategin så har också hänsyn tagits till kapacitet i 
specifika delsträckor där det bedömts mycket osannolikt eller orimligt att kapaciteten ska 
kunna byggas ut i stor omfattning inom strategins tidsperspektiv. Trafiken har då utformats för 
att flytta resandeflöden och kapacitet till andra stråk för att klara målen.  

• Strategin fokuserar på ett antal målår i femårsintervaller. Dessa årtal passar väl med planering 
av stora infrastrukturprojekt och när dessa kan förväntas vara klara. Att göra en plan år för år 
har erfarenhetsmässigt visat sig vara av begränsad nytta då färdigställandet av järnvägsprojekt 
ofta kan flyttas framåt eller bakåt i tiden och ordningsföljden mellan dem kan påverkas av 
många faktorer, vilket leder till oklarheter när scenariobilder bara stämmer delvis. 

• Strategin sträcker sig till 2040. Detta är ett tjugoårsperspektiv som är rimligt att överblicka, 
eftersom det sträcker sig över en period där ett antal kända behov och målsättningar finns och 
föreslagna större infrastrukturåtgärder att relatera till. 2040-perspektivet har därför bedömts 
som rimligt utifrån att förutsättningar och ställningstaganden måste kunna diskuteras med 
Skånes kommuner som ska kunna sätta in dessa i sina sammanhang. 2040-perspektivet 
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överensstämmer också med perspektivet för Trafikverkets nu gällande Basprognos, som ligger 
till grund för bland annat investeringar i järnvägsnätet.  

• Strategin pekar inte ut några helt nya järnvägar i Skåne. Detta grundar sig i att den regionala 
utvecklingsstrategin för Skåne, Det Öppna Skåne 2030 samt Strategi för det flerkärniga Skåne 
inte pekar ut några korridorer där transportbehovet är så stort att det motiverar ny järnväg. 
Järnvägar i helt nya sträckningar är inte heller nödvändigt för att nå målen fram till 2040. Det 
finns givetvis sträckor i Skåne där nya järnvägar ändå skulle bidra till att lättare möta en del av 
Region Skånes mål, men att bygga nya järnvägar är mycket resurskrävande och kostsamt och 
det är inte sannolikt att staten skulle avdela en mångfalt större budget än tidigare till 
järnvägsbyggande i Sverige. Region Skåne behöver därmed prioritera de objekt som tillför de 
största nyttorna i transportsystemet, och för perioden fram till 2040 är det utbyggnad av högre 
kapacitet hos de befintliga banorna som behövs för att möta de uppsatta målen. 
 
 

Vad skiljer denna strategi från tidigare strategiska planer för tågtrafiken i Skåne? 

• Denna tågstrategi innehåller inga beskrivningar av Skånes utveckling i stort i framtiden. 
Sådana beskrivningar och scenarier finns redan i strategiska dokument som den Regionala 
Utvecklingsstrategin ”Det Öppna Skåne 2030”, flera dokument i Strukturbild för Skåne samt i 
de dokument som tagits fram för gränsöverskridande samarbeten såsom Trafikcharter för 
Greater Copenhagen och Positionspapper för ett enat Sydsverige. 

• Endast den trafik som är nödvändig och tillräcklig för uppfyllelse av de regionala målen finns 
med i strategin. Trafik som inte motiveras av regionala mål eller har goda utsikter till högt 
resande och därmed bidrar till målet om marknadsandelar redovisas inte i tågstrategin. 

• Tågstrategin visar endast på fordonsbehov i form av antal och ungefärlig sittplatskapacitet för 
respektive typ av trafik, men värderar inte fordonstyper eller teknisk utformning.  
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3 Nuläget 
 

3.1 Nuvarande tågtrafik i Skåne 

 

 

 
Den regionala tågtrafiken i Skåne utgörs uteslutande av Skånetrafikens tågtrafik, med två typer av tåg 
och ett tredje som är under införande. Öresundstågen är ett storregionalt tågsystem som binder ihop 
Skåne med Själland och de svenska grannregionerna, och främst trafikerar de större orterna. Pågatågen 
är ett lokaltågsystem i Skåne som binder ihop större och mindre orter. Ett tredje, regionalt, tågsystem 
som kompletterar dessa två planeras att införas omkring 2024.  

Figur 1: Schematisk bild över dagens tågtrafik (december 2020 i Skåne, exklusive fjärrtåg). En linje innebär ett tåg 
per timme i vardera riktningen i högtrafik. 
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3.2 Grundläggande förutsättningar och nuläge 
 
Resandet i Skåne 
Skåne har en flerkärnig ortsstruktur som är unik i Sverige. Denna skapar ett resmönster som ser 
annorlunda ut än resmönstret i många andra storstadsregioner. Befolkningstyngdpunkten ligger i västra 
Skåne, och det är också främst där det stora resandet sker. De starka stråken är de som förbinder de 
större städerna i Skåne. Här finns också potentialen att flytta över många bilresor till tåg, särskilt i 
stråket Lund – Helsingborg. 
 

 
Figur 2: Resandet med olika trafikslag i Skåne en vardag 2019. Värden avser antal personer som reser med respektive 
trafikslag. Lila=Skånetrafikens tågtrafik, gul=Skånetrafikens busstrafik och grå=biltrafik.  (Trivector 2020) 

 
Totalt görs ca 170 miljoner resor per år med Skånetrafikens bussar, tåg och servicefordon. Av dessa sker 
ca 47 miljoner resor med Skånetrafikens tåg; Pågatågen och Öresundståg. Tågtrafiken står alltså för 
knappt 30 % av det totala resandet, men då medelreslängden med tåg är betydligt längre än med buss 
så står tågen för en större del, nästan 70 %, av det totala persontransportarbetet i Skånetrafiken.  
 
Viktiga relationer för tågtrafiken är de sträckor som förbinder de större orterna i stråk med mycket 
resande, de s.k. starka stråken. Tågtrafiken har dessutom en mycket viktig roll som strukturbildande 
stomme i kollektivtrafiknätet, och för den regionala utvecklingen genom att korta restiderna till orter 
utanför de tyngsta stråken.  
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Av den senaste stora resvaneundersökningen i Skåne, från 2018, så framgår det tydligt hur 
skåningarnas resor fördelar sig över dygnet och vilka typer av resor som görs vid vilken tidpunkt. På 
vardagar har resandet tydliga toppar, en så kallad peakstruktur. Arbetspendlingen är en betydande del 
av resorna, men många andra typer av resor görs också.  
 

 
Figur 3: Resandet per timme under ett vardagsdygn i hela Skåne, alla ärenden.  (RVU Skåne 2018) 

 
På lördagar och söndagar så ser resandet annorlunda ut, framförallt till volymen. Det är dock viktigt att 
konstatera att arbetspendling är en viktig del av resandet även på helger, även om de resorna är färre 
till antalet, och att de resorna startar lika tidigt på lördagar och söndagar som på vardagar. 
 

 
Figur 4: Resandet per timme under ett lördagsdygn i hela Skåne, alla ärenden.  (RVU Skåne 2018) 

 

 
Figur 5: Resandet per timme under ett söndagsdygn i hela Skåne, alla ärenden.  (RVU Skåne 2018) 
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Resandets ojämna fördelning över dygnet speglas i resandet på Skånetrafikens tåg. Mer än 50 % av 
resandet med Pågatågen på vardagar sker i perioderna 06-09 och 14-18. Resandet med Öresundstågen 
i Skåne har en ännu tydligare peakstruktur; Mer än 60% av resandet sker i dessa perioder. 

 
 

Tabell 1: Resandets fördelning över vardagsdygnet för Pågatåg respektive Öresundståg.  
Källa: APC och manuell resanderäkning. 

 
 
Förutom arbetspendling har tidigare studier visat att det finns en stor potential att öka fritidsresandet 
med kollektivtrafik. Till skillnad från arbetsresor är dessa mer utspridda under dagen och har därför 
större potential att rymmas inom befintlig kollektivtrafik utan att det leder till ökat kapacitetsbehov. 
Kartläggningar som tidigare har gjorts av kollektivtrafikresandet sommartid och helg visar att flera stråk 
i Skåne har lika mycket eller i vissa fall mer resande sommartid som under vinterhalvåret och här finns 
potential att få ökat resande utan att det kräver inköp av fler fordon eller utbyggd spårinfrastruktur. 
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Den regionala tågtrafiken är också mycket viktig för att knyta samman Skåne med grannregionerna i 
Sydsverige samt med Köpenhamnsområdet och Själland i Danmark. Vid resor från Skåne till 
grannregionerna i Sydsverige används tåg till mer än en fjärdedel av arbetspendlings- och 
tjänsteresorna. För fritidsresor är det en femtedel. 
 

 
Figur 6: Färdmedelsfördelning för resor från alla Skånes kommuner till andra orter inom Sverige. (RVU Skåne 2018) 

 
 
Vid resor till Danmark är tåget däremot överlägset populärast som färdmedel. 
 

 
Figur 7: Färdmedelsfördelning vid resor från alla Skånes kommuner till resmål i Danmark. (RVU Skåne 2018) 

Utförandet av trafiken 
99 Pågatåg och 111 Öresundståg (delade med andra regioner) rullar i trafik för Skånetrafiken. All trafik 
utförs av trafikföretag som kör och bemannar tågen samt sköter underhåll, och som Skånetrafiken har 
avtal med efter offentlig upphandling. Fordonen ägs av Skånetrafiken eller genom samarbeten med 
grannregionerna. Planeringen av trafiken på kort sikt utförs av det trafikföretag som kör för 
Skånetrafiken, enligt de ramar som fastställts, och planeringen på lång sikt utförs av förvaltningen.  
 
Ansvar för infrastruktur 
Skånetrafiken eller andra delar av Region Skåne äger inte några järnvägar och väldigt lite annan 
spårinfrastruktur. Tågtrafik är därför beroende av de spår som Trafikverket äger och förvaltar, och 
möjligheterna att utveckla tågtrafiken begränsas av kapaciteten i spårsystemet och vilka andra 
tågoperatörer som vill utnyttja den. Utbyggnader av spårinfrastrukturen sker med finansiering från den 
budget som Regeringen årligen fastställer för Trafikverket, och de åtgärder som ska finansieras planeras 
in i det som kallas Nationell plan för transportsystemet. Utöver det förfogar Region Skåne över en 
summa statliga pengar, i en så kallad Regional Transportinfrastrukturplan (RTI). Där avgör Region Skåne 
vilka åtgärder som ska prioriteras. Stora åtgärder i järnvägens infrastruktur behöver finansieras i 
Nationell Plan, medan trimningsåtgärder och mindre objekt kan finansieras eller delfinansieras genom 
RTI-planen. I gällande RTI-plan för Skåne 2018-2029 har avsatts drygt en halv miljard till 
samfinansiering av åtgärder på järnvägen i Skåne. Utöver detta kan kommuner och i vissa enstaka 
fall Region Skåne bidra med egna medel.  
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4 Styrande program och strategier 
 
Region Skåne arbetar målstyrt. De strategiska valen för tågtrafiken i Skåne syftar till att tågtrafiken i så 
stor utsträckning som möjligt ska bidra till de övergripande mål för Region Skåne som är fastställda i 
ett antal program som beslutats i Region Skånes politiska organ. Utvecklingen av tågtrafiken styrs 
också i viss delar av överenskommelser där Region Skåne förbundit sig till viss trafik i samband med 
investeringar i ny infrastruktur.  
 
Inom Region Skåne finns en tydlig struktur med strategier och program som bryter ned och pekar ut 
hur de övergripande målen omvandlas till konkreta åtgärder för bland annat transportsystemet. 
Strukturen visas i figuren nedan och de strategier och program som är relevanta för den här 
tågstrategin redovisas på de kommande sidorna. De mål som kommer ur dessa strategier och berör 
tågtrafiken redovisas i kapitel 6. 

 
Figur 8: Region Skånes strategier för transportsystemet i ett sammanhang. 
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Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), även kallad ”Det öppna Skåne” sätter upp mål om att 
sysselsättningen ska bli högre, kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 40 procent av den 
motoriserade trafiken, skåningarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika gruppers hälsa, 
utbildning och sysselsättning ska minska. Andra viktiga målsättningar är att Skåne ska nå de nationella 
miljömålen, bli klimatneutralt och fossilbränslefritt.  
 
Regionplan (Strukturbild för Skåne) 
Den 1 januari 2019 trädde den nya Plan-och bygglagen i kraft som innebär att Region Skåne ansvarar 
för att ta fram en regionplan. Regionplanen planeras vara antagen 2022. En regionplan ska utgöra ett 
stöd i de skånska kommunernas fysiska planering vad gäller de mellankommunala och regionala 
fysiska planeringsfrågorna. Det handlar även om att koppla samman kommunernas översiktsplaner med 
den regionala utvecklingsstrategin. Den är därmed en viktig del i att skapa förutsättningar för ny 
infrastruktur i Skåne och en bebyggelsestruktur som kopplar till kollektivtrafikens starka stråk. En 
föregångare till regionplanen, Strukturbild för Skåne, finns sedan 2010. Denna bygger på fem 
strategiområden som syftar till att uppnå ett hållbart Skåne med den fysiska planeringen som verktyg. 
Där finns tydliga mål om att kollektivtrafiken ska vara strukturbildande i Skåne och att Skånes 
flerkärnighet ska stärkas.  
 
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 (”Transportstrategin”) 
Transportstrategin sätter upp målen för hur transportsystemet och transporterna av människor och gods 
i Skåne måste utvecklas för att nå målen om hållbar utveckling och de mål som sätts i RUS. Strategin 
anger en politisk viljeinriktning för arbetet med Skånes transportsystem mot målåret 2050. Den visar 
även hur Skåne genom sina regionala förutsättningar inom transportsystemet kan bidra till att de 
globala och nationella målen uppnås. Transportstrategin syftar till att ange den strategiska inriktningen 
för kommande planperioder med nationell och regional infrastrukturplan. Strategin anger mål-
sättningen för färdmedelsfördelningen i Skåne och riktlinjer för prioritering av åtgärder. Strategin tar sin 
utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030 och Strategier för Det 
flerkärniga Skåne och är en fördjupning som behandlar transportsystemets utveckling i ett 
övergripande och långsiktigt perspektiv. 
 
Regionalt Trafikförsörjningsprogram (TFP)  
TFP är det viktigaste dokumentet för kollektivtrafiken i Skåne på kort och medellång sikt. TFP sätter 
upp mål för kollektivtrafiken och löften till skåningarna om vilka utbudsnivåer som kan förväntas i olika 
typer av områden. TFP specificerar bland annat regionalt och delregionalt viktiga stråk, öppettider och 
basutbud. TFP bygger på Transportstrategi, Strukturplan och Regional Utvecklingsstrategi (RUS). I TFP 
för perioden 2020-2030 uttalas tydligt att ”Tågtrafiken har en stor strukturbildande roll och utgör den 
naturliga grunden för kollektivtrafiksystemet i Skåne”. 
 
Positionspapper inom Regionsamverkan Syd 
Sex regioner i Sydsverige (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne) samverkar i den 
s.k. Regionsamverkan Syd, förkortat RSS. Inom RSS har ett gemensamt måldokument för storregional 
kollektivtrafik tagits fram, ett s.k. positionspapper. Syftet med ett positionspapper för kollektivtrafiken i 
Sydsverige är att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större 
arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt. Fokus i positionspapperet 
ligger påförkortade restider mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige.  
 
Trafikcharter för Greater Copenhagen 
Greater Copenhagen är ett samarbete mellan Region Själland, Region Hovedstaden, Region Skåne 
samt regionernas 79 kommuner, som under ett gemensamt varumärke arbetar för att öka tillväxt och 
sysselsättning i denna storstadsregion. Medlemmarna undertecknade 2018 ett dokument kallat  
Trafikcharter som föreslår en rad satsningar som ställer krav på lokala, regionala och nationella 
prioriteringar och investeringar i både Sverige och Danmark. 
 
Skånebilden  
Region Skåne och sju skånska kommuner har enats om ett antal utgångspunkter för planering och 
prioritering av satsningar på järnvägsinfrastruktur som är viktiga för hela Skåne. Överenskommelsen 
kallas Skånebilden och beskriver nödvändigheten i att satsa på den regionala transportinfrastrukturen 
för att Skånes utveckling som en attraktiv region för boende, företagande och turism ska kunna nås. I 
Skånebilden tar de undertecknande parterna ställning för att bygga en ny höghastighetsbana med 
början i Skåne samt dubbelspår på Västkustbanan och en HH-förbindelse, men framhåller också att 
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Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider för att koppla Helsingborg och Kristianstad till 
höghastighetsbanan i Hässleholm samt för att koppla ihop de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne. 
 
Skånetrafikens verksamhetsplan (VP)  
De övergripande målen i Skånetrafikens verksamhetsplan är samma som i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet (TFP): En marknadsandel på 40 procent av de motoriserade resorna år 
2030 och 8 av 10 nöjda kunder. För att nå dessa pekar Verksamhetsplanen ut tre fokusområden:  
 
- I tid: Att förbättra den faktiska punktligheten,  
- Väl bemött: Leverera service över förväntan genom ett professionellt kundbemötande  
- Informerad: Leverera kundinformation i stört läge i rätt tid, enkelt tydligt och samstämmigt  

250



 

17 
 

5 Mål och förutsättningar 

5.1 Nedbrytning av mål och behov  
 
För varje delsträcka i tågsystemet så har ett flertal faktorer och mål betraktats för att bedöma vilket 
utbud som är nödvändigt för att nå de uppsatta målen.  
 
De mål som beaktats per sträcka är: 
40 % marknadsandel – det övergripande målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP), 
som i sin tur baseras på Transportstrategi för Skåne. Målen har tidigare brutits ned till stråknivå av 
konsultföretaget Sweco på uppdrag av Region Skånes avdelning för Regional utveckling. 
Restider – För att nå de mål som TFP sätter upp om tillgängligheten till Regionala kärnor och de mål 
som satts upp i RSS Positionspapper, som i sin tur brutits ned till delmål inom trafikgruppen i 
Regionsamverkan Syd (RSS). De trafikstrukturer som har tagits fram i arbetet i RSS för att nå målen i 
Positionspapperet har implementerats i detta dokument. Dessutom finns särskilda resmål framtagna för 
vissa specifika sträckor i samband med att åtgärdsvalsstudier genomförts  
Tillgänglighet – För att minska restider till regionala kärnor enligt mål i TFP. Här har tillgänglighet till 
framför allt Ystad varit viktigt för att nå målen i TFP. Trafikeringen på Ystadbanan och Österlenbanan 
bygger därför på förutsättningar från åtgärdsvalsstudien för banan som genomfördes 2018. 
Trafikeringen på Skånebanan bygger också på mål i den ÅVS som genomförts kopplat till ny stambana 
genom Hässleholm, samt Skånebildens mål om korta restider på Skånebanan. 
Internationell tillgänglighet – Restider och utbud i Öresundsregionen. Det arbete som gjorts i 
projektet ”Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen”, baserat på den gemensamma 
Trafikcharter som överenskommits mellan medlemmarna i Greater Copenhagen-samarbetet, har varit 
en värdefull indata och referens till rekommenderad trafikering för 2035 och 2040. 
Behovet av turtäthet för att nå TFP:s mål om utbud har också vägts in i de framtagna förslagen, 
liksom behovet av turtäthet för att skapa ett tillräckligt attraktivt utbud för att nå målen, om detta på 
ett tydligt sätt har varit underdimensionerat. 
 
Marknadsandelen har varit det övergripande målet, men även de andra målen har tagit med i 
bedömningen av behov och avvägningen av vilken tågtrafik som ska eftersträvas.  
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Marknadsandelsmålet 
Från Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 (”Transportstrategin”) kommer målet att 
kollektivtrafikens marknadsandel i Skåne ska uppgå till minst 40 procent av den motoriserade trafiken 
2030. I transportstrategin har en färdmedelsfördelning som anger en målbild för persontransporter i 
Skåne tagits fram. Den uppsatta färdmedelfördelningen kan inte nås av en enskild part utan ett 
gemensamt arbete behöver göras för att få en överflyttning mot en ökad andel resor med hållbara 
färdmedel. För att kunna nå och hantera det resande som motsvarar målet avseende kollektivtrafik, 
krävs omfattande infrastruktursatsningar i Skåne.  
 

 
Figur 9: Mål för färdmedelsfördelning i Skåne 2030 och 2050. Ur Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030. Här 
anges målen för alla färdmedel, medan målet för kollektivtrafiken är att ha minst 40 % av alla motoriserade resor, d.v.s 
att resandet med tåg och buss tillsammans utgör 40% av det totala resandet med tåg, buss och bil. Till 2050 ökar målet 
ytterligare, till strax över 50 % av de motoriserade resorna. 

 
Eftersom förutsättningarna att nå målet varierar i olika delar av Skåne har också målen brutits ner till 
olika geografiska områden under arbetena med Transportstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet 
2020-2030. Ambitionsnivån är allra högst satt i de större städerna medan landsbygden och mindre 
orter förväntas bidra i lägre grad till målet. I kapitel 6 redovisas en nedbrytning av målen till konkret 
tågresande per stråk. 

 
Figur 10: Mål för färdmedelsfördelning 2030 nedbrutet på ortsstorlek. Ur Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-
2030. 

De hållbara färdmedlen (gång, cykel, buss och tåg) ska enligt de fördelningar som är uppsatta i 
trafikförsörjningsprogrammet bära olika stora delar av resandet i olika sorters stråk. I och med att 
befolkningen i Skåne beräknas öka till 1,5 miljoner år 2030 och ha nått 1,8 miljoner år 2050 samt att 
antalet motoriserade resor per person förväntas vara konstant så innebär det ett ökat antal resor totalt. 
Det innebär att tågresandet behöver öka kraftigt för att målen ska nås. Resandet i tågtrafiken behöver 
öka med ca 100 % från 2019 till 2030 och med ca 60% från 2030 till 2040, för att tågtrafiken ska bidra 
med sina delar för att nå målen.  
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Restidsmål 
 
De restidsmål som ligger till grund för tågstrategin är en kombination av de mål som tagits fram inom 
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) och de mål som tagits fram i åtgärdsvalsstudier för olika banor inom 
Skåne, tillsammans med Trafikverket och berörda kommuner. Restidsmålen uppfyller flera behov, 
såsom efterfrågan på snabba resor för arbetspendling, åtgärder för regionförstoring, bättre tillgänglighet 
från framförallt Östra Skåne till Skånes tillväxtmotorer och tillgänglighet mellan tillväxtmotorerna i 
Sydsverige. De restidsmål som har beaktats i denna tågstrategi listas i tabellen nedan. 
 

Sträcka Restidsmål 

(min) 

Infriat 

år 

Avstånd km* Snitthastighet Kommentar 

Malmö-Lund 10 2025 16,04 96 km/h Snabbaste förbindelse, 

dvs Ötåg/S3 

Lund-Helsingborg 20 2040 65,17 195 km/h Enligt RSS 

positionspapper 

Lund-Kristianstad 35 2035 96,21 165 km/h Via höghastighetsspår 

enligt RSS 

positionspapper 

Helsingborg-Kristianstad 45 2035 107,03 143 km/h 

 

Enligt RSS 

positionspapper 

Hässleholm-Kristianstad 10 2035 29,54 177 km/h 

 

Deriverat från 

ovanstående 

Helsingborg-Hässleholm 35 2035 78,53 135 km/h Deriverat från 

ovanstående. Gäller 

snabb-/direkttåg som 

går snabbaste väg. 

Malmö-Ystad 30 2040 69,35 (via Hie) 

64,93 (via Övn) 

139 km/h 

130 km/h 

Enligt ÅVS Ystadbanan. 

Avser tåg med få stopp. 

Ystad-Simrishamn 30 2040 41,9 84 km/h Enligt ÅVS Ystadbanan. 

Avser tåg med få stopp. 

Helsingborg-Halmstad 30 2040 83,1 166 km/h Enligt RSS 

positionspapper. 

Hässleholm-Halmstad 55 2040 90,84 99 km/h Mål i RSS Positions-

papper är 70 minuter 

Kristianstad – Halmstad. 

Malmö-Köpenhamn 30 2040 41,1 82 km/h Mål i RSS Positions-

papper är 35 minuter 

vilket motsvarar dagens 

restid. Ett mål att nå en 

restid på max 30 minuter 

förbättrar tillgänglig-

heten inom Greater 

Copenhagen och 

Köpenhamns flygplats 

enligt trafikchartern. 
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Tillgänglighetsmål 
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) så slås fast att Skånes flerkärnighet ”skapar 
gynnsamma förutsättningar för Skåne att vara en sammanhängande och funktionell region avseende 
arbete, boende och utbildning, men det ställer också krav på en utvecklad tillgänglighet för att få en 
ökad interaktion mellan orterna. Kollektivtrafiken är och behöver fortsätta att vara en möjliggörare 
för människor att förflytta sig på ett ekonomiskt och hållbart sätt i Skåne.” Vidare beskrivs hur ”En hög 
geografisk tillgänglighet mellan olika delar och orter i Skåne innebär en bättre tillgång till det utbud 
som finns gällande arbete, boende, utbildning, service och kultur. De största utmaningarna för den 
geografiska tillgängligheten i Skåne återfinns framförallt i de sydöstra delarna av Skåne där avstånden 
till närmsta tillväxtmotor är lång och därmed den regionala kärnan Ystad som ligger närmre får en ännu 
viktigare funktion.” I övrigt beskrivs hur tågsatsningar bidrar både till ökade förutsättningar att nå 40% 
marknadsandel, och till att förbättra den geografiska tillgängligheten. 
 
 
De mål som TFP har gällande tillgänglighet till och med kollektivtrafik är: 

• Andelen skåningar som kan ta sig med gång, cykel eller kollektivtrafik till sitt arbete ska öka. 
• Minst 92% av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon 

av regionens tillväxtmotorer (Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm/Kristianstad) med en 
restid på maximalt 60 minuter. 

• Minst 92% av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon 
av regionens regionala kärnor (Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, 
Hässleholm, Ystad samt Trelleborg) med en restid på maximalt 45 minuter. 

 
Åtgärder som tydligt pekas ut för att ge effekter på den geografiska tillgängligheten kopplat till 
tillväxtmotorerna är minskade restider på Ystadsbanan och Österlenbanan. Enligt TFP behöver dock 
samtliga regionalt viktiga stråk behöver ständigt utvecklas för att den geografiska tillgängligheten till 
tillväxtmotorerna i Skåne ska förbättras. 
 
 
Internationell tillgänglighet 
Enligt TFP så har den regionala kollektivtrafiken stor betydelse för den interregionala och 
internationella tillgängligheten. Det gäller kopplingen till järnvägsstationer med interregional tågtrafik 
och fjärrbussar samt till flygplatserna med inrikes och utrikes flygtrafik. I TFP understryks vikten av den 
regionala kollektivtrafiken för anslutningsresor, samt att när ny infrastruktur planeras och byggs ut är 
det viktigt att se både potentialen för såväl resor inom Skåne som till och från Skåne.  
 
I Trafikcharter för Greater Copenhagen uttrycks att tillgängligheten till Köpenhamns flygplats ska öka, i 
synnerhet med kollektivtrafik från hela Greater Copenhagen, Jylland och Fyn, Sverige och Nordtyskland. 
I trafikchartern påtalas också vikten av ny infrastruktur för ökad kapacitet över sundet och var en ny 
förbindelse ska lokaliseras: ”…på sikt förväntas Öresundsbron få kapacitetsproblem. För att säkra fortsatt 
tillväxt krävs också en ökad integration mellan Skåne och Själland. En fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör ger möjlighet att sprida integrationen till ett större område.”  Trafikchartern 
uttalar också att ett sammanhängande kollektivtrafiksystem i Greater Copenhagen ska främjas: ”Det får 
maximalt ta en timme att ta sig till Malmö eller Köpenhamn från en given punkt i Greater Copenhagen, 
med tåg som huvudsakligt transportmedel.” 
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Mål om utbudsnivåer 
I TFP regleras det s.k. basutbudet, d.v.s. de öppettider och den turtäthet som minst ska eftersträvas i 
olika typer av stråk. I princip samtlig tågtrafik i Skåne trafikerar det som klassas som regionalt viktiga 
stråk. För denna tågstrategi har förutsatts att mål på motsvarande nivå kommer att fortsätta gälla för 
tågtrafiken under perioden fram till 2040. 
 

 
 
 

 
 

  

Figur 11: Basutbud för kollektivtrafiken. Ur Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030. 
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5.2 Förutsättningar i infrastrukturen 
 
Järnvägen i Skåne består av ett flertal banor som är sammankopplade till ett nät som har mer täckning 
i de befolkningstätare, västra delarna av Skåne. Banornas läge har till stora delar historiska ursprung. 
De olika delarna av järnvägen beskrivs ofta med banornas namn, som visas i bilden nedan. 
 

 
Figur 12: De olika banorna i Skåne och deras namn. (Region Skåne, 2020.) 

 
Det som i första hand sätter begränsningar för Skånetrafikens tågtrafik är kapaciteten på järnvägarna i 
Skåne. Skåne har många banor som endast är enkelspåriga banor med mötesspår, vilket kraftigt 
begränsar hur många tåg per timme som kan ta sig fram på dem. Endast Södra stambanan är 
dubbelspårig i hela sin sträckning. Västkustbanan har till stora delar dubbelspår, men en flaskhals finns 
fortfarande på sträckan Maria-Helsingborg C och den beräknas inte vara bortbyggd före 2035. 
Begränsad kapacitet i driftplatserna (stationer etc.) är också en faktor som begränsar antalet tåg som 
kan köra på banorna. Dessutom finns en stor efterfrågan på att köra kommersiella persontåg och 
godståg, som konkurrerar om utrymmet på flera banor. Persontågen konkurrerar om kapaciteten på 
Södra stambanan och Västkustbanan medan godstågen främst kräver kapacitet på Skånebanan, Södra 
stambanan, Blekinge kustbana samt godsstråket genom Skåne (Söderåsbanan och Lommabanan). Rent 
praktiskt innebär detta att Skånetrafiken inte ensidigt kan bestämma hur många tåg som ska köras på 
respektive sträcka. Den enskilt största begränsande faktorn för hur många tåg Skånetrafiken kan köra är 
kapaciteten på Citytunneln genom Malmö, som enligt Trafikverkets regler har en maxkapacitet på 14 
tåg per timme av vilka ett eller två brukar avdelas till kommersiella fjärrtåg. 
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Utnyttjandet av nuvarande järnvägskapacitet är högt på många banor i Skåne. I Trafikverkets 
sammanställning över kapacitetsutnyttjandet 2019 har såväl viktiga delar av Södra stambanan som 
delar av Västkustbanan och Österlenbanan ett utnyttjande över 80 % vilket innebär överhängande risk 
för störningar och längre restider än vad som annars hade varit fallet, samt att det är mycket svårt att 
köra fler tåg på banorna. Dessutom har flera andra banor ett utnyttjande upp mot 80 % vilket också 
innebär risk för störningar.  
 

     
 
 
 
För att kunna köra den tågtrafik som tågstrategin föreslår behövs en utbyggnad av banorna. Den nya 
infrastruktur som är inplanerad eller har förutsatts, som ger större effekter i robusthet eller kapacitet 
och därmed förutsättningar för ökad trafikering är, för tidsperioden fram till 2035: 

• Fyrspår Malmö – Lund, klart 2023 
• Dubbelspår Ängelholm – Maria, klart 2024 
• Etappvisa utbyggnader av Ystadbanan och Österlenbanan fram till 2035 
• Dubbelspår Maria – Helsingborg C, klart ca 2035 
• Höghastighetsspår Hässleholm – Lund med anslutning till Södra Stambanan centralt i båda 

orterna, klart ca 2035 
• Spårtunnel Helsingborg – Helsingør, förväntas inte klar förrän efter 2035 men utgångspunkt för 

denna strategi är att den står färdig före 2040 
 
Analyserna visar dock att järnvägen i Skåne behöver byggas ut ytterligare för att Skånetrafikens ska 
kunna köra den tågtrafik som krävs för att nå målen. För att kunna realisera de föreslagna trafikupplägg 
som redovisas i kapitel 10, behöver spårinfrastrukturen byggas ut för ännu mer kapacitet. Dessa 
utbyggnader handlar i första hand om spårkapacitet i Skåne, men åtgärder kan även behövas utanför 
Skåne såsom i Köpenhamnsområdet. De utbyggnader som behövs utöver de som listats här ovan 
redovisas i kapitel 11.4. 
 
Hur mycket tågtrafik som Skånetrafiken kan köra på banorna begränsas inte bara av infrastrukturen som 
spår och stationer, utan också av hur Trafikverket fördelar tillgänglig kapacitet till de olika 
tågoperatörerna. Dessa beskrivs närmare i kapitel 11.4. Särskilda regleringar kan också tillfälligt 
begränsa kapaciteten, såsom särskilda kontroller av resenärer på tågen och andra ingrepp som 
myndigheter kan besluta om. De gränskontroller som från tid till annan har funnits vid inresa till 
Sverige respektive Danmark har föranletts av särskilda situationer och måste enligt EU-reglerna vara 
tidsbegränsade. I grunden bygger den fria rörligheten för personer som reser mellan Sverige och 
Danmark på att fasta gränskontroller inte ska finnas. Tågstrategin utgår från att tågtrafiken över 
Öresund kan utföras utan gränskontroller. 

  

Figur 13: Kapacitetsutnyttjande i dagens järnvägsnät i Skåne. (Trafikverket, 2020) 
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5.3 Tågsystem i Skåne 
 
Skånetrafiken bedriver tågtrafik med två olika tågsystem och planerar för trafik med ett tredje. De olika 
systemen samverkar på flera av banorna genom sina olika stoppstrukturer och restider. Tillsammans 
med bytesmöjligheterna mellan tågsystemen på de större stationerna utgör de en viktig stomme i 
Skånetrafikens nät, särskilt inriktat på de regionala och delregionala resorna. Kommersiella fjärrtåg som 
snabbtåg och nattåg trafikerar också banorna i Skåne men omfattas inte av denna strategi. 
 
Pågatågen (inkl Krösatåg) 
Pågatågen är tågsystemet för en relativt lokal tillgänglighet, som i princip stannar på alla stationer. 
Trafikeringen sker nästan helt och hållet inom Skåne, men ett par linjer når även till närliggande orter i 
grannlän. I Norra Skåne finns också traifk med Krösatåg, i samarbete med Region Kronoberg. 
Krösatågen är besläktade med Pågatågen och är dess motsvarighet i framförallt Småland. På samma 
sätt som att Pågatåg når orter utanför Skåne, når Krösatåg fram till Hässleholm från Växjö. Syftet med 
Pågatågen är att erbjuda bekväma resor till och från såväl stora som mindre orter i de starka stråken, 
till arbete, studier och fritidssysslor samt för anslutning till Öresundståg och fjärrtåg. 

 
System 3 (beslut om riktigt namn inväntas) 
System 3 är arbetsnamnet på ett kapacitetsstarkt regionalt/delregionalt tågsystem som kompletterar 
Öresundstågen i starka stråk. Systemet planeras starta sin trafik 2024. System 3 är avsett att tillföra 
kapacitet i de stråk som är hårdast belastade samt har störst potential till resandeökning, inte minst 
mellan Malmö och Köpenhamn. Syftet med System 3 är att erbjuda bekväma, snabba resor med god 
komfort i de starka stråken mellan tillväxtmotorer, främst inom Skåne. 

 
Öresundståg  
Öresundståg är det storregionala tågsystemet som körs i samarbete med grannregionerna och förbinder 
viktiga orter i länen i Sydsverige samt Köpenhamn och Själland. Tågsystemets syfte är att erbjuda 
snabba och bekväma resor till arbete, studier och fritidssysslor i framför allt tillväxtmotorer och att 
knyta samman flera regioner. I Skåne är Öresundståg det snabbaste tågsystemet och stannar bara i 
stora orter.  
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Olika roller för de olika tågsystemen 
De mål som tågtrafiken i Skåne ska uppfylla är delvis motstridiga. Korta restider innebär snabba tåg 
med få stopp, medan en regional tillgänglighet innebär att tåg måste trafikera många stationer och 
mindre orter. En hög marknadsandel i de starka stråken innebär tåg med hög kapacitet, medan behovet 
av kostnadseffektivitet ställer krav på tågstorlekar som är anpassade till resandet. Att kombinera dessa 
egenskaper i samma tåg är ofta praktiskt omöjligt, så för att nå målen behöver kollektivtrafiknätet 
erbjuda olika typer av tåg som uppfyller dessa olika syften. Att utforma trafiken med utgångspunkt i att 
alla stationer ska få avgångar med dessa olika tågtyper blir dock mycket resurskrävande och skulle 
kräva en orimligt stor utbyggnad av infrastrukturen.  
 
Skånes tågstrategi bygger därför på en princip med parallella tågsystem med tydliga roller, som 
kompletterar varandra. Tack vare denna inriktning kan många olika mål nås med tågtrafiken; Kortare 
restider på många sträckor och hög kapacitet i de stråk där det behövs, samtidigt som de bidrar till 
lokal tillgänglighet och regional utveckling.  
 
Parallellt med de tre tågtyperna går snabbtågen, som är de kommersiella fjärrtågen som kopplar upp 
Skåne med resten av Sverige och kontinenten. Region Skåne driver eller styr ingen snabbtågstrafik och 
den behandlas inte i denna strategi, men dess existens är viktig för Skånes nationella och 
internationella tillgänglighet.  
 
Genom en struktur av detta slag, där flera olika snabba tågsystem samverkar, kan både målen om 
restider mellan större orter i Sydsverige, målen om marknadsandelar i Skåne och de regionalt 
utvecklande effekterna av Pågatåg på mindre orter uppnås. Principen stämmer också överens med vad 
som tagits fram i trafiksamarbetet i Regionsamverkan Sydsverige, och är därmed kompatibel med 
trafikuppläggen i Skånes grannregioner. 
 
Principen för de parallella tågsystemen visas schematiskt i figuren nedan. 
 
 
 
 

 
Figur 14: Princip för parallella tågsystem. (Baserat på förlaga av Sweco/Regionsamverkan Sydsverige) 

  

Kommersiella tåg (SJ m fl) 
 
Öresundståg 
 
System 3 
 
Pågatåg 
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6 Behov och trafik per sträcka 
 
I detta avsnitt redovisas de resandemål och behov av trafik som finns per delsträcka, uppdelat på de 
olika banorna och delsträckor av dessa.   
 
Resandetalen utgår från de mål för marknadsandelar som bestäms av Trafikförsörjningsprogram för 
Skåne samt Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne. I tidigare arbeten för bland annat underlag 
till trafikförsörjningsprogrammet så har konsultföretaget Sweco brutit ner målen till stråknivå och 
beräknat det antal resande som det motsvarar för aktuella år. Från dessa resandetal har sedan 
beräknats hur många tåg av respektive slag som behövs för att kunna erbjuda en tillräcklig kapacitet 
för dessa resande. 
 
Det är i det här sammanhanget viktigt att framhålla att det antal tåg som beräknats fram för att nå 
målen handlar om kapacitet; att tillhandahålla tillräckligt många sittplatser per timme för de resande 
som målet innebär. Dessa beräkningar har dock inte tagit hänsyn till vilket utbud som är nödvändigt för 
att attrahera dessa mängder resande. Att ett tåg i timmen är tillräckligt för att erbjuda sittplatser till ett 
visst antal resande på en sträcka är ingen garanti för att detta enda tåg per timme skulle anses som en 
attraktiv tidtabell av de potentiella kunderna. Restidsmålen är viktiga mål som kan innebära behov av 
fler tåg än vad som krävs av sittplatsskäl, eftersom det kan innebära att snabbare tåg med färre stopp 
behöver köras parallellt med de tåg som stannar på alla stationer. Tillräcklig kapacitet är därmed ingen 
garanti för uppnådda mål och för respektive stråk förs därför ett resonemang om utbudets nivå för att 
attrahera resande och nå restidsmål. 
 
Den trafik som de olika behoven ger upphov till per sträcka har sedan fogats samman och jämkats till 
ett totalutbud för Skåne, som redovisas i kapitel 4. 
 
För varje delsträcka så redovisas behovet av trafik för tre olika målår: 2030, 2035 och 2040. Dessa 
målår är utvalda för att de är en rimlig planeringshorisont, men också för att de naturligt sammanfaller 
med planerade färdigställanden av ny infrastruktur och Trafikverkets långtidsplanering. Valet av målår 
beskrivs närmare i avsnitt 2.3. 
 
De olika delsträckorna beskrivs i detta kapitel med namnet på banan och/eller de orter som 
delsträckan går mellan, för att göra benämningarna så enkal som möjligt. En karta med banornas namn 
finns i Figur 12 på sidan 22. 
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Södra stambanan Alvesta – Hässleholm och Hässleholm - Lund 
Infrastruktur 
Banan är en del av Södra stambanan Katrineholm - Malmö och sträcker sig från Alvesta via Hässleholm 
till Lund. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta större och mindre orter i stråket med varandra och till Kastrup och 
Köpenhamn samt till och från trafik på andra banor och matande regionbusstrafik, för alla sorters resor. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär ett behov av flera nivåer; Krösatåg, System 3 och Öresundståg. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Alvesta - 
Hässleholm 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

7 500 15 000 20 000 25 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 1 Öresundståg 
1 System 3* 
1 Krösatåg 

1 Öresundståg 
1 System 3 
1 Krösatåg 

1 Öresundståg 
1 System 3 
1 Krösatåg 

*) För snabba resor till Älmhult 
 
Hässleholm - 
Lund 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

20 500* 46 000 60 000 75 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 2 Öresundståg 
1 System 3 
2 Pågatåg 

2 Öresundståg 
2 System 3 
2 Pågatåg 

2 Öresundståg 
2 System 3 
4 Pågatåg 

*) Beror på fördelning mellan tåg till/från Hässleholm och tåg till/från Teckomatorp som delar resande 
mellan Eslöv och Lund. 

 
System 3-tågen är en viktig del för att skapa kapacitet och attraktiva restider på sträckan Älmhult-
Malmö-Köpenhamn. Ur kapacitetssynpunkt behövs inte System 3 norr om Hässleholm redan 2030, 
fullånga Öresundståg och Pågatåg/Krösatåg räcker för att ge tillräckligt antal sittplatser, men System 3 
är en viktig del i att uppnå kortare restider genom att resenärer slipper byte i Hässleholm. 

  

261



 

28 
 

Västkustbanan Halmstad - Helsingborg 
Infrastruktur 
Banan är en del av Västkustbanan Göteborg – Malmö och sträcker sig från Halmstad via Ängelholm till 
Helsingborg. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta större och mindre orter i stråket med varandra och till Lund/Malmö samt 
Kastrup och Köpenhamn samt till och från trafik på andra banor och matande regionbusstrafik, för alla 
sorters resor.  
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär ett behov av flera nivåer; Pågatåg, system 3 och Öresundståg. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Halmstad – 
Ängelholm - 
Helsingborg 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

6 500 13 000 17 000 27 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 2 Öresundståg 
1 Pågatåg* 

2 Öresundståg 2 Öresundståg 

*) För att upprätthålla lokala förbindelser Förslöv – Halmstad till dess att Pågatåg kan vända i Båstad. 
 
 
Båstad-
Ängelholm - 
Helsingborg 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

3 500 5 500 7 000 8 500 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i högtrafik 

 2 Pågatåg 2 Pågatåg 
 

2 Pågatåg 

 
Utöver detta är det av utbuds- och restidsskäl lämpligt att låta System 3-tågen från Malmö vända i 
Maria istället för på Helsingborg C. 
 
Inriktning är att på sikt låta Pågatågen vända i Båstad istället för i Förslöv. I Båstad kan byte till 
Öresundståg skapas och därmed behöver inte Pågatåg köras vidare till Halmstad för att kunna erbjuda 
resor från de mindre orterna i stråket till Laholm och Halmstad. Utbudet i högtrafik mellan Båstad och 
Halmstad kommer med denna inriktning att vara två Öresundståg/timme vilket bedöms som ett 
fullgott utbud. 
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Västkustbanan Helsingborg - Lund 
Infrastruktur 
Banan är en del av Västkustbanan Göteborg – Malmö och sträcker sig från Helsingborg via Landskrona 
till Lund. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta större och mindre orter i stråket med varandra och till Kastrup och 
Köpenhamn samt till och från trafik på andra banor och matande regionbusstrafik, för alla sorters resor.  
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär ett behov av flera nivåer; Pågatåg, system 3 och Öresundståg. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Helsingborg - 
Lund 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

28 500 56 000 73 000 90 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 2 Öresundståg 
2 System 3 
2 Pågatåg 

2 Öresundståg 
2 System 3 
4 Pågatåg 

2 Öresundståg* 
4 System 3 
3 Pågatåg 

 
*) Varav vissa via HH-förbindelse 
 
Av utbuds-, kapacitets- och restidsskäl är det lämpligt att låta System 3-tågen från Malmö vända i 
Maria istället för på Helsingborg C. Av samma skäl kan även några Pågatåg från Malmö och 
Teckomatorp vända i Maria istället för på Helsingborg C 
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Skånebanan Helsingborg – Åstorp - Hässleholm 
 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Helsingborg (Ramlösa/Raus) via Åstorp till Hässleholm. Mellan Helsingborg och 
Åstorp har banan två sträckningar: Via Bjuv och via Kattarp. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Helsingborg, dels Hässleholm och tågtrafiken på 
Västkustbanan respektive Södra Stambanan för alla sorters resor. Att knyta Helsingborg och nordvästra 
Skåne till snabbtåg på den framtida höghastighetsbanan i Hässleholm för tjänste- och fritidsresor. 
 
Behov av trafikslag: 
Typen av resande innebär i första hand Pågatågstrafik. Behovet av kortare restider mellan 
tillväxtmotorerna Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad kan därefter motivera snabbare tåg som 
System 3 eller Öresundståg.  
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Helsingborg – 
Åstorp* 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

5 500 11 000 14 000 18 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i högtrafik 

 2 Pågatåg 3 Pågatåg 2 Pågatåg 
1 System 3** 

*) Helsingborg – Åstorp kan trafikeras dels via Ramlösa – Bjuv och dess mellanstationer,  
dels via Maria – Kattarp. 
**) Via Kattarp 
 
Åstorp - 
Hässleholm 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

5 000 10 000 13 500 17 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i högtrafik 

 1 Pågatåg 3 Pågatåg* 2 Pågatåg 
2 System 3** 

*) Varav ett direkttåg över Kattarp för kortare restider Helsingborg – Hässleholm.  
**) För kortare restider Helsingborg – Hässleholm/Kristianstad och koppling till Danmark via HH-
förbindelse 
 
För att nå ett tillräckligt attraktivt utbud för pendling mellan Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad 
så är halvtimmestrafik nödvändig i högtrafik. Ett tåg i timmen kan också kopplas med Pågatågslinjen 
mellan Hässleholm och Kristianstad för att erbjuda bytesfria resor i relationen. För att uppnå 
restidsmålen som satts upp inom Regionsamverkan Syd samt Sverigeförhandlingen så behövs upp till 
två tåg per timme med få stopp i relationen Kristianstad – Hässleholm – Helsingborg. Detta kan 
kombineras med förbindelsen över till Danmark när HH-förbindelsen står klar för att bidra till målen om 
ökad integration över Öresund. Det tredje och fjärde tåget per timme är då naturligt ett System 3-tåg, 
som bidrar med kortare restider på hela sträckan och kapacitet Åstorp – Helsingborg samt 
resmöjligheter utan byte Hässleholm/Kristianstad – Helsingør. 
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Skånebanan Hässleholm - Kristianstad 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Hässleholm till Kristianstad. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Kristianstad, dels Hässleholm och att knyta 
Kristianstad med tågtrafik på södra stambanan mot Lund/Malmö, samt att knyta samman de båda 
kärnorna i tillväxtmotorn Kristianstad/Hässleholm, för alla sorters resor. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär ett behov av flera nivåer, både Pågatåg och Öresundståg men i 
förlängningen även System 3. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Hässleholm - 
Kristianstad 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

9 000 20 000 26 000 33 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 1 Öresundståg 
2 Pågatåg 

1 Öresundståg 
1 System 3** 
2 Pågatåg* 

1 Öresundståg* 
2 System 3** 
2 Pågatåg 

*)Förutsätter att trippelkopplade Pågatåg och Öresundståg kan köras till/från Kristianstad vilket kräver 
plattformar med 250 meters längd på Kristianstad C. 
**) Varav 1 för restider mot Helsingborg samt förbindelse till Helsingør. 
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Markarydsbanan 
 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Hässleholm åt nordväst till Markaryd och vidare mot Halmstad. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Hässleholm/Kristianstad och resten av tågtrafiken 
i Skåne, dels Halmstad, för alla typer av resor men med vikt på arbets- och skolpendling. Att knyta 
nordöstra Skåne och Blekinge mot Halland och Göteborg genom en koppling till Västkustbanan, för 
främst affärs- och fritidsresor. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär Pågatågstrafik. Sträckningen, resandeunderlaget, restiderna och 
infrastrukturen gör att behov eller möjlighet att köra andra tåg inte finns under överskådlig tid.  
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Hässleholm - 
Halmstad 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

1 000 2 000 2 500 3 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i högtrafik 

 1 Pågatåg 1 Pågatåg 1 Pågatåg 

 
Utbudet med ett tåg i timmen i vardera riktningen på sträckan förväntas enligt beräkningarna räcka 
under överskådlig tid. Om trafiken kan köras som taktfast timmestrafik bedöms detta vara tillräckligt 
utbud för att möjliggöra arbetspendling och övriga resor i stråket. 
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Blekinge kustbana Kristianstad - Bromölla 
 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Kristianstad österut via Bromölla till Karlskrona i Blekinge. Banan är enkelspårig 
med mötesstationer. Den planerade utbyggnaden av godsjärnvägen Sydostlänken och flöden av 
godståg på denna mellan Älmhult och Karlshamn kommer att ta spårkapacitet på sträckan från 
Sandbäck, där den möter Blekinge Kustbana, fram till Karlshamn.  
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter längs banan med varandra och till tillväxtmotorn 
Kristianstad/Hässleholm, för arbets- och studiependling samt fritidsresor, och att koppla till resten av 
Skånetrafikens utbud i Kristianstad. Att koppla större orter längs banan i med Malmö/Lund och 
Köpenhamn för arbets- och fritidsresor, samt att koppla nordöstra Skåne till Blekinge. 
 
Behov av trafikslag: 
Det finns behov att korta restiderna för tågtrafik till och från Blekinge. För Skånes del handlar behoven 
om kortare restider i pendlingsrelationer mellan målpunkter på båda sidor närmast regiongränsen, som 
t.ex. Bromölla - Karlskrona eller Kristianstad – Ronneby. Främst behöver detta åstadkommas genom 
förbättrad infrastruktur i Blekinge, men för att kunna dra nytta av sådan så behöver även 
stoppstrukturen ses över. För att uppnå efterfrågade restidsförbättringarna behöver utbudet 
differentieras tydligare, så att Öresundstågen endast stannar i de större orterna, medan de mindre 
orterna trafikeras endast av Pågatåg. Från Bromölla till resmål i centrala Kristianstad, Hässleholm och 
Malmö/Lund är restiderna relativt attraktiva, med restidskvoter under 1,2 och ibland nära 1.  
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande antal resande om målen ska 
uppnås: 
 
Kristianstad - 
Bromölla 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

5000 12 000 16 000 20 000 
 

Tåg som 
behövs per 
timme och 
riktning i 
högtrafik 

 1 Öresundståg  
1 Pågatåg 

1 Öresundståg  
1 Pågatåg 

1 Öresundståg  
1 Pågatåg 

 
För att klara detta resande krävs t.o.m. 2040 två tåg per timme, och det är rimligt att fördela dem på 
olika tågsystem för att möta behovet av olika typer av resor. Ett Öresundståg och ett Pågatåg är därmed 
den trafikering som krävs under hela perioden 2030-2040. Pågatåget kan gå hela vägen till Karlskrona 
om önskemål för detta finns i Blekinge, men för Skånes del spelar det ingen roll för resande-
utvecklingen då det i så fall till övervägande del förväntas handla om lokala resor i Blekinge. 
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Söderåsbanan 
 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Åstorp till Kävlinge via Svalöv och Teckomatorp. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Malmö/Lund samt orter på Skånebanan genom 
byte i Åstorp för alla typer av resor men med vikt på arbets- och skolpendling. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär Pågatågstrafik. Sträckningen, resandeunderlaget, restiderna och 
infrastrukturen gör att behov eller möjlighet att köra andra tåg inte finns under överskådlig tid. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Åstorp - Lund Nuläge 

(2019) 
2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

Ingen 
tågtrafik 

8 000 10 500 13 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i högtrafik 

 1 Pågatåg 1 Pågatåg 2 Pågatåg 

 
Ett Pågatåg per timme är tillräckligt för att klara kapaciteten fram till 2040, men där är tågen i 
praktiken fullbelagda om resandeutvecklingen sker enligt mål. En frekvens på två tåg i timmen är 
nödvändigt för att klara kapaciteten från 2040, men också för att ge ett tillräckligt attraktivt utbud. En 
förutsättning är dock att resandeunderlaget finns i stråket. För att långsiktigt kunna planera för två tåg 
per timme på banan behöver kommunerna driva ortsutvecklingen så att resandeunderlaget är 
långsiktigt tillräckligt. 
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Råådalsbanan och Marieholmsbanan 
 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Helsingborg (Ramlösa/Raus) via Teckomatorp till Eslöv. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket med dels Helsingborg, dels Eslöv/Lund/Malmö, för alla 
typer av resor men med vikt på arbets- och skolpendling. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär Pågatågstrafik. Sträckningen, resandeunderlaget, restiderna och 
infrastrukturen gör att behov eller möjlighet att köra andra tåg inte finns under överskådlig tid. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Helsingborg - 
Lund 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

5 000 8 000 10 500 13 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i högtrafik 

 1 Pågatåg 1 Pågatåg 2 Pågatåg 

 
Ett Pågatåg per timme är tillräckligt för att klara kapaciteten fram till 2040, men där är tågen i 
praktiken fullbelagda om resandeutvecklingen sker enligt mål. En frekvens på två tåg i timmen är 
nödvändigt för att klara kapaciteten från 2040, men också för att ge ett tillräckligt attraktivt utbud. En 
förutsättning är dock att resandeunderlaget finns i stråket. För att långsiktigt kunna planera för två tåg 
per timme på banan behöver kommunerna driva ortsutvecklingen så att underlaget är långsiktigt 
tillräckligt. 
 
Förslag finns från Helsingborgs stad om att anlägga en station i Raus. Detta kräver att banans standard 
kan förbättras så att ett uppehåll inte innebär en restidsförlängning och att ett nytt uppehåll inte stör 
ordningen i vilken tågen ankommer och avgår Helsingborg C. 
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Lommabanan 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Kävlinge via Lomma till Malmö (och passerar ej Lund). Banan kommer att 
byggas ut med fler stationer och mötesspår för att möjliggöra tätare trafik till ca 2026. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter i stråket till Malmö samt till tågtrafik på andra banor för alla sorters 
resor men med vikt på arbetspendling. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär Pågatågstrafik. Sträckningen, resandeunderlaget, restiderna och 
infrastrukturen gör att behov eller möjlighet att köra andra tåg inte finns under överskådlig tid. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Kävlinge - 
Malmö 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

Ingen 
tågtrafik 

8 000 10 500 13 000 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 1 Pågatåg/h* 2 Pågatåg/h 2 Pågatåg/h 

 
*) Avtal finns dock om att köra 2 Pågatåg/h efter att banan är utbyggd i den s.k. etapp 2, omkring 2026. 
 
Två Pågatåg per timme innebär en överkapacitet i 2035 och 2040 för resorna i stråket, men behövs för 
att avlasta sträckan Malmö – Lund och ger ett attraktivt utbud för att attrahera resande i stråket enligt 
målen. Bedömningen är att en del av de resor som sker (Helsingborg – Landskrona –) Kävlinge – Lund 
– Malmö kan omledas till tågen på Lommabanan.  
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Lund - Malmö 
Infrastruktur 
Banan är en del av Södra Stambanan och sträcker sig från Lund till Malmö. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter i hela Skåne stråket till Malmö och Lund samt till tågtrafik på andra 
banor för alla sorters resor. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande samt att så gott som all Skånetrafikens tågtrafik passerar sträckan 
innebär att trafiken består av alla nivåer: Pågatågen, system 3 och Öresundståg. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Lund - Malmö Nuläge 

(2019) 
2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

52 500 104 000 140 000 170 000 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 4 Öresundståg 
3 System 3 
6 Pågatåg 

4 Öresundståg 
4 System 3 
6 Pågatåg 

4 Öresundståg 
4 System 3 
7 Pågatåg 

 
Utbudet på sträckan Malmö-Lund består av summan av alla de tåglinjer som flätas samman på 
sträckan. Det är därför inte relevant att dimensionera ett särskilt utbud för sträckan, men att säkerställa 
att det sammanlagda utbudet har en tillräcklig kapacitet för resandet. I 2040 är det samlade 
kapacitetsutbudet Malmö-Lund egentligen inte tillräckligt för resandet, men sträckan bedöms avlastas 
genom att resandeflöden Kävlinge – Malmö i relativt stor utsträckning går via Lommabanan.  
 
Burlöv station byggs ut till en fyrspårsstation i samband med fyrspårsprojektet Malmö Lund. Det avtal 
som Region Skåne har med Burlövs kommun reglerar utvecklingen av stationen till en bytespunkt med 
pendlarparkering. Avtalet innebär också att Skånetrafiken ska trafikera stationen med merparten av de 
Öresunds- och Pågatåg som trafikerar sträckan. När avtalet skrevs fanns ännu inte planerna på System 
3, som kommer att ersätta några av de Öresundståg som avtalet syftar på. Utbudet av System 3 måste 
därför räknas med i trafikeringen av stationen. För att få ut regionala nyttor av investeringen i stationen, 
och göra den attraktiv som pendlarparkering för resenärer till Köpenhamn, Helsingborg och Älmhult 
behöver regionala tåg trafikera stationen. System 3 är det tågsystem som bäst uppfyller behoven och 
bedöms ha kapacitetsmässig möjlighet att angöra Burlöv. Tillsammans med Pågatågen innebär det här 
framtagna trafikeringen att Burlöv trafikeras av 8 tåg per timme 2030 och 10 tåg per timme 2040. 
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Malmö - Köpenhamn 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Malmö (Hyllie) till Pepparholm. 
 
Syfte med trafiken: Att knyta Sverige och Skåne med Själland och Danmark, samt att skapa regionala 
förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn, inte minst med koppling till flygplatsen (CPH Airport, 
Kastrup), för alla sorters resor med fritidsresor som en viktig del. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär att trafiken består av två nivåer: System 3 och Öresundståg. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Malmö - 
Köpenhamn 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

29 000 59 000 77 500 100 000 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 4 Öresundståg 
4 System 3 

4 Öresundståg 
5 System 3* 

4 Öresundståg 
6 System 3** 

 
*) Totalt 5 System 3-tåg som kommer från Helsingborg, Älmhult, Kristianstad och Ystad som behöver gå 
över bron. Behövs för det totala kapacitetsbehovet över Bron 2035.  
*) Totalt 6 System 3-tåg som kommer från Helsingborg, Älmhult, Kristianstad, Ystad och Trelleborg som 
behöver gå över bron. Behövs för det totala kapacitetsbehovet över Bron 2040.   
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Kontinentalbanan i Malmö 
 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Malmö (Hyllie) till Malmö C via Svågertorp, Persborg och Östervärn. 
 
Syfte med trafiken: Tåg från södra/sydöstra Skåne som av kapacitetsskäl inte kan gå genom 
Citytunneln leds via Kontinentalbanan till Malmö C (övre). Sträckan utgör även en del av den s.k. 
Malmöpendeln i Storstadsavtal mellan Staten, Region Skåne och berörda kommuner. Tåg från 
södra/sydöstra Skåne som ska vidare mot Köpenhamn kan också köras denna väg. Möjliggör kortare 
restider från Ystad och Trelleborg till Malmö C för främst arbetspendling, samt direktresor från samma 
orter till Kastrup och Köpenhamn för fritids- och arbetsresor. 
 
Trafikering med Pågatåg och öppettider på sträckan Hyllie – Malmö C (övre) regleras i särskilt avtal 
mellan Region Skåne och Malmö Stad. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär att trafiken består av två nivåer: Pågatåg och System 3. 
 
Resande och behov: 
Pågatågstrafik till stationerna på Kontinentalbanan. Övrigt resande ingår i resandet för Lomma-, 
Trelleborgs-, Ystad- och Österlenbanorna.  
 
Kontinentalbanan är en viktig led för godståg och den enda förbindelsen för gods mellan Södra 
stambanan samt Godsstråket genom Skåne och Öresundsbron respektive Trelleborgs och Ystads 
hamnar. Kontinentalbanan är därmed viktig för hela Sveriges godsförsörjning och godsexport och 
godstrafiken kommer i framtiden att behöva en större del av kapaciteten. Internationella snabbtåg kan 
också förväntas använda Kontinentalbanan då Citytunneln nått kapacitetstaket. Den totala återstående 
kapaciteten för persontåg kan troligen inte klara alla tåg som önskas. En prioritering kan därför bli 
nödvändig mellan persontåg på Kontinentalbanan. 
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Trelleborgsbanan 
 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Malmö (Lockarp) söderut till Trelleborg 
 
Syfte med trafiken: Att knyta Trelleborg och orter i stråket till Malmö/Lund och resten av 
Skånetrafikens nät för alla typer av resor. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär i först hand ett behov av tät Pågatågstrafik. Denna kan 
kompletteras eller kombineras med tåglinje som ger bytesfri förbindelse till Danmark över Bron, för att 
knyta Ystad med CPH Airport och Köpenhamn för arbetspendling till Köpenhamn och anslutningsresor 
till flyg. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Malmö - 
Trelleborg 

Nuläge 
(2019)* 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

5 000 20 000 26 000 32 000 
 

Tåg som behövs 
per timme och 
riktning i 
högtrafik 

 3 Pågatåg 4 Pågatåg** 3 Pågatåg 
1 System 3*** 

*) Resandemålen förutsätter att det är tågtrafiken som står för en mycket stor del av det kollektiva 
resandet i stråket. Den tågparallella busstrafiken i stråket hade 2019 nästan lika mycket resande som 
Pågatågen. 
**) 3 Pågatåg beräknas klara resandet precis, med full beläggning. Variationer i resandet mellan 
avgångar leder då till att vissa tåg får många stående. Därför, och för att få ett attraktivt utbud, är det 
rimligt att dimensionera med fyra tåg/timme i maxtimmen. 
***) Under förutsättning att kanal finns tillgänglig över bron 
 
I första hand är det Pågatågen som ska stå för trafikeringen på banan. Stommen är halvtimmestrafik en 
stor del av dygnet, för att uppnå ett attraktivt utbud som ger goda systemeffekter med andra linjer. Det 
tredje och fjärde Pågatåget körs endast i högtrafik och som direktturer. När underlaget blir större och 
infrastrukturen tillåter kan funktionen med direkttåg i peak kombineras med resmöjligheter över Bron. 
En av direktturerna per timme till Malmö C övre kan då bli en System 3-avgång som via 
Kontinentalbanan når Malmö C och sedan via Citytunneln når Bron och går över till Danmark.  
 
Stråket Malmö – Trelleborg är ett stråk som inte har några utpekade mål för restider, vare sig i 
positionspapper eller åtgärdsvalsstudier. Banan har dock brister som leder till hastighetsnedsättningar 
vilket ger en mindre attraktiv resa för kunderna. Att rusta upp banan för att korta restiderna bör därför 
vara en inriktning för att nå målen om marknadsandelar i stråket.  
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Ystadbanan och Österlenbanan 
 
Infrastruktur 
Banan sträcker sig från Malmö (Lockarp) österut mot Ystad och sedan vidare mot Tomelilla och 
Simrishamn.  
 
Syfte med trafiken: Att knyta orter längs Skånes sydkust med varandra och till Malmö/Lund, för arbets- 
och studiependling samt fritidsresor. Att knyta den regionala kärnan Ystad med Malmö/Lund och 
Köpenhamn. Att möjliggöra/förenkla fritidsresor (turism) från Danmark till Ystad, Österlen och 
Bornholm. 
 
Behov av trafikslag: 
Restider och typen av resande innebär i först hand ett behov av tät Pågatågstrafik, där vissa turer i 
högtrafik kan vara direktturer till Malmö. Denna trafik kan kompletteras med tåglinje som ger bytesfri 
förbindelse till Danmark över Bron, för att knyta Ystad med CPH Airport och Köpenhamn för 
arbetspendling till Köpenhamn, anslutningsresor till flyg och för fritidsresande från Danmark till Ystad 
(Bornholm) och Österlen. 
 
Resande och behov: 
Baserat på de beräkningar som gjorts så kommer banan att ha följande målresande: 
 
Malmö - Ystad Nuläge 

(2019) 
2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

9 000 20 000 26 000 32 000 
 

Tåg som behövs per 
timme och riktning 
i högtrafik 

 2 Pågatåg 
1 System 3 

3 Pågatåg 
1 System 3 

3 Pågatåg 
1 System 3 

 
Ystad - 
Simrishamn 

Nuläge 
(2019) 

2030 2035 2040 

Antal resor per 
helgfri vardag 
enligt mål 

2 500 5 000 7 000 8 500 
 

Tåg som behövs per 
timme och riktning 
i högtrafik 

 1 Pågatåg 2 Pågatåg* 
 
 

2 Pågatåg* 
 

*) Varav 1 endast till Tomelilla, för utbud och restider, inte för kapacitet 
 
I första hand är det Pågatågen som ska stå för trafikeringen på banan. Det tredje och fjärde Pågatåget 
mellan Ystad och Malmö körs endast i högtrafik och som direktturer. När underlaget blir större kan 
funktionen med ett spjutspetståg/direkttåg i peak kombineras med resmöjligheter över Bron. 
Direktturen till Malmö C övre kan då bli en System 3-avgång som via Kontinentalbanan når Malmö C 
och sedan via Citytunneln når Bron och går över till Danmark.  
 
Restiderna är viktiga för att attrahera fler resande och nå målen om tillgänglighet. Region Skåne har 
tillsammans med Trafikverket genomfört åtgärdsvalsstudie för att utreda vilka åtgärder som är möjliga 
och lämpliga för att korta restider och öka kapacitet på Ystadbanan och Österlenbanan. I det arbetet ha 
åtgärder föreslagits som kortar restiden Simrishamn – Malmö till en timme, vilket skulle öka 
tågtrafikens attraktivitet avsevärt och öka tillgängligheten från Österlen till regionala kärnor. För att 
attrahera fler kunder att arbetspendla med tågen så är dock timmestrafik troligen för glest utbud, 
särskilt för arbetspendling och halvtimmestrafik i högtrafik till Simrishamn är därför eftersträvansvärt, 
även om det inte behövs av kapacitetsskäl. Samtidigt innebär de restidsmål som sats upp för banan att 
ett snabbare tåg behöver trafikera sträckan Simrishamn – Malmö med stopp endast på de större 
stationerna. I detta upplägg har restider prioriterats genom att ett direkttåg som trafikerar sträckan 
Simrishamn – Ystad – Malmö en gång i timmen från 2035, med stopp på endast de större stationerna. 
Ett ordinarie Pågatåg samspelar med detta och trafikerar alla stationer en gång per timme.  
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7 Trafikstruktur 
 
Tågtrafiken som den har beskrivits sträcka för sträcka i föregående kapitel kan och bör inte vara 
isolerad enbart till de aktuella banorna, utan kopplas ihop som genomgående linjer där det är möjligt 
för att skapa fler resmöjligheter och en effektivare trafikproduktion. 
 
De olika faktorer som påverkar hur linjer kopplas ihop och delas av är främst: 
 
Lastbalansering 
De olika grenar av trafiken som kopplas ihop till sammanhängande linjer måste ha liknande 
resandemängder för att antalet tågsätt och turtätheten ska stämma överens. Annars kan halva linjen 
komma att köras med fler och längre tåg än vad resandet kräver, vilket leder till högre kostnader än 
nödvändigt för Skånetrafiken, och risk för att antalet tåg inte får plats på vissa banor. 
 
Symmetri 
För att linjeben ska kunna kopplas ihop till genomgående linjer så måste de passa med varandra 
tidsmässigt, så att det går att köra med en passande tidtabell. Många tåglinjer är fastlåsta i beroenden 
av att möta andra tåg på vissa ställen för att kunna hålla attraktiva restider och bra passningar till 
andra tåg. En viktig förutsättning för att kunna utnyttja infrastrukturen effektivt, och för att skapa ett 
system med goda bytesmöjligheter mellan tågen för att få ut störst kundnyttor, är därför att trafiken 
planeras med symmetri. Symmetri innebär att tågen är planerade så att de avgår från stationer 
samtidigt och därmed möts på sträckorna samtidigt, vilket gör det möjligt att planera in var mötesspår 
ska ligga för att ge kortast restider, och att anslutande busstrafik bara behöver passa en tid på de 
stationer där tågen möts, eftersom båda tågen är inne samtidigt.  
 
Infrastruktur vid stationerna – spårkapacitet och plattformar 
Alla stationer har inte plattformslängder som möjliggör att fullånga tåg (som kan bli över 240 meter 
långa) kan angöra. Detta begränsar möjligheterna att låta linjer med långa tåg fortsätta in på banor där 
stationerna har kortare plattformar. Förutsättningar och behov av längre plattformar redovisas i avsnitt 
11.3. 
 
För att utnyttja kapaciteten i framför allt de större stationerna så behöver Skånetrafiken så långt som 
möjligt undvika att tåg står stilla och vänder riktning på stationerna, eftersom detta tar mycket 
kapacitet i anspråk. Det som är effektivast ur kapacitetsperspektiv på stationerna är därför 
genomgående linjer, som endast stannar för av- och påstigande och sedan fortsätter.  
 
För att linjer ska kunna kopplas ihop krävs också att växlar och plattformsspår på stationerna ligger på 
ett sådant sätt att det går att nå de olika banorna som linjerna går på, helt utan tidsödande 
riktningsändring.  
 
Underhåll och service 
När tåglinjerna ska trafikeras så kopplas turerna ihop till så kallade fordonsomlopp, som utgör ett 
tågsätts uppdrag under ett eller flera dygn. För att kunna utföra underhållet på ett effektivt sätt och 
bibehålla kvalitet och komfort på tågen så eftersträvas att omloppen ligger på så sätt att de går att 
bryta för att ta in och ut tåg ur depåerna. Linjekonstruktionen kan underlätta detta genom att till 
exempel ha linjer som börjar och slutar på en station nära depån. 
 
Uppställningsmöjligheter 
Nattetid och under lågtrafik behövs betydligt färre tågsätt än under högtrafik. För att spara kostnader så 
körs färre tåg och de tåg som kör kortas ned så att de kör med färre tågsätt. De tågsätt som inte går i 
trafik eller tas in på depå parkeras då på uppställningsspår på olika platser i bansystemet. Genom att ha 
tåglinjer som börjar och slutar vid uppställningsplatser förenklas den operativa driften och kostnaden 
för trafiken hålls nere. 
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8 Beslutad utveckling av trafiken till 2022 

Som referens redovisas här den tågtrafik som redan är bestämd för år 2022. Kartan visar den trafik som 
Skånetrafiken har planerat att köra från december 2021, och innehåller beslutade satsningar med den 
nya Pågatågstrafik som då har startats eller ska startas på Lommabanan och Söderåsbanan.   

Figur 15: Schematisk bild över planerad tågtrafik år 2020 (exklusive fjärrtåg och godståg). En linje innebär ett tåg per 
timme i vardera riktningen i högtrafik. 
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9 Planerad utveckling av trafiken till 2025 
 

 
Figur 16: Schematisk bild över möjlig tågtrafik år 2025 (exklusive fjärrtåg och godståg). En linje innebär ett tåg per 
timme i vardera riktningen i högtrafik. 

Som referens visas här ett troligt trafikupplägg för år 2025. Trafikeringen bygger på den kapacitets-
studie som har genomförts av Trafikverket för att utnyttja järnvägskapaciteten på bästa sätt efter de 
utbyggnader av spårkapaciteten som väntas stå klara då; bla. fyrspår Malmö-Lund och dubbelspår 
Ängelholm – Maria. Dessutom samt en stomme på fyra tåg i timmen till Danmark. Här ses också att 
System 3-trafiken ersätter de tidigare insatstågen i Öresundstågssystemet. Det är i skrivande stund 
dock ännu inte beslutat att System 3 till Älmhult införs redan till 2025.  
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10 Målbilder för tågtrafik till åren 2030, 2035 och 2040 
 
Målbild 2030: 
 

 
Figur 17: Schematisk bild över behov av tågtrafik för att nå målen år 2030. Exklusive fjärrtåg och godståg. En linje 
innebär ett tåg per timme i vardera riktningen i högtrafik. 
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Målbild 2035: 

 
Figur 18: Schematisk bild över behov av tågtrafik för att nå målen år 2035. Exklusive fjärrtåg och godståg. En linje 
innebär ett tåg per timme i vardera riktningen i högtrafik. 
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Målbild 2040: 

 
Figur 19: Schematisk bild över behov av tågtrafik för att nå målen år 2040. Exklusive fjärrtåg och godståg. En linje 
innebär ett tåg per timme i vardera riktningen i högtrafik. OBS: Gröna linjer är översiktliga illustrationer av danska 
regionaltågstrafik. Denna strategi ger inte förslag om stoppstrukturen på dansk sida. 
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11 Resursbehov 
 
I detta kapitel redovisas vad de respektive scenarierna innebär för  

• Trafikekonomin – förändring i trafikeringskostnader jämför med 2020 
• Fordonsbehov – förändring i antal tursatta tågsätt jämfört med 2020 
• Depåbehov 
• Infrastruktur – behov av utbyggnader i infrastrukturen jämfört med de åtgärder som ligger 

beslutade i nationella och regionala planer. 

11.1 Trafikekonomi 
Analysen är pågående och slutsatser som redovisas i remissversionen är preliminära. 
 
Den tågtrafik som presenteras i scenarierna 2030, 2035 och 2040 är mer omfattande än vad som körs i 
dagsläget. För att nå Region Skånes mål om marknadsandelar behöver betydligt fler resenärer kunna 
åka tåg i Skåne och produktionen i form av körda tåg och kilometer behöver då öka väsentligt. Den 
utökning av trafiken som målscenariot 2040 innebär jämfört med 2020 har beräknats översiktligt och 
prognosen för hur trafikproduktionen ökar är följande: 
  

• Pågatågen beräknas till omkring 20 miljoner fordonskilometer, en ökning med cirka 25 procent 
från 2020 års nivå. 

• Öresundståg och System 3 beräknas till omkring 25 miljoner fordonskilometer, en ökning med 
110 procent från 2020 års nivå. 

 
Denna prognos bygger på ett antal antaganden. För Pågatågen bedöms en produktion som utökas från 
dagens nivå, framförallt med trafik på Lomma- samt Söderåsbanan. För Öresundstågen och System 3 
bedöms en produktion behövas som sammanlagt är den dubbla gentemot dagens trafik. Trafiken i 
samtliga tre tågsystem körs med fullånga tåg i rusningstrafik och kortare tåg övriga tider enligt samma 
fördelning över tid som gäller i dag.  Mindre justeringar har därutöver gjorts för att kompensera 
resandeökning generellt samt en annorlunda trafikering hos Öresundstågen.  
 
Prognosen har därmed osäkerheter som beror på ett antal faktorer som tillsammans kan påverka 
utfallet i stor grad. Mer detaljerade analyser behöver göras med hänsyn till i vilken utsträckning och 
ordning infrastrukturen färdigställs och den exakta utformningen på spår, stationer, depålokaliseringar 
samt vilka körplaner som är möjliga i förhållande till annan trafik på spåren. 

11.2 Fordonsbehov 
Analysen är pågående och slutsatser som redovisas i remissversionen är preliminära. Mer 
detaljerad analys och prognos för respektive målår planeras att färdigställas till slutversionen av 
tågstrategin. 
 
Behovet av fordon bygger på hur mycket trafik som ska köras med respektive tågsystem. Bedömningen 
av fordonsbehov i tågstrategin bygger på den trafik som presenteras i varje scenario. Det behov av 
tursatta fordon som respektive scenario medför är, liksom produktionsvolymerna, större än i dagsläget. 
En översiktlig bedömning har gjorts baserat på den framtida produktionen i förhållande till behoven i 
dagens trafikering. 
 
Pågatågen bedöms att knappt kunna hantera den framtida produktionen till 2040 med dagens 99 
fordon. Det är dock inte osannolikt att någon sträcka kan behöva framföras med andra fordon.  
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Öresundstågen bedöms klara av den framtida trafikeringen till 2040 med en flotta på cirka 90 fordon. 
Fordonsåtgången beror dock på hur trafiken utformas i de andra regionerna utanför Skåne, och behöver 
analyseras i förhållande till trafiken över hela Sydsverige. En sådan analys pågår inom Öresundståg AB. 
 
System 3 har i nuläget 18 fordon beställda vilket är långt ifrån vad som krävs för den trafik som ligger i 
de framtagna scenarierna. Flera faktorer kan påverka fordonsåtgången, inte minst depålokalisering och 
uppställningsmöjligheter, men i nuläget är bedömningen att fordonsflottan sannolikt behöver 
tredubblas till över 50 fordon till 2040. Antalet fordon är dock mycket svårt att analysera utan 
underliggande omloppsplaner. Detta blir extra komplicerat då Öresundståg och System 3 är olika 
delmängder av det som i dag är samma produktion. Att uttala sig detaljerat blir missvisande och därför 
utgår denna bedömning ifrån möjligheten att klara av framtidens trafik givet dagens kända 
fordonsflottor. 

11.3 Behov av underhållsdepåer och uppställningsspår 
Det behov av fordon som redovisas i avsnittet ovan medför också ett behov av depåer för underhåll, 
städning och annan service.   
 
Pågatågen underhålls i dagsläget i depån i Raus i södra Helsingborg och då fordonstypen förväntas vara 
i drift bortom 2040 och depån är väl fungerande i dag förutsätts att underhållsdepån för Pågatågen 
ligger kvar där.  
 
Öresundstågen kommer från och med december 2020 att underhållas i den nya depån i Hässleholm, 
med undantag för ett litet antal tågsätt som underhålls i den gamla depån i Köpenhamn under en 
övergångsperiod. Dessutom förekommer kompletterande service i Malmö. När Skånetrafiken tar över 
ansvaret för trafiken med Öresundståg hela vägen till Österport bedöms underhållet av övriga tåg 
kunna fasas över till Hässleholm. Depån är nybyggd och dimensionerad för den aktuella tågtypen. 
Fordonstypen började tas i trafik år 2000 och utredning pågår om fordonsförsörjning för den framtida 
trafiken. Det kommer att behövas uppgraderade och livstidsförlängda fordon alternativ ett successivt 
fordonsutbyte från ca 2030, men placeringen av depån i Hässleholm är fortsatt mycket lämplig för att 
underhålla Öresundstågen. Depån är förberedd för att kunna anpassas till längre fordon och därför 
förutsätts det huvudsakliga underhållet av Öresundståg vara kvar i Hässleholm, med kompletterande 
service i Malmö.   
 
Upphandling av fordonen för System 3 pågår då denna strategi skrivs. För de 18 fordon som planeras att 
sättas i trafik i den första fasen bedöms underhåll kunna ske i befintliga depåer i Skåne (Helsingborg, 
Hässleholm eller Malmö). För det antal fordon som behövs för trafiken åren 2030-2040 så krävs utökad 
depåkapacitet för underhållet, antingen genom nybyggnad eller genom utbyggnad av befintliga depåer.   
 
Utöver depåer för reparation och underhåll, så behövs också en tillräckligt stor kapacitet av 
uppställningsspår för fordonen för att kunna ställa upp dem nattetid, samt dagtid utanför högtrafik när 
kapacitetsbehoven för resande inte är lika stora som i de dimensionerande timmarna. Uppställningsspår 
behöver finnas vid alla stationer där tåglinjer börjar och slutar samt där fordon kopplas av och på för att 
justera kapaciteten. En viktig del är också möjligheten att vid de mer utnyttjade uppställningsplatserna 
kunna genomföra påfyllning av vatten och tömning av toaletter. Tillgången till uppställningsspår 
påverkar driftsekonomin i tågtrafiken då brist på uppställning medför behov att köra fordonen längre 
sträckor och därmed underhålla dem oftare. Behovet av uppställningsspår behöver därför kartläggas 
noggrant och vara en viktig förutsättning i utredningar vid om- och nybyggnation av bangårdar och 
stationer.  
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11.4 Spårinfrastruktur 
Analysen är inte helt avslutad och påverkas av föreslagen tågtrafik som kan förändras efter 
remissvaren. Slutsatser som redovisas i remissversionen och de rekommendationer som görs om 
ny infrastruktur är därför preliminära. 
 
Den utökning av trafiken som respektive scenario innebär medför också ett behov av utbyggd 
infrastruktur för att skapa tillräckligt kapacitet i järnvägssystemet. De investeringar som krävs för att 
kunna köra tågtrafik som i scenarierna redovisas nedan. 
 
Kapacitet i spår och driftplatser 
Konsultföretaget WSP har på Skånetrafikens uppdrag analyserat vilken kapacitet som finns i 
spårsystemet i Skåne och vad den föreslagna trafiken innebär för kapacitetsutnyttjandet. Den visar att 
kapaciteten i spåren, även med de åtgärder som är planerade och antagits genomföras till 2040, inte är 
tillräcklig. På flera sträckor blir utnyttjandet så högt att det slår i kapacitetstaket eller är nära det, vilket 
innebär risk för störningar, lägre restider och dålig punktlighet.  
 
Resultatet av analyserna presenteras nedan. I grafen nedan visas utnyttjandet per sträcka. Gröna staplar 
är sträckor med ett utnyttjande upp till 60 % vilket innebär att det finns möjlighet att köra fler tåg på 
sträckan. Gula staplar är sträckor med ett utnyttjande mellan 61% och 80% vilket innebär att sträckan 
blir störningskänslig och röda staplar är sträckor som har ett utnyttjande på över 81 % vilket i praktiken 
innebär att det inte finns någon ledig kapacitet och att sträckan har hög störningskänslighet och låg 
medelhastighet. 
 
 

 
Figur 20: Diagram över kapacitetsutnyttjande per bansträcka 2040. (WSP, 2020) Gröna staplar är sträckor med ett 
utnyttjande upp till 60 % vilket innebär att det finns möjlighet att köra fler tåg på sträckan. Gula staplar är sträckor med 
ett utnyttjande mellan 61% och 80% vilket innebär att sträckan blir störningskänslig och röda staplar är sträckor som har 
ett utnyttjande på över 81 % vilket i praktiken innebär att det inte finns någon ledig kapacitet och att sträckan har hög 
störningskänslighet och låg medelhastighet. Observera att analysen som redovisas i remissversionen inte har omfattat 
landanslutningar till Öresundsbron eller HH-tunneln. 

Grafen visar tydligt att de utbyggnader som är planerade för spårsystemet i Skåne, inklusive de åtgärder 
som inte är skarpt planerade men som har förutsatts till 2040, inte räcker till för att skapa tillräcklig 
kapacitet för den tågtrafik som behövs för att nå Region Skånes övergripande mål.  
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Illustrerat geografiskt blir det tydligare var kapacitetsutnyttjande är högt och behov finns att öka 
kapaciteten, vilket visas i figuren nedan. 
 
 

 
Figur 21: Karta över kapacitetsutnyttjande i spårsystemet i Skåne 2040 med föreslagen trafik och planerade 
utbyggnader. (WSP, 2020) Observera att analysen som redovisas i remissversionen inte har omfattat landanslutningar till 
Öresundsbron eller HH-förbindelsen. 
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Fler åtgärder behövs därför i det Skånska järnvägsnätet för att möjliggöra den tågtrafik som Skåne 
eftersträvar. I kartan nedan visas var behov finns att bygga ut spåren (rosa linjer) samt var särskild 
tidtabellsoptimering behöver genomföras på befintliga spår, för all trafik på sträckan, för att säkerställa 
robust drift (gulsvartrandiga linjer). Driftplatser (stationer/bangårdar) som behöver byggas ut med mer 
spårkapacitet visas med rosa ringar. Kartan är schematisk och visar inte exakt placering av mötesspår 
och förbigångsspår.  
  

 
Figur 22: Behov av kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen i Skåne för att klara behovet av tågtrafik 2040. 
Infrastrukturbehoven redovisas i remissversionen exklusive landanslutningar till Öresundsbron och HH-tunneln. 
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Plattformslängder 
För att tåg ska kunna köras med flera tågsätt sammankopplande, så kallad multipelkoppling, krävs att 
plattformarna på stationerna är så långa att de minst motsvarar tågens längd. När linjer 
sammankopplas så är det därför en förutsättning att tågens längder inte blir längre än plattformarna 
någonstans på sträckan. Alla stationer i Skåne har en plattformslängd på minst 160 meter, vilket 
motsvarar ett dubbelkopplat Pågatåg eller Öresundståg.  
 
Den längsta tåglängd som planeras för i denna tågstrategi är drygt 240 meter, vilket motsvarar ett 
trippelkopplat Öresunds- eller Pågatåg. Tåglängderna i systemet begränsas naturligt av att Triangeln, 
som är en mycket central station i systemet, har en plattformslängd på 250 meter. Stationen är byggd 
under jord i tät stadsmiljö med kulturhistoriskt värdefulla byggnader i närheten och förlängning av 
stationen bedöms därför inte som ett realistiskt alternativ till 2040. 250 meter blir därmed den 
dimensionerande längden för Skånetrafikens tåg, och den längd som plattformar på övriga stationer i 
systemet minst bör ha på sikt. 
 
I valet mellan ännu längre tåg än 250 meter och tätare trafik är Skånetrafikens val att köra tätare 
tågtrafik. Det har klara fördelar i och med att det ger ett bättre utbud mot kund och därmed bättre 
förutsättningar att öka det hållbara resandet. Det ger också bättre möjligheter att dra ned på utbudet i 
lågtrafik och därmed bättre anpassa utbudet till efterfrågan. Om plattformarna i stället förlängs för 
mycket långa tåg i högtrafik så blir kundmiljön lidande i lågtrafik. Långa plattformar ger ödsliga miljöer 
som kan upplevas som otrygga, samtidigt som kunderna får röra sig längs långa sträckor för att nå 
platsen där korta tåg stannar i lågtrafik. Uppställningsspår måste också byggas ut för att dimensioneras 
för längre tåg på många platser, för att möjliggöra avkoppling av tågsätt utanför peak. 
 
På de banor där plattformarna ännu inte är 250 meter kommer plattformsförlängning upp till 250 meter 
att i flera fall bli intressant i framtiden. Ett ökat resande ger fler kunder och mer bagage som ska få 
plats ombord, något som medför att tågen kommer att behöva vara längre på vissa tider. 
  
För att ge förutsättningar för långa tåg på de sträckor där det behövs, och i den ordning som 
kapacitetsbehoven uppstår, föreslås stationsplattformar behöva byggas ut till 250 meter på 
järnvägssträckor i Skåne i denna ordning: 
 
1.                         Ystadbanan 
2.                         Södra stambanan (Lund - Höör) 
3.                         Kristianstad-Hässleholm (Vinslöv) 
4.                         Skånebanan 
5.                         Råådalsbanan 
6.                         Västkustbanan norr om Helsingborg 
 
 
Förutsägbar kapacitet – en viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart utbud av tågtrafik 
En väl fungerande tågtrafik som är stabil över tid är av viktigt för att nå Region Skånes långsiktiga mål. 
En utmaning i detta är fördelningen av befintlig järnvägskapacitet. Trafikverket beslutar om denna i 
perioder som endast omfattar ett år i taget, och tågoperatörerna får lägga stora resurser på jobba med 
sina ansökningar om tilldelning. Trots det stora arbete som läggs ned både från tågoperatörerna och 
Trafikverket så bidrar det sällan till en bättre trafik för kunderna; Merparten av arbetet resulterar oftast i 
oförändrat utbud jämfört med föregående år. Även om en lösning har samma kapacitetsutnyttjande som 
året innan, och resulterar i lika många tåg på en sträcka så kan det ändå innebära skillnader i 
trafikeringsupplägg som medför negativa förändringar för kunderna. 
  
Region Skåne strävar efter att tågtrafiken ska vara strukturbildande, d.v.s. att samhället formas kring 
tåglinjerna och stationerna. Även den övriga kollektivtrafiken, i form av regionbusslinjer och 
stadsbusstrafik, formas och anpassas till stommen av tågtrafik. Trafiksystemet är komplext, och många 
linjer har kopplingar till varandra vilket innebär att de påverkas av förändringar i tågtrafiken. Varje 
förändring av tågtrafiken utlöser därmed en omplanering av busstrafiken vilket tar kraft från annat 
förbättrings- och ändringsarbete och ett förändrat utbud för kunderna att anpassa sig till. För att skapa 
det bästa utbudet och en pålitlig trafikering med god kvalitet, både inom tåg- och busstrafik, behövs 
därför bättre framförhållning och mer långsiktig planering av kapaciteten på järnvägen. För att kunna 
uppnå detta behöver Skånetrafiken kunna söka och avtala om spårkapacitet under längre perioder än 
ett år vilket inte är möjligt eller tillåtet i dag.  
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Samtidigt får offentligt finansierad trafik, som den Skånetrafiken kör, en relativt sett låg prioritet mot 
kommersiell trafik på järnvägen i Trafikverkets nuvarande tilldelningskriterier. Intresset för att köra 
kommersiella tåg på banorna har ökat de senaste åren och förväntas öka ytterligare i och med 
färdigställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen. Kommersiell trafik behöver ständigt anpassas till 
marknadsläget vilket innebär att de har större behov av att kunna förändra sitt utbud med kort varsel. 
Den osäkerhet som det skapar påverkar den regionala, offentligfinansierade trafiken som ofta får 
anpassas efter hur mycket kapacitet som återstår. Befintliga linjer och avgångar, särskilt i peaktid, löper 
därför varje år risk att strykas till förmån för satsningar på fjärrtåg och godstrafik. Region Skåne satsar 
genom Skånetrafiken överlägset mest på persontågtrafik i Skåne i form av fordon, depåer och trafik och 
jobbar genom Avdelningen för Regional utveckling aktivt med prioriteringen av investeringarna i 
infrastrukturen. Dessa satsningar blir förknippade med en stor osäkerhet när det inte går att förutsäga 
om de kommer att kunna användas som tänkt, och de riskerar att inte utnyttjas effektivt eller bli 
otillräckliga för Skånetrafikens behov. Samtidigt har Skåne ett klart och ökande behov av långväga 
snabba tågresor både inom Sverige och i framtiden till t.ex. Tyskland. Godstransporter på tåg är en 
viktig del av Region Skånes godsstrategi och livsviktigt för Skånes och Sveriges näringsliv. 
 
För att på ett effektivt sätt kunna realisera denna tågstrategi och få ut hela nyttorna av Region Skånes 
investeringar finns ett tydligt behov av förändringar i Trafikverkets regelverk och processen för sökande 
och tilldelning av spårkapacitet. Både prioriteringskriterier och planeringsperioder behöver ses över och 
förändras, med målet att åstadkomma en mer långsiktigt hållbar planering av den regionala tågtrafiken, 
samtidigt som den ger kommersiella person- och godståg tillräcklig flexibilitet och kapacitet. 

 
Takttrafik – en viktig beståndsdel för kundfokus och för att förverkliga systemeffekterna  
För att uppnå de eftersträvade målen med parallella tågsystem krävs att byten mellan systemen kan 
ske på ett effektivt och kundvänligt sätt. Därför är det viktigt att tågens avgångar och ankomster i 
bytesnoder är samordnade så att de underlättar byten och håller väntetiderna korta. För att effektiva 
och kundvänliga byten ska kunna ske mellan alla tågsystemen i alla större noder krävs en planering 
som hanterar detta i helhet i trafiksystemet, och en infrastruktur som möjliggör en sådan trafik. 
 
Ett trafikupplägg av detta slag kallas allmänt för takttrafik och är en beprövad metod för att designa 
trafiksystemet utifrån kundens grundläggande behov. Takttrafik har tre viktiga beståndsdelar:  
 

• Avgångarna går på fasta minuttal.  
• Trafiken möts med jämna mellanrum på en given plats, så kallad symmetritid.  
• Linjer och trafikslag kopplas mot varandra i knutpunktsupplägg där symmetritiderna 

sammanfaller.  
 
Majoriteten av Skånetrafikens utbud är väl anpassat för att utvecklas mot takttrafik. Körs trafiken mer 
sällan än varannan timme eller oftare än var tionde minut så är nyttan av takttrafik begränsad, men för 
all trafik däremellan finns det ofta stora nyttor att hämta.  
 
Takttrafik svarar också mot kundernas behov att ha en väl fungerande förbindelse genom hela resan. I 
ett system med takttrafik kan en resa företas mellan två godtyckligt valda punkter inom hela 
trafiksystemet och möjliggöra att byten kommer fungera i båda riktningar. Genom omsorgsfullt 
utformade knutpunktsupplägg skapas de bästa möjliga förutsättningarna i resans mest kritiska skeden 
vilket ger Skånetrafikens kunder tryggheten att återkommande resa med tågtrafiken. Därmed skapas en 
trafik som är tilltalande både för pendlare och sällanresenärer. 
 
Skånetrafikens erfarenheter av knutpunktsupplägg är goda och kommer främst från busstrafiken där 
resandeökningar på nära 40% har kunnat åstadkommas. I Schweiz, som har genomfört takttrafik i 
kollektivtrafiken i hela landet, är kollektivtrafikresandet det högsta i Europa.  
 
Takttrafik medför samtidigt utmaningar. Trafikupplägget blir mer statiskt vilket innebär att kortsiktiga 
förändringar blir svåra att genomföra, vilket i sin tur ställer krav på att uppläggen är noggrant 
genomtänkta och planerade från början. Enstaka skräddarsydda produkter som direkttåg eller tåg med 
avvikande uppehållsbild blir svårare att åstadkomma, men i gengäld ger systemet goda genomsnittliga 
restider i många relationer tack vara de goda bytesmöjligheterna. Infrastrukturen behöver anpassas för 
symmetri vilket kan medföra extra behov av investeringar och långa genomförandetider. Ett fungerande 
takttrafikupplägg ställer också höga krav på baskvaliteten eftersom punktlighet blir mycket viktigt. 
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12 Rekommendationer för genomförande 
 
Tågstrategin visar vilken tågtrafik som behövs för att nå Region Skånes mål som berör kollektivtrafiken. 
Att nå fram till de föreslagna trafikeringsutbuden kräver ett målmedvetet arbete och prioritering av 
resurser.  
 
De viktigaste aktiviteter för att uppnå tågstrategins mål är:  
 

- Ett målmedvetet arbete för utbyggd infrastruktur: Behoven av spårkapacitet måste lyftas fram i 
Trafikverkets arbete med Nationell Plan och åtgärder i spårinfrastrukturen måste prioriteras i 
den regionala transportinfrastrukturplanen. Trimningsåtgärder behöver planeras och utföras 
löpande. 

 
- Planeringen av fordonsanskaffning och underhållsanläggningar måste påbörjas långt innan 

behoven väntas uppstå för att kunna hitta ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar. 
 

- Budgetplanering och prioriteringar av satsningar över en längre tidsperiod måste ske löpande 
för att möjliggöra utvecklingen av trafiken. 
 

- Alla förslag om utveckling av tågtrafiken måste jämföras med strategin och hur de bidrar till 
den planerade utvecklingen. Nya förslag och idéer för tågtrafik måste prövas mot målen och 
om de i förhållande till satsade resurser bidrar mer till målen än de åtgärder som pekas ut i 
strategin. 
 

- Arbetet med att planera och bygga bostäder och stora arbetsplatser i stationsnära lägen 
behöver intensifieras för att skapa tillräckliga resandeunderlag, särskilt längs banor som i dag 
har lägre resandenivåer. 

 
Tågstrategin innebär ingen garanti för att den rekommenderade trafiken blir verklighet. Den är en 
vägvisare för vilken trafik som behöver köras och vilka investeringar som behöver göras för att nå de 
uppsatta målen för tågtrafiken. 
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Bilaga 1: Förteckning över avtal som påverkar 
utvecklingen av regional tågtrafik i Skåne 
 
Region Skåne har genom Skånetrafiken avtal med ett antal aktörer och intressenter som styr vilket 
trafikutbud som tågtrafiken ska ha på vissa sträckor. Där är den avtalade nivån om tågtrafik ofta en 
motprestation för bygge av infrastruktur, t.ex. att en kommun bygger en station för Pågatåg och får 
försäkran om att den kommer att trafikeras. Det kan också handla om avtal i trafiksamarbeten, där flera 
parter har kommit överens om en utbudsnivå på den gemensamma trafiken. 
 
Övergripande överenskommelser kring utveckling av infrastruktur 

- Skånebilden – en överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner om nya 
stambanans dragning och anslutningar till denna. 

- Sverigeförhandlingen – överenskommelse mellan Staten och ett antal kommuner och regioner 
om höghastighetsbanor, bostadsbyggande och andra storstadsåtaganden. 

 
Avtal kring gemensam tågtrafik: 

- Avtal med övriga regioner i Sydsverige om Öresundstågstrafiken. Avtalet reglerar bland annat 
linjesträckningar, turtäthet och öppettider för Öresundstågen. 

- Avtal med Transportministeriet i Danmark om trafik till Köpenhamn, där Skånetrafiken tar över 
ansvaret för tågtrafiken Hyllie – Kastrup – Köpenhamn H – Österport från december 2022. 
Avtalet reglerar turtäthet och öppettider för Öresundstågen. 

- Avtal med Transportministeriet i Danmark om tågtrafik Hyllie – Ystad för koppling Köpenhamn-
Bornholm. 

- Avtal om Krösatågstrafik från Hässleholm till Älmhult (vidare till Växjö) 
- Avtal om Pågatågstrafik in i Blekinge, Kronoberg och Halland 

 
Avtal om trafikering av stationer och sträckor  

- Burlöv: Avtal om medfinansiering av pendlarstation i Burlöv innebär att Region Skåne ska 
trafikera Burlöv station med ett visst utbud när den nya stationen och fyrspåret Malmö – Lund 
står klart i december 2023. Avtalet specificerar att ”huvuddelen av de 10 Öresunds- och 
Pågatåg som passerar Burlöv varje timme ska stanna vid stationen” när stationen är klar. 

- Lommabanan: Enligt medfinansieringsavtal är inriktningen timmestrafik i fas 1, som planeras 
vara klar 2021 och halvtimmestrafik i fas två, som planeras vara klar 2026.  

- Söderåsbanan: Enligt det medfinansieringsavtal som tecknats är inriktningen timmestrafik när 
banan öppnar för Pågatågstrafik 2022. 

- Malmöringen (omförhandlas 2022): Avtal med Malmö stad om finansiering av trafik med 
Pågatåg på Kontinentalbanan som en förlängning av Pågatågslinjer norrifrån som annars har 
Hyllie som slutstation. Trafiken finansieras helt av Malmö stad. 
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Bilaga 2: Behov av utbyggd infrastruktur. 
 
Observera: Analysen är inte helt avslutad och påverkas av föreslagen tågtrafik som kan förändras 
efter remissvaren. Slutsatser som redovisas i remissversionen och de rekommendationer som görs 
om ny infrastruktur är därför preliminära. 
 
WSP har genomfört analyser av spårkapacitet för tågstrategin baserat på trafikeringen i scenario 
2040. Analyserna har lett fram till slutsatser om behov av åtgärder för ökad kapacitet i spår och 
driftplatser.  
 
I de kapacitetsstudier som gjorts har Trafikverkets basprognos för både godstrafik och långväga 
tågtrafik tagits med i bedömningen för att få en så korrekt bild av infrastrukturen och kapaciteten som 
möjligt. I de beräkningar som gjorts framgår det att det på flera ställen finns kapacitetsbrist om 
trafikeringen sker utifrån de målbilder som Region Skåne har och de basprognoser som finns för övrig 
trafik på spåren. Det kommer krävas åtgärder för att möjliggöra en ökad kapacitet på banorna och 
sannolikt kommer det också krävas någon form av prioritering för att samtliga åtgärder ska kunna 
genomföras. I detta arbete kommer det också krävas mer detaljerade analyser över vilka åtgärder 
som är mest lämpade att genomföra på varje driftplats och bandel, även lokaliseringen av flera av de 
åtgärder som pekats ut behöver studeras så att resultatet av åtgärderna ger mest effekt. 
 
Trafikverket planerar införandet av ERTMS är genomfört till 2035. ERTMS kan i sig ses som en 
kapacitetshöjande åtgärd och ett resultat av införandet av ERTMS på en bana kan att det ger 
möjlighet att köra tätare trafik på banan. Det finns dock ingen garanti att ERTMS i sig är direkt 
kapacitetshöjande utan ytterligare åtgärder kan behövas för att uppnå en kapacitetshöjning. WSP har 
utifrån varje banas teoretiska kapacitetsutnyttjande över dygnet, 2040, analyserat tänkbara åtgärder 
som ska leda till en högre kapacitet och möjliggöra för den önskade trafiken 2040:  
 
Skånebanan 
Kristianstad – Hässleholm 
Då gångtiderna ligger mellan 4-6 minuter och tåg per dygn uppgår till strax under 200 stycken 
rekommenderas dubbelspår.  
Hässleholm - Åstorp  
Då gångtiderna ligger mellan 4-6 minuter och tåg per dygn uppgår till strax under 200 stycken 
rekommenderas dubbelspår. Slutsatsen stödjer åtgärdsförslag i ÅVS Skånebanan. 
Åstorp - Helsingborg  
Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Då gångtiderna ligger 
mellan 4-6 minuter och tåg per dygn uppgår till över 100 stycken rekommenderas dubbelspår. 
Slutsatsen stödjer åtgärdsförslag i ÅVS Skånebanan. 
Åstorp - Kattarp  
Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan.  Trafikeringen är möjlig 
med tillgänglig infrastruktur.  
 
Ystadbanan och Österlenbanan 
 Lockarp - Ystad 
Då gångtiderna ligger mellan 5-7 minuter och tåg per dygn uppgår till över 150 stycken 
rekommenderas mötesspår.  
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Ystad – Simrishamn 
Då gångtiden är 13 minuter för lokaltåg och tåg per dygn uppgår till över 110 stycken rekommenderas 
mötesspår.  
 
Rååbanan 
Eslöv - Teckomatorp - Helsingborg 
Då gångtiderna ligger mellan 9-12 minuter och tåg per dygn uppgår till 76 stycken rekommenderas 
mötesspår, vilket stödjer åtgärdsförslag i ÅVS Rååbanan. 
 
Godstråket genom Skåne 
Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. 
Arlöv – Kävlinge- Teckomatorp 
Då gångtiden ligger mellan 6-7 minuter och tåg per dygn uppgår till över 100 stycken rekommenderas 
en fördjupad analys gällande partiellt dubbelspår och tidtabellsoptimering.  
Teckomatorp – Åstorp 
Då gångtiden för godståg är 8 minuter, för lokaltåg 5 minuter och tåg per dygn uppgår till ca 100 
stycken rekommenderas en fördjupad analys gällande tidtabellsoptimering.  
 
Västkustbanan 
Helsingborg – Ramlösa 
Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Då gångtiden är 3 
minuter, tåg per dygn uppgår till över 400 stycken och Ramlösa har över 50 stycken korsande 
tågvägar, rekommenderas en fördjupad analys av driftsplatsen. 
Ramlösa – Kävlinge 
Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Då gångtiderna för 
snabb- och regionaltåg är 6 minuter, för lokaltåg 14 minuter och tåg per dygn uppgår till långt över 250 
stycken, rekommenderas fyrspår Landskrona- Kävlinge som är dimensionerande sträcka. Då Kävlinge 
har över 20 korsande tågvägar rekommenderas en fördjupad analys av driftsplatsen.  
 
Kontinentalbanan 
Lockarp – Trelleborg 
Införande av ERTMS är planerat år 2027 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Gångtiderna ligger på 7-
8 minuter och tåg per dygn uppgår till långt över 100 stycken. Banan utmärks av mycket högt 
kapacitetsutnyttjande, varför en fördjupad analys rekommenderas gällande dubbel- eller partiellt 
dubbelspår.  
 
Södra stambanan 
Hässleholm – Älmhult 
Införande av ERTMS är planerat år 2025 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Gångtider för snabbtåg 
är 20 minuter, för regionaltåg 23 minuter, för lokaltåg 31 minuter och för godståg 35 minuter. Tåg per 
dygn uppgår till över 200 stycken. Med tanke på den blandade trafiken med ett stort antal godståg 
rekommenderas ett förbigångsspår. 
Höör – Lund 
Införande av ERTMS är planerat år 2025 enligt Trafikverkets utrullningsplan. Gångtider för regionaltåg 
är 9 minuter, för lokaltåg 12 minuter och för gods 14 minuter. Tåg per dygn uppgår till över 300 
stycken. I Eslöv uppstår över 30 korsande tågvägar och rekommendationen är en fördjupad analys av 
driftsplatsen. 
  
I figuren på nästa sida visualiseras samtliga föreslagna åtgärder grafiskt. Illustrationen är schematisk 
och den exakta positionen på spåren samt anslutningar måste utredas i detalj för varje åtgärd.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 168 Dnr KS 2020/142

Yttrande Nya trafikföreskrifter för väg 13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma remissvar, handlingsid: Ks 2020.2435.

Ärendebeskrivning
Ystads och Sjöbo kommuner har fått en remiss gällande förslag till nya 
föreskrifter för väg 13, Skåne län samt upphävande av Vägverkets 
föreskrifter (VVFS 2009:321) om hastighetsbegränsning på väg 13 i Skåne 
län. Remissen omfattar väg 13 i Skåne sträckan Ystad - Ängelholm och 
innehåller förslag till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning. 

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2020. Synpunkter 
på remissen ska skickas till Trafikverket senast den 18 september 2020. De 
fyra kommunerna i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté svarar gemensamt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma remissvar, handlingsid: Ks 2020.2435.

Beslutsunderlag
Yttrande Nya trafikföreskrifter för väg 13, handlingsid: Ks 2020.2435.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Från: info@sydostskane.se  

 

Till: Trafikverket Region Syd, trafikverket@trafikverket.se  

 

 

 

 

Förslag till nya föreskrifter för väg 13, Skåne län  

TRV 2020/9541 

 
Ärendebeskrivning 
Ystads och Sjöbo kommuner har fått en remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg 13, Skåne 

län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:321) om hastighetsbegränsning på väg 

13 i Skåne län. Remissen omfattar väg 13 i Skåne sträckan Ystad - Ängelholm och innehåller förslag 

till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft 

den 1 december 2020. Synpunkter på remissen ska skickas till Trafikverket senast den 18 september 

2020.  

 

Bakgrunden till förslaget utgår ifrån nollvisionen, som utgör en strategi för att forma ett säkert 

vägtransportsystem. Trafiksäkerhetsarbetet med nollvisionen i fokus innebär att vägar, gator och 

fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas allvarligt i 

vägtrafiken. Trafikverket sänker hastigheten på vägar som saknar fysisk mittseparering och har 

måttlig eller betydande trafik. De sträckor som föreslås få en hastighetssänkning saknar 

mötesseparering och uppfyller då inte den standard på vägen som krävs för 90 km/h eller högre.  

 

I översynen ingår fem delsträckor av väg 13 varav tre av sträckorna berör Ystad respektive Sjöbo 

kommuner. Av de tre delsträckorna får två bibehållen hastighetsgräns 80 km/h medan 

hastighetsgränsen på sträckan Hedeskoga (norr om Ystad) till Assmåsa (söder om Sjöbo) föreslås på 

en 12 km lång sträcka få sänkt hastighet från 90 till 80 km/h. Inom nuvarande planperiod avses en 

2,6 km lång sträcka förbi Assmåsa i Sjöbo kommun att byggas om. Åtgärden syftar till att öka 

trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan och byggstart är planerad till hösten 2020. Efter 

ombyggnationen kommer hastighetsbegränsningen på sträckan att vara 80 km/h (idag 70 km/h). 

 

Trafikverket motiverar hastighetssänkningen med att den bidrar till ökad trafiksäkerhet och i detta 

fall är nyttorna för trafiksäkerhet överordnat konsekvenserna för tillgänglighet. Dessutom leder 

hastighetsanpassningen till minskad miljöpåverkan (utsläpp av växthusgaser samt buller) från 

vägtrafiken. 
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Sydöstra Skånes samarbetskommittés (SÖSK) synpunkter över förslaget 

avseende nya hastighetsgränser på väg 13 

Sammanfattning 
Personresor och godstrafik är viktiga för hela sydöstra Skånes hållbara tillväxt. Dagligen förflyttas 

både människor och gods på vår gemensamma infrastruktur, en förflyttning som behöver vara 

snabb, smidig och robust. Eftersom Ystad är utpekad som regional kärna är väg 13 en viktig länk för 

att förbinda Sjöbo och Ystad med varandra. Väg 13 är även en viktig regional och interregional länk 

från sydöstra Skåne och vidare norrut. Förslaget att sänka hastigheterna på väginfrastrukturen utan 

att samtidigt arbeta med åtgärder för att öka tillgängligheten ger en uppfattning om att det är 

lättare att prioritera ner satsningar i delregionen.  

 

Personresor  
Enligt Trafikverkets klassificering ingår väg 13 i det funktionellt prioriterade vägnätet för 

personresor, godstransporter och kollektivtrafik. På sträckan mellan Ystad och Sjöbo, färdas dagligen 

många personer framför allt för pendling till och från arbete och skolor.  

 

Enligt Trafikverket innebär hastighetssänkningarna för hela sträckan av väg 13 (Ystad-Ängelholm) att 

restiden teoretiskt ökar med 3 minuter. Restiden beräknas öka med 50 sekunder/mil för personbilar, 

bussar och lätta lastbilar. Vidare konstaterar Trafikverket att konkurrenskraften för buss jämfört med 

bil blir oförändrad eftersom hastighetssänkningen gäller bägge fordonsslag. 

 

På sträckan Ystad-Sjöbo går regionbuss 301 som i högtrafik går med 15-minuterstrafik. I 

konsekvensutredningen står att konkurrenskraften för buss jämfört med bil blir oförändrad eftersom 

hastighetssänkningen gäller bägge fordonsslag. Det är dock viktigt att komma ihåg att restiden är en 

avgörande faktor för att locka resenärer till kollektivtrafik. Även små förändringar kan få stor 

betydelse för val av färdmedel. Att i konsekvensutredningen helt avfärda hur 

kollektivtrafikresenärerna påverkas är en brist och ger inte hela bilden av konsekvenserna.  

 

Godstransporter 
Väg 13 är en viktig länk för godstransporter till och från Ystad hamn. Enligt en undersökning från 

2018 kom 17 % av lastbilarna på väg 13 på väg till Ystad hamn. Vid resa från Ystad hamn körde 12 % 

via väg 13.  

 

Prognoser pekar på en kraftig ökning av transporter till och från Ystad hamn. En utbyggnad pågår för 

närvarande av hamnen som bl.a. innebär två nya färjelägen där längre fartyg kan tas emot. Det 

innebär att Ystad får en allt större betydelse för svensk handel och därmed för ökande 

transit-transporter genom Skåne. I konsekvensutredningen för väg 13 nämns inledningsvis att väg 13 

utgör en viktig förbindelse från Mellansverige till södra Skåne, bl.a. till Ystads hamn. Därefter görs 

ingen fördjupande analys av vad sänkt hastighet innebär för godstransporterna i det specifika 

stråket, bland annat till hamnen, vilket är en brist. För att kunna förbättra kvaliteten på näringslivets 

transporter, förbättra tillgängligheten inom och mellan regioner och länder samt därigenom stärka 

den internationella konkurrenskraften behöver åtgärder vidtas på väg 13.  
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Alternativa lösningar 
Enligt Trafikverkets kriterier uppfyller inte väg 13 kraven för högre hastighetsgräns än 80 km/h. 

Trafikverket konstaterar samtidigt i remissen att det saknas finansiering för ombyggnation med 

mittseparering (undantaget sträckan Höör-Hörby). 

 

Sydöstra Skånes samarbetskomittée anser att det är av stor vikt att verka för att alternativa lösningar 

till sänkt hastighet utreds vidare. Det behövs en långsiktig planering och hållbara lösningar för att 

väg 13 ska uppnå den standard som krävs för ett funktionellt prioriterat vägnät för personresor, 

godstransporter och kollektivtrafik. Väg 13 är en viktig länk för att sammanbinda den regionala 

kärnan med sitt omland, framförallt för tillgängligheten mellan Ystad och Sjöbo men även för 

regionen som helhet.  

 

Sydöstra Skåne efterlyser en ÅVS (åtgärdsvalsstudie) med fokus på tillgänglighet och tidsaspekt för 

stråket, specifikt för sträckan mellan Ystad och Sjöbo. I Stråkstudier i sydöstra Skåne (Region Skåne, 

Trafikverket och SÖSK, 2016) studeras åtgärder som höjer målstandarden på väg 13. Där anges att på 

lång sikt bör vägen byggas ut till 2+1-väg med mitträcke och skyltad hastighet höjas till 100 km/h. 

Delsträckor kan byggas ut i etapper. Utifrån resultat som presenteras i en ÅVS behöver åtgärder 

prioriteras och tas med i kommande RTI-planer.  

 

 

 

För kommunerna i sydöstra Skåne – kommunalråd och oppositionsråd/oppositionsföreträdare från 

kommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla.  
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1. Sammanfattning

2019 i korthet

Under hela 2019 har fokus varit att arbeta fram den nya verksam-
hetsplanen för samarbetet - Ledningsplanen för sydöstra Skåne 
med Ystad som regional kärna. Denna presenterades på ett SÖSK 
forum/slutkonferens för projektet Ystad som regional kärna under 
våren, och har sedan arbetats vidare med under året. 

Nedan summeras kort de fyra prioriterade arbetsområdena för 
2019, samt de projekt som bedrivs genom SÖSK:s kansli. Läs mer 
detaljerat i avsnitt 2.3 gällande målavstämning för 2019.  

Ystad som regional kärna

Projektet Ystad som regional kärna avslutades i maj och går nu 
in i en implementeringsfas. Ledningsplanen för sydöstra Skåne 
med Ystad som regional kärna är ett tydligt vägledande dokument 
som syftar till att öka vår gemensamma kapacitet genom tydliga 
gemensamma verksamhetsmål och ansvarsfördelning som konti-
nuerligt följs upp. Det innebär ett nytt sätt att arbeta framåt med 
en bredare förankring i kommunernas organisationer.  

Ledningsplanen, som följer samma struktur som Skånes regionala 
utvecklingsplan, har varit av stort intresse för Region Skåne som 
ser sydöstra Skåne som en “modellregion” för delregional utveck-
ling. Även Tillväxtverket har lyft fram detta arbete som ett gott 
exempel på regional samverkan för att stimulera tillväxt. 

 
Infrastruktur

Gruppen har under 2019 haft stort fokus på frågor som berör 
kollektivtrafiken. Många av frågorna har legat på effektiviseringar, 

Innehållsförteckning
Sida

1. Sammanfattning   2
2. Uppföljning av SÖSK:s verksamhetsplan 2019 5

2.1 SÖSK:s syfte och övergripande mål 5
2.2 Organisation 5
2.3 Målavstämning 7

Prioritering: Infrastruktur 8
Prioritering: EU kompetenslyft 9
Prioritering: Ystad som regional kärna 10
Prioritering: Destinationsutveckling 11
Nätverk: Regional Culinary Heritage Europe 12
Nätverk: Regional Matkultur Skåne 13
Projekt: Baltic Sea Food 15
Projekt: BY Baltic Sea Food 15
Projekt: Europa Direkt Sydskåne 16
Projekt: South Baltic Four Corners 17

2.4 Ekonomiskt utfall och avvikelser 18
2.5 Inför 2020 19

3. Resultaträkning 20
4. Balansräkning  20
5. Resultat för verksamheterna 21

5.1 Resultaträkning SÖSK, BAS 21
5.2 Resultaträkning SÖSK, Projekt 21

6. Redovisningsprinciper och Noter   20
7. Underskrifter 25

301



3

indragna turer, utbud, nytt biljettsystem och tidtabellsplanering 
för 2021. Även Skånetrafikens upphandling av ett nytt gemen-
samt Österlenavtal där framtidens kollektivtrafik har diskuterats 
gemensamt i SÖSK-gruppen.  

Att driva dessa frågor tillsammans är värdefullt eftersom kollek-
tivtrafiken är “sömlös” och förändringar påverkar våra invånare 
oavsett var de bor eller arbetar. Gruppen har nu lång erfarenhet 
av att besvara yttrande och skrivelser tillsammans, vilket har visat 
sig ge resultat i Region Skånes prioriteringar för infrastrukturen. 
Samordnaren sitter som representant för SÖSK i regionens 4-hörn 
infrastrukturgrupp, ett samarbete som nu går in i en planeringsfas 
för nya RTI-planen till 2023. Ett viktigt arbete för att få in nya regi-
onala objekt från sydöstra Skåne i kommande plan.  

Utöver detta medverkar representanter i infrastrukturgruppen 
i projekt såsom ortsutvecklingsprojekt och Regionplanearbetet, 
där infrastrukturfrågorna har identifierats som en av de viktigaste 
frågorna att hantera. Gruppen ser en stor styrka i att hjälpa och 
stötta varandra i arbetet med det långsiktiga infrastrukturarbetet 
med regionala mål, infrastrukturstrategin för Sydöstra Skåne samt 
den nyligen framtagna ledningsplanen för sydöstra Skåne med 
Ystad som regional kärna som vägledning.  
 
Destinationssamverkan

Samverkansmodellen mellan kommunerna inom besöksnärings-
frågor är ett sätt för kommunerna att växla upp befintliga resur-
ser för att kunna utföra mer och fler aktiviteter som leder mot 
olika strategier och mål. Det ger oss en möjlighet att samordna 
resurser, kompetensutveckla och kompetensförsörja varandras 
organisationer. Dessutom stärker det destinationens möjlighe-
ter att synas. Samverkan med andra organisationer effektivise-

ras då det finns tydligt utpekade personer att vända sig till. För 
destinationens näringsidkare är det en självklarhet att vi inom 
kommunerna samverkar precis som de förväntas göra, för varken 
näringen eller besökarna ser några kommungränser. Samverkans-
modellen är unik i Sverige och skapar stor uppmärksamhet bland 
landets övriga kommuner och regioner som en förebild. 

EU-kompetenslyft

Vi har uppmärksammats nationellt för vårt EU-arbete under 2019 
och Sjöbos kommunstyrelseordförande Magnus Weberg bjöds att 
tala om vårt delregionala EU-arbete och demokratiska delaktig-
hetsarbete i panel med EU-minister Hans Dahlgren på EU-forum 
i Regeringskansliet 23 oktober. Vi organiserade en delegations-
resa dit som alla KSO (eller deras ersättare) i SÖSK inbjöds till. 
Eftersom SOU 2016:10 visat på ett stort behov av EU-kompetens 
bland kommunala tjänstepersoner har kompetensutveckling skett 
genom att vi har arrangerat och hållit i efterfrågade utbildning-
ar. Dessa har handlat om EU:s aktuella fonder och finansiering, 
projektansökning, projektledning och utveckling, EU-regler och 
aktuella ekonomiska ämnen.  
 
Vi har siktat mot att våra utbildningar ska vara relevanta och fylla 
behov som efterfrågats. Vi byggde utbildningsutbudet på de pri-
oriteringar som önskats av våra tjänstepersoner. Vi har bevakat 
EU-fonder och program, givit rådgivning, samt verktyg i projektut-
veckling t.ex. mallar, metoder och guider. Minst 235 kommunala 
tjänstepersoner har deltagit på våra aktiviteter. Vi omvärldsbe-
vakar genom möten med EU-kommissionen, KFSK:s Brysselnät-
verk och Strategiska EU-nätverk där vi träffar representanter för 
ESF-rådet, Jordbruksverket och Tillväxtverket m.fl. 
 

302



4

Projekt 

- Europa Direkt

Då 60% av kommunalt arbete påverkas av EU, 30% av Sveriges lagar 
beslutas på EU-nivå, 2/3-delar av vår export går till EU-länder, så 
fungerar Europa Direkt som länken mellan våra kommunala tjänste-
personer och EU, samt våra kommuninvånare och EU. Vi utbildade 
såväl ungdomar som tjänstepersoner och kommuninvånare under 
2019 om EU:s politik, lagstiftning, prioriteringar och finansierings-
möjligheter. Vårt syfte var under våren att höja medvetenheten 
kring EU-valets betydelse, men sedan att kontinuerligt visa vägar till 
demokratiskt inflytande, EU-rättigheter och finansieringsmöjlighe-
ter. Vi arrangerade kunskapshöjande utbildningar och evenemang, 
tog fram ett vykort till alla förstagångsväljare med information om 
vägar för demokratisk delaktighet och en folder för alla pedagoger 
om att undervisa om EU.  
Vi har sammanlagt haft 3 274 deltagande ungdomar eller kommun-
invånare på våra arrangemang. Vi driver två hemsidor:  
www.europadirektsydskane.se och www.ditteu.se där vi fokuserar 
på att delge vår verksamhet, EU-aktuella nyheter, EU-möjligheter 
som erbjuds till vidareutbildning, praktik, arbete och finansiering 
samt goda exempel från våra kommuners EU-projekt. I t.ex. decem-
ber 2019 besöktes hemsidorna 6632 gånger varav 2 622 personer 
var unika besökare. Vårt arbete med media har genererat såväl 
tidningsuppslag som inslag i SVT om vårt EU-arbete, samt demo-
krati-och delaktighetsarbete, vilket är till gagn för våra kommuners 
varumärke.

- South Baltic Four Corners

Fyra Hörnssamarbetet är ett partnerskap bestående av fyra regioner 
runt södra Östersjön: Bornholm, Rügen, sydöstra Skåne och Świno-

ujście som har samverkat inom olika projekt sedan 1995. Genom 
olika partnerskapsavtal har hörnen samarbetat i frågor som är till 
gagn för alla och projekten har fokuserat på att söka gemensam-
ma lösningar för de fyra hörnens liknande intressen och utma-
ningar. 

De senaste årens projekt har fokuserat på utbyte mellan hörnens 
ungdomar och politiker för att lyfta aktuella frågor där man inom 
projekten lär av varandra för att förändra och förbättra villkoren 
för unga människor på hemmaplan. Läs mer på  
www.four-corners.org 

- Regional Culinary Heritage Europe/Regional Matkultur Skåne 

SÖSK är sedan 1995 varumärkesägare och ansvariga för den 
övergripande koordinationen av nätverket Regional Culinary 
Heritage Europe. Nätverket skapar förutsättningar för interna-
tionell samverkan mellan de anslutna länderna, regionerna samt 
dess företagsmedlemmar inom matsektorn och dess kultur. Per 
2019 års slut omfattar samarbetet 47 regioner i 13 länder. För att 
främja varumärket och nätverkets utveckling deltar SÖSK i diverse 
projekt på löpande basis för att stärka och fördjupa samarbeten, 
erbjuda mervärden för företagsmedlemmar och licensierade regi-
oner samt för att finna nya partners för fortsatt expansion till nya 
regioner. För närvarande deltar Regional Culinary Heritage Europe 
i InterReg-projektet Baltic Sea Food och det av Svenska Institutet 
finansierade projektet BY Baltic Sea Food. Projekt som ska skapa 
förutsättningar för kortare leveranskedjor för restauranger som 
vill servera lokal- och närproducerad mat. 

Koordinationen och ansvaret för varumärket Regional Culinary 
Heritage Europe administreras av Europakoordinator, som i sin tur 
samarbetar med två representanter, utsedda av SÖSK. Regional 
Culinary Heritage Europe ska vara självfinansierat av licensintäkter 
från regioner och företagsmedlemmar inom Regional Culinary  
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Heritage Europe för varumärket, andra externa uppdrag samt av 
externa projektmedel. www.culinary-heritage.com    

SÖSK är också licensägare för en av medlems regionerna i Regional 
Culinary Heritage Europe, Regional Matkultur Skåne. Verksamheten 
hade 78 selekterade medlemsföretag runt om i Skåne i form av 
producenter, förädlare, restauranger/caféer och gårdbutiker under 
2019. Verksamheten är självfinansierad och medlemsföretagen fi-
nansierar en koordinator (5% av tjänsten som samordnare för SÖSK) 
med ansvar för att utveckla, marknadsföra  
och driva varumärket och nätverket för medlemsföretagen i Skåne, 
tillsammans med de av SÖSK två utsedda kontaktpolitikerna. 

 

2. Uppföljning av SÖSK:s verksam-
hetsplan 2019

2.1 SÖSK:s syfte och övergripande mål
Enligt SÖSK:s samverkansavtal, uppdaterat 1/1 2017, ska SÖSK:s roll vara 
samordnande, rådgivande och rekommenderande med följande 
syfte:

• Att hävda sydöstra Skånes intressen gentemot regionala, 
centrala och mellanstatliga myndigheter (t. ex. EU).

• Att diskutera mellankommunala frågor.

De övergripande målen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté är  
att:

• SÖSK tillvaratar och främjar kommunernas gemensamma 
intressen och är därmed det givna samverkansorganet i sydöstra  
Skåne. 

• Vi talar med en gemensam röst: vi jobbar som en region och 
utvecklar varandras värden och jobbar gemensamt för dessa.

• SÖSK har en aktiv roll i Skåne samt i Öresunds-, södra Östersjö- 
och EU-samarbetet, särskilt inom regional utveckling med fokus 
på infrastrukturfrågor.

• Vi har en samsyn mellan olika aktörer i våra kommuner kring hur 
vi vill att sydöstra Skåne ska utvecklas för att skapa hållbara och 
robusta fysiska strukturer, och arbetar strategiskt och drivande 
tillsammans för att uppnå detta.

• Samverkan är väl förankrad i alla kommuner, hos såväl 
politiker som tjänstepersoner och präglas av engagemang och 
generositet. 

• SÖSK ska upplevas som en del av kommunernas verksamhet.

• SÖSK:s verksamhet bedrivs i nära samverkan med olika aktörer i 
Skåne och närområdet.

Den årliga verksamhetsplanen för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté är det övergripande styrdokumentet för 
kommittén och för detta samarbete mellan kommunerna. Planen 
följs upp vid tertial 2 och vid årsskiftet.  
 
                                                                                                                        

2.2 Organisation
SÖSK:s verksamhet leds av en samarbetskommitté som består 
av två ledande politiker från varje kommun (kommunalråd och 
oppositionsråd/oppositionsföreträdare). Respektive ledamot får 
själv utse en ersättare (ur den egna kommunstyrelsen) vid behov. 
Kommittén har till uppgift att verka för det mellankommunala 
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samarbetet samt internationella utvecklingsfrågor i sydöstra 
Skåne.

Samarbetskommittén har haft fem kommittémöten under 
perioden samt två SÖSK Forum (deltagare från kommunernas 
KSAU) kombinerat med slutkonferens för projektet Ystad som 
regional kärna. 

Kommundirektörerna från respektive kommun har, tillsammans 
med samordnaren för SÖSK, det beredande och verkställande 
ansvaret för de beslut som fattas i kommittén. Direktörerna har 
haft elva möten under perioden och de har också deltagit vid två 
möten tillsammans med kommundirektörerna från Skåne Nordost 
i samband med TÖS-projektet. 

Utifrån de arbetsområden som SÖSK prioriterat bildas 

arbetsgrupper, som består av kommunala tjänstepersoner 
från lämplig förvaltning och med lämplig kompetens. Varje 
arbetsgrupp leds av en samordningsansvarig tjänsteperson, som 
tillsammans med SÖSK samordnaren utgör en beredningsgrupp, 
som förbereder ärenden till kommundirektörsgruppen. SÖSK:s 
beredningsgrupp har haft tolv möten under perioden, med 
flertalet för att arbeta praktiskt med ledningsplanen för sydöstra 
Skåne med Ystad som regional kärna. 

SÖSK samordnaren ansvarar för den löpande verksamheten, med 
såväl administration som förvaltning. Samordnaren deltar även 
i projekt, nätverk och styrelser, efter beslut i kommittén eller av 
kommundirektörerna.

SÖSK:s kansli har bestått av följande personal/funktioner under 
perioden: 

Basverksamheten: 

• Madelene Johansson, SÖSK-samordnare, 95 % (inklusive 
samordnare för projektet South Baltic Four Corners), anställd 
av Ystads kommun. 

• Helene Grafman, kommunikatör 10% 1 feb tom 17 mars, 
15% 18 mars - 6 oktober, därefter 10%, anställd av Ystads 
kommun. 

Projektverksamheten:

• Niclas Fjellström, koordinator, 90 % med fördelning mellan 
Regional Culinary Heritage Europe, Baltic Sea Food, BY Baltic 
Sea Food, anställd av Ystads kommun. 

• Juta Bubina, 50% projektmedarbetare inom Baltic Sea Food, 
SÖSK/Ystad kommun, anställd av Ystads kommun. 
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• Madelene Johansson, 5 % som koordinator, Regional 
Matkultur Skåne, anställd av Ystads kommun. 

• Emma Svärd, verksamhetsansvarig/EU-informatör, Europa 
Direkt Syd Skåne 70 %, EU-kompetenslyft 30 % januari-8 
februari, anställd av Sjöbo kommun. 

• Lia Sandberg Moustogianni, verksamhetsledare, Europa 
Direkt Syd Skåne 70 %, EU-kompetenslyft 30 % fr.o.m. 11 
mars, anställd av Sjöbo kommun. 

• Ingrid Nilsson, EU-informatör 50 % Europa Direkt Sydskåne,  
anställd av Sjöbo kommun. 

 
Arbetsgrupper för de prioriterade arbetsområdena 
 
Fokus för det gemensamma arbetet inom sydöstra Skåne är 
att utveckla en tillgänglig region som attraherar såväl boende 
som företag och besökare. För att lyckas med detta, och för 
att nå SÖSK:s övergripande mål, arbetar SÖSK med ett antal 
prioriterade arbetsområden. För varje prioriterat arbetsområde 
har en kommun ett samordningsansvar.  I verksamhetsplanen för 
2019 (2018 års verksamhetsplan med förlängning för 2019) finns 
fyra arbetsområden:

Infrastruktur – Tomelilla har samordningsansvar 
EU kompetenslyft – Sjöbo har samordningsansvar 
Ystad som regional kärna – Ystad har samordningsansvar 
Destinationsutveckling – Simrishamn har samordningsansvar

För varje prioriterat arbetsområde finns minst en arbetsgrupp, 
som samordnas av en eller flera tjänstepersoner från respektive 
kommun med följande ansvar:

• Att upprätta en enkel handlingsplan, med en tydlig 

ansvarsfördelning, som stöd för att nå målen samt att 
följa upp dessa.

• Att målen i SÖSK:s verksamhetsplan uppnås och att 
strategier och handlingsplaner genomförs i tid.

• Att regelbundet rapportera till kommundirektörerna 
genom SÖSK-kansliet. 

2.3 Målavstämning
På följande sidor redovisas målavstämning per den 31 
december 2019. Grönt indikerar att målet är uppfyllt. Gult 
indikerar att målet delvis är uppfyllt. Rött indikerar att målet 
ej är uppfyllt.
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Långsiktigt  
strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Väl utbyggd infrastruktur i sydöstra 
Skåne för gång, cykel och motor- 
trafik samt god tillgång till robust 
och säker kollektivtrafik. Hållbar 
mobilitet, påverkansarbete för 
hållbara resmönster.

Andelen resor med kollektivtrafik 
och cykling ökar årligen i sydöstra 
Skåne.  

Gemensamt aktivt arbete inom 
SÖSK gällande steg 1 och 2 åtgär-
der för att öka andelen hållbart 
resande

Ökad information om hållbart resande och möjligheter i 
kommunernas kommunikations kanaler till boende och 
besökare
Mätetal: Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka.

Inget gemensamt evenemang i år pga resursbrist, 
både personella och ekonomiska.
Träff med digitaliseringsansvariga i kommunerna ej 
genomfört. 

Träff med digitaliseringsansvariga i SÖSK-kommunerna, 
minst 1g/år.

Dialog och samarbete med Region 
Skånes kollektivtrafiknämnd och 
Skånetrafiken för att öka kollektiv-
trafikens attraktivitet

Träff med Skånetrafikens affärsutvecklare/trafikutveckla-
re för järnvägstrafik respektive busstrafik minst 1g/år. 

Flertalet möten genomförda under året, såväl med 
Skånetrafiken som med leverantörer. Detta för att 
planera inför kommande upphandlingar av nytt avtal 
för sydöstra Skåne. 

Tjänsteman från SÖSK-kommunerna deltar i arbetsgrupp 
tillsammans med de övriga hörnen i Skåne och Kommun-
förbundet Skåne, för framtagande av finansieringsmo-
dell för färdtjänsten fr o m år 2019. Mätetal: Förbättrat 
resultat. NKI-undersökning

NKI - senaste resan 90% september 2019 (jmf 86% 
mars 2018). Trygghet - kundens upplevelse 82% 
nöjda kunder september 2019. Handläggning Färd-
tjänst, andel beslut inom 4 veckor 23% september 
2019.

SÖSK ska vara en naturlig plats för 
diskussion i frågor som har stor 
betydelse för att skapa hållbara 
och effektiva fysiska strukturer i 
sydöstra Skåne.

Samlat uppträdande med en gemen-
sam röst för aktivt påverkansarbete 
kring infrastrukturen i sydöstra 
Skåne, som t.ex. leder till åtgärds-
valsstudier.

Verka för gemensamma remissvar 
och yttrande på nationella och 
regionala planer och program.

Starka gemensamma inspel, remissvar och yttrande i 
relevanta infrastrukturärenden.  Mätetal: Förekomst av 
gemensamma remissvar och yttrande

Under året har vi, förutom gemensamma yttranden 
på remisser, även skickat in skrivelse om Simris-
hamns station. 

Samlat uppträdande och aktivt 
påverkansarbete riktat mot natio-
nella och regionala beslutsfattare.

Deltagande och representation i seminarier, konferenser 
och studier.  Mätetal: Minst en representant från SÖSK i 
strategiskt viktiga forum. 

Arbetsgruppen försöker dela på representationen, 
vilket gör att vi kan vara representerade på fler 
tillfällen där nationella och regionala aktörer har 
bjudit in för att diskutera frågor med koppling till 
infrastruktur.

Sammankalla och delta i möte med Trafikverket, Region 
Skåne, Skånetrafiken, 4-hörn möte 
Mätetal: Representation från SÖSK i viktiga möten med 
nämnda aktörer

Samordnaren för SÖSK:s infrastrukturutvecklings-
grupp har en given roll i Region Skånes RTI-grupp, 
med representation via såväl fysiska möten som 
Skype. I övrigt samma som ovan. 

SÖSK:s infrastrukturgrupp ska ha minst fyra heldagsmö-
ten (alt. åtta halvdagsmöten) under året.
Mätetal: Representation från sydöstra Skånes kommuner 
Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

Gruppen har haft ett flertal möten under året, både 
som egen grupp och med andra externa aktörer 
såsom Skånetrafiken inför upphandling av nytt 
avtal och Superbusskonceptet, samt har deltagit vid 
berörda kommittémöten och forum.Delta vid behov i SÖSK forum, och kommittémöte

Revidera SÖSK:s infrastrukturstrategi
Mätetal: Beslutad reviderad SÖSK infrastrukturstrategi

Utkast till ny infrastrukturstrategi är fortfarande ett 
pågående arbete, då vi inväntat arbetet med Ystad 
som regional kärna. Arbetet återupptas 2020

Skapa nätverk och forum för gemen-
samma diskussioner i samhällsut-
vecklingsfrågor.

Se över vilka kompetenser som 
behövs i olika arbetsgrupper.

Översyn av SÖSK:s infrastrukturutvecklingsgrupps repre-
sentation och struktur. Mätetal: Förekomst av översyn

Nya förmågor är på plats i SÖSK:s infrastrukturut-
vecklingsgrupp och vi har börjat sätta gruppen, som 
har ett bra samarbete med goda samtal. 

Identifiera samarbetspartners i övriga Skåne.
Mätetal: Förekomst av samarbetspartners.

Gruppen har fått ett utökat samarbete med Skå-
netrafiken gällande kollektivtrafikfrågor. 

Diskussionsforum gällande sam-
hällsplanering, sammankoppla 
infrastrukturfrågor, bostadsbyg-
gande och näringslivsutveckling

Arbetsgruppsmöte inom projektet Ystad som regional 
kärna Mätetal: Representation från SÖSK i viktiga möten 
med nämnda aktörer.

Pågående arbete. 

Bevaka händelser i omvärlden 
som är viktiga för SÖSK:s verk-
samhet och utveckling.

Aktivt deltagande i internationella, nationella och regio-
nala forum, projekt och nätverk.

Pr
io

rit
er

in
g:

 In
fr

as
tr

uk
tu

r

307



9

Pr
io

rit
er

in
g:

 E
U

 k
om

pe
te

ns
ly

ft
Långsiktigt  

strategiskt mål
Specifika delmål 2018-

2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Bättre nyttjande av externt/EU-
stöd för kommunal verksamhetsut-
veckling i sydöstra Skåne. 

Öka kompetensen kring EU- 
projekt/fonder och  
program i våra fyra kommuner. 

Använda oss mer av KFSK:s 
EU-enhet samt andra nätverk 
som t.ex. ERRIN.

Bjuda in KFSK:s EU-enhet till EPA-gruppmöte minst en 
gång/år, för dialog om och för att växla upp utbytet av 
samarbete mellan SÖSK och KFSK:s EU-enhet. 

Mätetal: Genom antalet genomförda utbildningar 
och möten, samt evalueringsresultatet av dessa från 
deltagarna. 

Vi har deltagit på KFSK:s Brysselnätverksmöten 
och Strategiska EU-nätverksmöten och använt 
dessa som plattform för omvärldsbevakning och 
samverkan inför utbildningar vi håller i. Sydskåne 
har uppmärksammats nationellt för vårt EU-ar-
bete och inbjöds att tala i panel på EU-forum i 
Regeringskansliet 23/10. Alla kommunalråd bjöds 
och Magnus Weberg talade i EU-minister Hans 
Dahlgrens panel. I september stod Ystad som värd 
för KFSK:s Brysselnätverks möte.

Omvärldsbevakning för att säkra 
spridning av aktuell information 
om EU:s fonder och program. 

Säkerställa långsiktigt arbete 
med kompetensutveckling kring 
möjligheter till verksamhetsut-
veckling genom EU:s fonder och 
program.

Sammanställning av relevanta aktörers deltagande i 
konferenser/nätverk, för att säkra kunskapsspridning.

Säkra metod för spridning av relevanta nyheter och 
information, tillsammans med kommunernas kommu-
nikatörer.

Mätetal: Kontinuerlig spridning genom mejl, nyhetsbrev 
och inlägg både på SÖSK:s hemsida och kommunernas 
arbetsnät.

Omvärldsbevakningen har fungerat gällande 
spridning av aktuell information om EU:s fonder 
och program, via personliga mejl till aktuella 
tjänstepersoner och grupper, samt i samverkan 
med kommunernas kommunikatörer. 24/4 hölls 
en ESF-utbildning för Sydskånes tjänstepersoner, 
22/11 en utbildning i ”Att skriva EU-projektansök-
ningar” med konkret rådgivning kring kommunala 
projektidéer länkade till olika finansieringsmöjlig-
heter och utlysningar från EU fonder.

En målgruppsanpassad utbildning för chefer från de 
fyra kommunerna. 

Minst fyra EU-kompetenshöjande utbildningar för 
tjänstepersoner.

Årligt möte med kommunernas kommunikatörer 

Mätetal: Genom antalet genomförda utbildningar 
och möten, samt evalueringsresultatet av dessa från 
deltagarna. 

En utbildning i Europeiska socialfonden (ESF) 
anordnades 24/4 för tjänstepersoner från sydöstra 
Skåne i Skurups Kommunhus. 26/4 hölls en ut-
bildning i Tomelilla om EU-projekt för chefer från 
sydöstra Skåne, 22/11  utbildningen ”Att skriva 
EU-projektutbildningar - hantverket, metoden och 
praktiska exempel”, 16/12 en utbildning i Ystad om 
hur Brexit påverkar våra kommuner och företag. 
Tidgare planerad redovisning av EU-anslag hålls 
2020. 

Förbättra förankring, fortlevnad 
och resultatspridning av projekt-
arbete.

Optimera användandet av 
existerande kommunikations-
kanaler.

Genomföra EU-projektanalyser 
som ska fungera som underlag 
för en ny gemensam EPA-strategi

Definiera de verksamhetsområden som bör vara i fokus 
i kommande EPA-strategi, samt genomföra utvärde-
ringsmöten med dessa grupper under våren 2018.

Uppdatera EPA-analyserna på bakgrund av dessa samtal 
samt EPA-gruppens behovsanalys.

Mätetal: Genom antalet genomförda möten, samt 
genom framtagandet av en gemensam SÖSK EPA.

Verksamhetsledaren har erbjudit kommunerna 
en EPA-analys genom EPA-gruppen. Ej genomfört 
pga att kommunerna har tackat nej till ny analys, 
genom sin representant i EPA-gruppen. Verksam-
hetsledaren och Sjöbos/Tomelillas EU-samordnare 
är delaktiga i diskussioner på olika nivåer.

Förkortningar:  
ED: Europa Direkt Sydöstra Skåne       SÖSK: Sydöstra Skånes Samarbetskommitté

Förbereda SÖSK-kommunerna inför 
kommande programperiod

Möjliggöra för en SÖSK- 
gemensam EU-projektbank, där 
goda projektidéer samlas och är 
sökbara för relevanta aktörer, för 
att möjliggöra framtida projektsam-
arbeten.

EPA-gruppen får i uppdrag att ta 
fram strategi/metod för detta 
under våren 2018.

Minst fem halvdagsmöten och en heldag för EPA-grup-
pen.

EU-projektuvecklaren deltar fortsatt i KFSK:s arbetsgrupp 
för arbetet med ändring av sammanhållningspolitiken.

Ett EPA-gruppsmöte i månaden har genomförts, 
sammanhållningspolitiken har diskuterats och i fe-
bruari sammanställdes en lista över utförda EU-pro-
jekt i SÖSK, som fungerar som den EU-projektbank 
som diskuterats. EPA-gruppen har diskuterat hur 
denna ska uppdateras och direkta ingångar för 
verksamhetsledaren i kommunerna har diskuterats. 
Verksamhetsledaren har erbjudit SÖSK-kommuner-
na projektrådgivning och utfört sådan på förfrågan.

 
LEADER: LEADER Sydöstra Skåne, KFSK: Kommunförbundet Skåne ERRIN: European Regions Research & Innovation Network308
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Ystad är en stark regional kärna som 
bidrar med tillväxt, attraktionskraft  
och en tillgänglig arbetsmarknad i 
sydöstra Skåne.

Projektdeltagarnas kompetens kring 
samverkan och regional utveckling 
har ökat.

Inom ramen för projektet arrange-
ras föreläsningar och inspirations-
träffar på temat.

Föreläsningar på arbetsgruppsträffar.
Mätetal: Fem genomförda arbetsgruppsträffar

Arbetsgruppen träffades i februari för att utifrån vår 
samverkan och process inom projektet  lämna input 
inför regionens analys av samhällsutmaningar och 
identifierade prioriteringar avseende det framtida 
regionala tillväxtarbetet i Skåne, inklusive samman-
hållningspolitiken 2021-2027. Efter projektavslut i 
maj är arbetsgruppens uppdrag officiellt avslutat 
men ett uppföljningsmöte hölls i december för att 
informera om resultat och det vidare arbetet med 
ledningsplanen.

Samlat uppträdande och aktivt 
påverkansarbete riktat mot natio-
nella och regionala  
beslutsfattare.

Gemensam konferens på temat samverkan tillsammans 
med Kristianstad och Trelleborg.
Mätetal: En gemensam konferens

En gemensam konferens om ”De regionala kär-
nornas betydelse” arrangerades den 9 mars 2018 
tillsammans med Trelleborg, Skåne Nordost samt 
Region Skåne. 

Halvtidskonferens och avslutningskonferens inom ramen 
för projektet.
Mätetal: Två uppföljningskonferenser

Slutkonferens för projektet ägde rum den 25 mars, 
då med olika föreläsare och genomgång av slutresul-
tatet från projektet.

Funktionella samband mellan pro-
jektets olika fokusområden (närings-
liv, turism, samhällsbyggande och 
infrastruktur) har tydliggjorts. 

Ett processinriktat arbete i  
arbetsgrupperna parallellt med ett 
brett förankringsarbete i kommu-
nerna ska  
resultera i måluppfyllnad.

Arbetsgruppsmöte inom  
ramen för projektet.
Mäteatl: Fem genomförda arbetsgruppsträffar

Samtliga kommuners nya KF/KS-politiker fick under 
våren  en genomgång av arbetet med Ystad som 
regional kärna i relation till SÖSK och samverkan i 
sydost. De funktionella sambanden mellan projek-
tets olika fokusområden tydliggörs i Ledningspanen 
för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna.

Insatser som krävs för att stärka 
regional utveckling i sydöstra Skåne 
med Ystad som regional kärna är  
identifierade.

Aktiv dialog med olika  
referensgrupper i kommunerna.
Mätetal: Träffar med referensgrupper från samtliga 
kommuner.

Ledningsplanen pekar ut insatser som krävs för att 
stärka regional utveckling i sydöstra Skåne med 
Ystad som regional kärna. Denna diskuterades bl.a. 
på en träff för ett 50 tal chefer från SÖSK kommuner-
na i april. 

En handlingsplan för regional 
samverkan med Ystad som regional 
kärna är antagen av SÖSK kommitté

Utifrån de identifierade insatserna 
för att stärka regional utveckling 
i sydöstra Skåne med Ystad som 
regional kärna skrivs handlingspla-
nen fram.

Framtagande av handlingsplan.
Mätetal: Antagen handlingsplan.

I samband med slutkonferensen den 25 mars 
presenterades den Ledningsplan för sydöstra Skåne 
med Ystad som regional kärna som skall utgöra 
en handlingsplan för det fortsatta gemensamma 
arbetet framåt.

Söka fortsatt finansiering för genomförande och utveck-
ling av gemensamma insatser.
Mätetal: Minst en inskickad ansökan.

En ansökan på temat samverkan skickades in till 
Vinnova i våras, men fick tyvärr avslag.

Målbilden för Ystad som  
regional kärna år 2025 är  
antagen av SÖSK:s kommitté

Mätetal: Antagen målbild. En målbild för Ystad som regional kärna antogs på 
halvtidskonferensen i april 2018. 

309
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Sydöstra Skåne ska upplevas som 
en exportmogen destination år 
2020.

10 företag närmar sig  
exportmognad. 10 företag  
är exportmogna. Minst 3  
företag/kommun

Strategiska plattformen  
utifrån Destinations- 
utvecklingsprocess

Coacharbetet
Mätetal: Förflyttning av antal exportmogna företag

Målet är uppnått då fler än 10  företag är exportmog-
na samt att fler än 10 företag närmar sig exportmog-
nad.

15 företag medinvesterar i  
internationella marknadsinsatser. 
Minst 3 företag/ kommun

Masterplan Skåne/Malmö Identifiera företag och produkter
Mätetal: Medinvesteringsnivå

Målet är uppnått då fler än 15  företag medinvesterar.

Sydöstra Skåne ska vara en region 
där besöksnäringen och det offent-
liga samverkar för att skapa hållbar 
tillväxt

Besöksnäringen aktiverade i refe-
rensgrupper. Minst 1 företag/kom-
mun och refensgrupp.

Samverkan och engagemang Referensgrupper upprättade för alla kompetensområden.
Mätetal: Antal engagerade företagare  i referensgrupper. 
Antal referensgruppsmöten.

Målet är delvis uppnått då företag är engagerade i 
vissa referensgrupper.

Samordnad evenemangs- 
utveckling i hela området

Gemensam process för evenemangsstrategi
Mätetal: Antal evenemang med  internationell attraktion

Målet är delvis uppnått då arbetet med att analysera 
nuläget och därigenom få förståelse för hur vi ska 
arbeta vidare med evenemang som internationell 
dragningskraft har påbörjats.

Besöksnäringen engagerad i det 
framtida innovativa värdskapet

Kombinationen digitalisering och 
lokalkunskap

Inhämta kunskap, analysera framgångsrika områden, 
skapa planen för framtidens innovativa värdskap i Skåne 
Sydost
Mätetal: Antal företag tillgängliga i globala plattformar 
och inspirationssiter

Målet är uppnått då ett stort antal företag är tillgäng-
liga i globala plattformar.

Samordnade offentliga  
leveranser

Samverkan och samordning Utvecklingsbehov kartlagda och en samverkansgrupp  
mellan kommunerna etablerad
Mätetal: Antal genomförda samordnade möten

Målet är inte uppnått då det inte funnits tillgängliga 
resurser för fortsatt arbete. 

Ökat engagemang kring  
omvärldskunskap och analys

Engagerande kommunikation Format etablerat för analys och kommunikation av statis-
tik och omvärldskunskap. Löpande kunskapsinhämtning 
och kunskapsförmedling
Mätetal: Öppningsfrekvens på nyhetsbrev och engage-
mangsnivå på sociala media

Målet är uppnått då engagemangsnivån på socia-
la medier har ökat. Dock har nyhetsbrevsutskick 
upphört.

310
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Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Nätverket ska finnas representerat 
i hela Europa för att spela en aktiv 
roll för att öka nyttjandet av regio-
nala matprodukter och bevarandet 
av kulinariska traditioner.

Koordination och ägandet ska fort-
satt vara självfinansierat.

God ekonomisk hushållning Aktiviteter och åtgärder ses över löpande.
Mätetal: Självfinansierad verksamhet.

Verksamheten var självfinansierad under 2019 med 
ett litet överskott. Under året har extra investeringar i 
hemsida och marknadsföring gjorts utan att det påver-
kat resultatet då en del lönekostnader lagts på andra 
projekt som inte var budgeterat. 

Nya regioner med Regional License 
Holders ska ansluta sig till Culinary 
Heritage Europes nätverk - även 
redan existerande matprojekt och 
nätverk.

Spridning av information om 
varumärket och nätverket.

Kontakter 47 regioner är knutna till Culinary Heritage Europe 
under olika former. Lubuskiei Polen är ny. Ytterligare 
regioner (en i Slovenien samt ytterligare en i Turkiet) har 
fått godkännande av respektive beslutande regionsor-
gan att gå med i nätverket och vi har hopp om att denna 
process fortlöper under 2020.  

 

Nätverkande

Föreläsningar

Deltagande i olika projekt

Besök i regioner
Mätetal: 45 regioner ska utökas till 48 regioner.

Nya regioner och länder öppnas upp i 
Culinary Heritage Europes egen regi 
och företagsmedlemmar godkänns 
sedan av dessa länders National  
Reference Groups.

Kartläggning av vilka områden i 
Europa som är lämpliga för upp-
start på det här viset. 

Nätverkande. Stort fokus ligger alltjämt på projektet Baltic Sea Food 
där det finns starka partners från tio länder. Projekten 
är en bra grundbult för att stärka samarbeten samt finna 
nya partners för nätverket. Slovenien allt mer aktivt 
inom vårt nätverk genom att vara med på arrangemang 
anordnade av CH Europe.

Deltagande i olika projekt. Fokus på InterReg-projektet 
Baltic Sea Food.

Bildande av nya NRG-grupper.
Mätetal: 13 deltagande länder  
ska utökas till 14 länder.

Nätverket utvecklas fortlöpande 
rörande värderingar, kriterier och 
organisation.

Kontinuerlig omvärldsinforma-
tion och förfining av existerande 
stadgar för nätverket. 

Kontakter med regionala  
representanter och NRG-grupper.

Annual Forum genomfördes i Ystad med 24 väldigt akti-
va deltagare. Nästa års planering av Annual Forum har 
påbörjats och det kommer att hållas i Pfalz, Tyskland.  
Culinary Heritage Study Tour avhölls i Turkiet - Alanya 
& Gaziantep - under oktober. 48 personer deltog trots 
att det världspolitiskt var känsligt läge just den här 
perioden. Vår resa fick stort genomslag i turkisk press - 
72 tryckta artiklar samt en hel del TV-tid. Resan till Lviv 
i Ukraina nästa år är under planering. Det har visats 
oerhört stort förhandsintresse för denna destination. 

Studiebesök för företagsmedlemmar samt regionrepre-
sentanter i Split-Dalmatia 2018.

Annual Forum 2018 Skåne
Mätetal: Antalet deltagare på Annual Forum och Studie-
besöksresan ger en indikation om engagemanget i det 
europeiska nätverket. Nytt för 2018.
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Förkortningar: CHE: Regional Culinary Heritage Europe, NRG: National Reference Groups

Varumärket Culinary Heritage 
Europe ska vara välkänt över hela 
världen och vara en stark faktor 
för att konsumenter ska kunna 
hitta regionala matprodukter och 
kulinariska traditioner på ett enkelt 
vis i Europa. 

www.culinary-heritage.com ses som 
en tillförlitlig och välkänd källa för  
receptsök då det gäller olika  
regioners kulinariska traditioner.

Företagsmedlemmar samt regio-
ner uppmuntras till att producera 
fler recept samt sprida info om  
www.culinary-heritage.com 

Ökad aktivitet av inlägg av recept från företag och  
regioner. 
Mätetal: 2017: 731 recept - 10 % ökning av antalet 
recept årsvis. 

Det finns för närvarande 845 recept på hemsidan. Det 
har börjat sorterats bland dessa för att nå en hög kvali-
tet på de existerande recepten. 

Ökat antal besökare på  
www.culinary-heritage.com

Få en mer tilltalande hemsida 
med de funktioner och den infor-
mation besökare vill komma åt. 

www.culinary-heritage.com ska genomgå en modernise-
ring av layouten.
Mätetal: 2017: 1,6 miljoner besök enligt statistik på culi-
nary-heritage.com - 10 % ökning av besökare årsvis. 

Antalet besökare på hemsidan är stabilt kring 1,7 miljo-
ner besökare per år. 

CHE:s sociala mediekanaler  
@CulinaryEurope och hemsida 
culinary-heritage.com visar på en 
stigande trend besökare.

Ökad aktivitet av inlägg via Face-
book, Twitter och Instagram.

Regionerna aktiveras i flödet för Facebook.
Mätetal: 2017: Instagram 100 följare, Facebook 350 
följare - 20 % ökning av följare på dessa kanaler årsvis.

Ett intensivt arbete har lagts på Facebook under året 
och det har gett god respons. Under året så passerade 
vi 1000 följare på den här sociala kanalen och det har 
därmed gett resultat med bra kvalitet och relevans på 
inläggen. Instagram-följarna har också blivit fler och de 
uppgår nu till 440 stycken.   

Regionala representanter samt NRG ges access till  
gemensamt instagramflöde @culinaryeurope under 
ordnade former då vissa regioner ej ges access till sociala 
media.

Ökad aktivitet av inlägg från redan existerande material.

Påbörja en kartläggning av hur  
mycket varumärket syns  
i omvärlden. 

Insamling av information  
rörande marknadsföringen från 
nätverkets regioner.

Kontakt med regionerna för att finna verktyg för denna 
insamling.
Mätetal: Antal publikationer där varumärket synliggörs. 

Registrering av artiklar/publikationer om nätverket har 
gjorts. Allt detta är dock inte samlat på ett publikt ställe 
än så länge. 311
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Långsiktigt  
strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Nätverket och varumärket ska finnas 
representerat över hela Skåne och 
fylla en viktig funktion som vägvisare 
till den regionala maten och de kuli-
nariska traditionerna i Skåne.

Öka kunskapen om nyttan  
av varumärket och nätverket hos 
RMS:s egna företags- 
medlemmar. 

Målgruppen ska förstå värdet av va-
rumärket och synliggöra varumärket 
på bästa sätt i sin marknadsföring.

Uppmuntra företagen att  
bli bättre på att synliggöra varu-
märket i den egna  
verksamheten. 

Ordna utbildningar och  
inspirationsträffar kring mark-
nadsföring, nätverksträffar för att 
minska avstånden mellan med-
lemsföretagarna och underlätta 
för samarbeten och erfarenhets-
utbyte .

Informera och sprida material till medlemsföretagen, 
t.ex. kort informationstext. Sprida utbildningsmaterial 
till medlemmar. 
Mätetal: Ökat användande av varumärket RMS i med-
lemsföretagens egen marknadsföring i annonser, på 
menyer, produkter, hemsidor, länkning etc.

Ett informationskitt om varumärket finns tillgängligt 
för såväl nya som gamla företagsmedlemmar. Vi 
märker en ökad synlighet av varumärket hos våra 
företagare i form av logon i annonser, kopplingen i 
sociala medier och på deras hemsidor.

Minst tre nyhetsbrev till våra företagsmedlemmar. 
Mätetal: Skicka ut nyhetsbrev och följa upp statistik.

Två nyhetsbrev har skickats ut under 2019 med 
samlade nyheter till våra företagsmedlemmar, samt 
ett antal mer riktade nyhetsmail  med information 
om olika event i separata mail.

Arrangera ett Knytkalas för företagsmedlemmarna för 
information och nätverkande. 
Mätetal: Ökat antal företagsmedlemmar på våra event.

Knytkalaset genomfördes på Kåseholms slott den 5 
november, med drygt 60 deltagare, i samarbete med 
projektet Baltic Sea Food och leaderprojektet Färsk 
fisk från hav till bord. Daniel Berlin intervjuades 
kring deras matfilosofi och om lokal mat/kulinariska 
traditioner och Baltic Sea food projektet berättade 
om Business 2 Business distributionsplan för Skåne.

Sprida informationen om/uppmuntra till användandet 
av hashtag: #culinaryeurope och #regionalmatkultur
Mätetal: Ökat antal inlägg av #culinaryeurope och  
#regionalmatkultur.

Upplevelsen är att fler av våra företagsmedlemmar 
använder hashtag culinaryeurope och regionalmat-
kultur mer och mer.

Uppmuntra till/ökat gemensamt deltagande i event och 
utöver företagsinformation ge information om varumär-
ket Regional Matkultur Skåne.
Mätetal: Antal företagsmedlemmar som deltar i event 
med information om varumärket (t.ex. Bondens Mark-
nad, Matmarknader, Pop-up, demonstration i butik, salu-
hallar, Foodtrucks, Lundasparrisfestival m.fl.)

Flera av våra företagsmedlemmar har blivit bättre 
på att använda sig av Regional Matkultur Skåne 
logon när de deltar på olika event, eller i samband 
med marknadsföring av deras företag.

Delta i CHE:s årsforum samt studiebesöksresor för inspi-
ration och nätverkande.
Mätetal: Antal företagsmedlemmar som deltar i studie-
besöksresor.

2 personer från våra skånska företagsmedlemmar del-
tog på studieresan till Alanya och Gaciantep i Turkiet 
i oktober, samt att koordinatroerna deltog i årsmötet 
för CHE i Ystad i maj. 
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Förkortningar: RMS: Regional Matkultur Skåne, CHE: Regional Culinary Heritage Europe 312
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Långsiktigt  
strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Nätverket och varumärket ska finnas 
representerat över hela Skåne och 
fylla en viktig funktion som vägvisare 
till den regionala maten och de kuli-
nariska traditionerna i Skåne.

Öka synligheten om RMS för kunder 
och besökare, samt för nya potenti-
ella företagsmedlemmar. 

Kunder ska få kännedom om varu-
märket, bli intresserade och vilja 
besöka en eller flera av Regional 
Matkultur Skånes medlemsföretag, 
helst upprepade gånger. 

Målgruppen ska följa varumärket 
och dess medlemsföretag på sociala 
medier och medverka till ytterligare 
spridning och fler företag ska vilja 
använda sig av varumärket.

Få media att skriva om varumär-
ket och dess medlemsföretagare i 
högre utsträckning.

Kartlägga media, journalister, matskribenter/bloggare 
och informera samt uppmuntra till samarbete. Skapa 
samverkan kring t.ex. veckans recept/medlemsföretag. 
Mätetal: Antal publikationer där varumärket synliggörs. 

Någon strategisk kartläggning av lokal och regional 
media och synligheten av varumärket har ej genomförts 
p.g.a. tidsbrist.  

Öka antalet inlägg på facebooksidan och synliggöra  
varumärket i sociala medier (ett ökat flöde med fler  
nyheter i form av inlägg och tävlingar, ökad taggning av 
varumärket och delningar av andra medlemsföretagares 
inlägg).
Mätetal: Ökad aktivitet på www.facebook.com/Matkul-
tur. Antalet gilla-markeringar på RMS:s Facebooksida ska 
ha ökat med 20 % (från 611 november 2017).

Antal inlägg på www.facebook.com/Matkulturskane/ 
har ökat ytterligare till drygt 70 under året, där vissa av 
inläggen har en räckvidd på ca 3500 personer. Antal gilla 
markeringar har ökat till 864 (763 dec 2018) och antal 
följare till 921 (759 dec 2018). 
På vår twitter.com/MatkulturSkane  har vi 60 följare 
samt på vårt Instagramkonto 542 följare (405 dec 2018) . 

Inspirera företagsmedlemmar att tillhandahålla ett bra 
bildmaterial samt öka sina bidrag till den gemensamma 
receptbanken på www.culinary-heritage.com.
Mättetal: Antalet recept från de skånska företags-
medlemmarna ska ha ökat med 10 %, från 66 recept 
november 2017.

Inga nya recept har tillkommit/ändrats under perioden. 
Dock har fler företag själva varit inne och ändrat på sin 
information/foton om företaget på hemsidan, vilket är 
viktigt för att ha en attraktiv och aktuell hemsida.  

Synliggöra ägarkommunernas koppling till Regional Mat-
kultur Skåne mer, t.ex. på de kommunala hemsidorna.
Mätetal: Antal kommunala informationskanaler där 
varumärket synliggörs.

Varumärket är nu inte synligt på någon av kommuner-
nas hemsidor. Arbete pågår för att öka synligheten och 
kunskapen av logon, då våra kommuner äger detta 
varumärke. 

Ökad dialog med turismansvariga 
i kommunerna och visa värdet 
av gemensam marknadsföring 
av Skåne genom den lokala och 
regionala maten och att projektet 
kan vara vägvisare för turister.

Utökad dialog med turistbyråer i Skåne om varumärket 
inför utskicket av broschyren Vägvisaren till den regiona-
la maten, som trycks i ca 35 000 ex och sprids i samband 
med årsmötet för att minska kostnader för distribution.
Mätetal: Turistbyråer ser det som naturligt att ha Vägvi-
saren till den regionala maten i  sitt utbud samt ökar sin  
efterfrågan på antalet broschyrer.

Inför utskick av broschyren fördes dialog med samtliga 
Skånes turistbyråer. Ökad efterfrågan på broschyren från 
ett flertal turistbyråer och i stort sätt alla 35.000 ex av 
broschyren är slut. 

Förkortningar: RMS: Regional Matkultur Skåne, CHE: Regional Culinary Heritage Europe
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Projekt: Baltic Sea Food
Långsiktigt  

strategiskt mål Specifika delmål 2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Målet är att utforma en hållbar 
och överförbar affärsmodell för 
B2B-distribution som är tillämplig 
för lokala matnätverk etablerade av 
lokala livsmedelsproducenter och 
leverantörer i Östersjö-områdets 
landsbygd.

En Business Model för hela projek-
tområdet ska tas fram. En opera-
tionell plan ska även tas fram för 
Skåne.

Anbudsunderlag samt upphand-
ling ska genomföras.

Den business model som skulle tas fram är nu publ-
icerad, levererad och godkänd av Interreg samt part-
ners under namnet ”Local Food Business to Business 
Distribution Model”. Den har också disseminerats 
publikt vid olika events. En mer lättläst version, 
Handbook - How to distribute Local Food Business to 
Business, har under året också tagits fram. En opera-
tionell plan för Skåne inom ämnet har har upphand-
lats enligt projektplanen och den är levererad. 

Arbetsmöte i Norge Samverkan inom projekt- 
gruppen.

Genomfört.

Arbetsmöte i Tyskland. Genomfört.

Arbetsmöte i Lettland Genomfört.

Arbetsmöte i Finland Genomfört.

Projekt: BY Baltic Sea Food
Långsiktigt  

strategiskt mål Specifika delmål 2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Målet är att utforma en hållbar 
och överförbar affärsmodell för 
B2B-distribution som är tillämplig 
för lokala matnätverk etablerade av 
lokala livsmedelsproducenter och 
leverantörer i Östersjö-områdets 
landsbygd till Ukraina och Vitryss-
land med utgångspunkt i projektet 
Baltic Sea Food. Det ska även stärka 
Culinary Heritage Europe i Ukraina 
och Vitryssland på sikt.

Arbetsmöte i Tyskland Samverkan inom projektgruppen.. Genomfört.

Arbetsmöte i Lettland. Samverkan inom projektgruppen Genomfört.

Arbetsmöte i Finland. Samverkan inom projektgruppen. Genomfört.

Presentation av projektet i Vitryss-
land. 

samverkan inom projektgruppen. Genomfört.

Workshop och presentation av pro-
jektet i Ukraina med Lead Partners 
från InterReg-projektet Baltic Sea 
Food.

Samverkan inom projektgruppen. Genomfört.
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strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Syftet med Europa Direkt Syd Skåne  
är att bidra till ökad EU-kunskap i de  
kommuner som är med i projektet. 
Målet är att tydliggöra de möjlighe-
ter som ges genom EU-samarbetet 
och att främja demokratisk delaktig-
het, granskning och insyn. 

Informera om och tydliggöra  
de möjligheter som ges  
genom EU-samarbetet.  
Härunder att öka kompetensen i 
regionen kring möjligheter som ges 
genom EU:s fonder och program.

Genomföra kompetens- 
höjande insatser för specifika 
målgrupper i de fem  
kommunerna.

Genomföra minst 4 EU-projektseminarier om EU:s fonder 
och program.
Mätetal: Antalet genomförda utbildningar samt evalue-
ringsresultatet från dessa.

Kompetenshöjande insatser har varit bl.a.: EU-fö-
redrag för företagare och ungdomar i Sjöbo om 
fonder, program och EU-rättigheter/möjligheter; 
EU-temadag, medborgardialoger och föredrag 
för gymnasiestudenter, politiker och allmänhet i 
Simrisham; EU-temadag i samband med Tomelilla 
Innovation Week. EU-föredrag om EU-program 
och möjligheter för SFI-studenter och ungdomar i 
Skurup.  
 
I samarbete med Leader ett föredrag om EU för 
företagare, pensionärer och kunskapsförmedlare 
i Sydskåne i Leaderbussen som besökte ett stort 
antal projekt i området. 13 unga EU-ambassadörer 
utbildades i EU, demokratiskt deltagande, om 
fonder och möjligheter för studier, jobb och prak-
tik. De praktiserade under våra evenemang hela 
året för att sprida kunskap om vikten att engagera 
sig demokratiskt. En utbildning hölls för Skånes 
journalister om hur de hittar EU-nyheter. Det ledde 
till att vi genom våren fick flera helsidesuppslag i 
Skånsk media och att SVT sände från valdebatten i 
Ystad. Studieresa till Europahuset med ungdomar.

Säkra effektiv digital kommuni-
kation som är lokalanpassad och 
målgruppsspecifik.

Skapa ny hemsida för projektet.
Mätetal: Ny hemsida ska vara i bruk senast juni 2018.

Hemsidan www.europadirektsydskane.se är i full 
drift och har genom spridning på vykort, tryckma-
terial, annonser och marknadsföring av evene-
mang, fått ständigt ansenlig och ständigt ökande 
mängd följare. Aktiviteten för målgruppen unga 
och pedagoger har utökats på www.ditteu.se   

I samarbete med kommunernas kommunikatörer 
har vi strategiskt spridit relevant EU-information 
på kommunernas hemsidor samt på kommunernas 
sociala medier. Vi har även ökat aktiviteten på vår 
Facebooksida.  

Med�nansierat av den Europeiska Unionen

315

http://www.europadirektsydskane.se
http://www.ditteu.se


17

Med�nansierat av den Europeiska Unionen

Projekt: South Baltic Four Corners
Långsiktigt  

strategiskt mål
Specifika delmål 2018-

2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Stärka samarbetet inom Fyra Hörn. Öka erfarenhetsutbytet mellan unga 
människor från de fyra regionerna 
samt öka dialogen mellan ungdomar 
och politiker från de fyra hörnen.

Hålla kontakten med övriga part-
ners och arbeta framtidsinriktat 
för utveckling av samarbetet.

Vara med och arrangera samt delta i såväl ett politiskt 
forum som ett möte mellan ungdomar och politiker från 
våra fyra hörn i Rügen 12-15 april. 
Mätetal: Två politiker, 6 ungdomar samt en koordinator 
och en lärare från sydöstra Skåne ska ha deltagit i en 
träff inom Fyra Hörn. 

Erasmus-ansökan beviljades 2018 med Bornholm 
som projektägare. Under 2019 genomfördes två 
träffar för att öka erfarenhetsutbytet mellan unga 
människor från de fyra regionerna samt öka dia-
logen mellan ungdomar och politiker från de fyra 
hörnen. 

 

Om Erasmus+ ansökan beviljas genomföra följande 
träffar inom projektet Youth 4 Europe för möten mellan 
politiker och ungdomar från de fyra hörnen: 12-15/4 
2018, Rügen samt 20-23/9 2018,  Swinouscjie 
Mätetal: Beviljad Erasmus+ ansökan samt genomföran-
de av två träffar mellan de fyra hörnen 2018.

En träff på Bornholm med temat utbildning och 
missbruk genomfördes 1-2 april och en träff i Ystad 
14-15 november på temat integration och jämställd-
het. 

Långsiktigt  
strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Syftet med Europa Direkt Syd Skåne  
är att bidra till ökad EU-kunskap i de  
kommuner som är med i projektet. 
Målet är att tydliggöra de möjlighe-
ter som ges genom EU-samarbetet 
och att främja demokratisk delaktig-
het, granskning och insyn. 

Förbättra förutsättningarna för 
förstagångsväljare inför valen 2018 
och 2019, genom insatser som syftar 
till att öka kunskapen om EU och 
intresset för aktivt deltagande. 

Samarbeta med målgruppen och 
lokala aktörer om evenemang 
som lyfter demokratideltagande 
och EU-relevanta ämnen. 

Minst en ungdomsaktivitet i varje deltagande kommun. 
Mätetal: Antalet genomförda aktiviteter samt evalue-
ringsresultatet från dessa. 

Under våren hölls EU och valinformation i Sydskånes 
gymnasieskolor, med målet att öka valdeltagandet bland 
våra förstagångsväljare. På såväl Ystads Gymnasium, som 
Nova Academy i Simrishamn, Malenagymnasiet och Nils 
Holgerson Gymnasiet har vi haft informationsbord och 
hållit medborgardialoger.

Höja kunskapen om EU och dess 
påverkan hos kunskapsförmedlare.

Genomföra en större satsning på 
EU-undervisning för lärare och 
skolpersonal , samt tjänsteper-
soner med direktkontakt med 
medborgarna inom EU-relevanta 
områden.

Minst ett utbildningstillfälle i varje deltagande kommun. 
Mätetal: Antalet genomförda utbildningar samt evalue-
ringsresultatet från dessa. 

Studieresa till Europahuset med pedagoger och tjänsteper-
soner där EU:s nya riktlinjer och EU möjligheter delgavs. 
I samarbete med kommunledning, kommunikatörer, 
pedagoger och kunskapsförmedlande tjänstepersoner i 
Sydskåne hölls EU-temadag vid kosläppet i Skurup, EU-in-
formation för SFI-elever och SFI-pedagoger, EU-valdebatt 
i Ystad och Simrishamn, EU-utbildningar eller EU-informa-
tionscentraler på alla kommuners bibliotek, samt Nova 
Academy, Ystads Gymnasium och Sjöbo Kommunhus.  
 
Våra unga EU-ambassadörer deltog i såväl planering som 
genomförande. Material från kampanjen EU & Jag erbjöds 
till skolor i alla fem kommuner. Vi skapade en folder för 
pedagoger där vi samlade tips på studiematerial, verktyg 
och metoder för att undervisa EU och EU:s möjligheter. 

Projekt: fortsättning Europa Direkt Sydskåne
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2.4 Ekonomiskt utfall och avvikelser
 
Intäkterna under perioden har uppgått till 4.176 tkr och 
kostnaderna har uppgått till 4.154 tkr vilket ger ett plusresultat 
för året på 23 tkr, efter ränteintäkter på 1 tkr och att projektkonto 
“Utvecklingsprojekt” avslutas (återbetalning av tidigare 
projektmedel som t.ex. Ung SLUSS) samt att överskott från 
projektkonto Regional Matkultur Skåne och Culinary Heritage 
Europe inte periodiseras till 2020 för nätverkens verksamheter. 

SÖSK:s verksamheter är uppdelade per SÖSK Bas respektive 
Projekt i årsredovisningen. 

- Verksamhetens intäkter för SÖSK Bas uppgår till 915 tkr (jämfört 
med 952 tkr vid årsredovisningen 2018) och för Projekt till 3.261 
tkr (jämfört med 2.570 tkr för årsredovisningen 2018). 

- Kostnader för SÖSK Bas uppgår till 939 tkr (jämfört med 952 tkr 
för årsredovisningen 2018) och för Projekt till 3.215 (jämfört med 
2.570 tkr för årsredovisningen 2018).

Avvikelser för totala intäkter och kostnader jämfört med året 2018 
förklaras främst av att projektmedel gällande projektutveckling 
och Europa Direkt verksamheten inte betalades ut till Sjöbo 
kommun vid årsbokslutet 2018, utan först en bit in på 2019 då 
en ekonomisk redogörelse för projekten från Sjöbo kommun 
saknades.  (Se not 17, lämnade projektbidrag). 

Avvikelser från budgeten när det gäller SÖSK Bas är bl.a. ökade 
kostnader för olika möten (lokal/förtäring), bl.a. i samband 
med arbetet för framtagande av ny ledningsplan för sydöstra 
Skåne med Ystad som regional kärna, efter att projektmedel 
tagit slut. Därav också ökade lönekostnader jmf 2018, då 
kommunikatörstjänsten för SÖSK var vakant under några 
månader 2018 utökades från 10% till 15% under mars till och med 

september 2019 på grund av arbetet med ledningsplanen för 
sydöstra SKåne med Ystad som regional kärna. 

Budgetavvikelser inom Projekt gäller främst ökade kostnader 
för resor, arrangemang och marknadsföring (Not 17 externa 
kostnader) inom projektet Baltic Sea Food samt BY Baltic Sea 
Food, då projekten nu är inne i sin mest intensiva fas. 

Kostnader för konsultarvode jämfört med 2018 är lägre, 
eftersom PwC anlitades som stöd för att ta fram ledningsplanen 
för sydöstra SKåne med Ystad som regional kärna under 
2018. Därav är också medfinansieringen från kommunerna 
för projektkostnader (Not 16 övriga intäkter) lägre än under 
2018 på grund av att kommunerna betalade extra medel 2018 
för denna rapport från PwC. SÖSK betalade en stor del av det 
processtöd som togs in av PWC i samband med framtagandet av 
ledningsplanen, med hjälp av överskott av tidigare projektmedel.  

Europa Direkt Sydskåne har hållit budget under året, men 
har flyttat om vissa poster inom sin budget då de haft en viss 
ökad kostnad (10 tkr ) för marknadsföring och reklam p.g.a. 
Europaparlamentsvalet våren 2019. Kontoret skickade bl.a. ut ett 
valspecifikt vykort till alla Sydskånes förstagångsväljare och spred 
information om stora evenemang via annonser i tidningar.  

God ekonomisk hushållning

De finansiella målen för SÖSK:s verksamhet är att hålla ett 
nollresultat för såväl basverksamhet som för de projekt som 
bedrivs av kontoret. SÖSK anser att man har en god ekonomisk 
hushållning, då vi arbetar hårt på att hålla ett nollresultat varje år, 
det finns ett kapital på banken och vi bevakar kontinuerligt våra 
skuldfordringar.
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Det finns inget eget syfte att öka SÖSK:s kapital och man har inte 
heller några större fysiska tillgångar som minskar i värde, eller större 
skulder som kräver att vi ökar de totala intäkterna så att målet ”god 
ekonomisk hushållning” i form av balanskrav med högre intäkter än 
kostnader uppnås. Tillgångar och skulder ligger i balans. Inför varje 
års upprättande av budget stäms förhållandet intäkter/kostnader av. 
Det görs regelbundna ekonomiska avstämningar med 
ekonomikontoret. 

2.5 Inför 2020
Som nämnts i sammanfattningen inledningsvis kommer SÖSK:s 
nya verksamhetsplan,  Ledningsplanen för sydöstra Skåne med 
Ystad som regional kärna, vara ett tydligt vägledande dokument för 
samverkan i sydöstra Skåne framöver. Ledningsplanen syftar till att 
öka vår gemensamma kapacitet där vi använder varandras tillgångar 
som en gemensam resurs och tillsammans skapar hållbar utveckling, 
attraktivitet och tillväxt för hela Skåne. Det innebär ett nytt sätt 
att arbeta framåt med en bredare förankring i kommunernas 
organisationer.  

Rekommendation från ledningsplanen kring rollfördelning mellan 
politik och förvaltning är att Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 
fattar beslut om inriktning, dvs. VAD som ska åstadkommas, och 
följer upp, utvärderar och omprövar. SÖSK:s kommundirektörsgrupp 
fattar beslut om HUR genomförandet ska ske, följer upp, utvärderar 
och återrapporterar till politiken. Gällande genomförandet av 
ledningsplanen ligger ansvaret i  första hand på respektive kommuns 
ledningsgrupper, med stöd av SÖSK:s samordningskansli. ”Syftet 
är att skapa en känsla och ett tydligt ansvar för det gemensamma 
ställningstagandet, färdriktningen, att verka ledningsmässigt 
samordnat och tillsammans.” (Ur Ledningsplan för sydöstra SKåne 
med Ystad som regional kärna 2020)
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3. Resultaträkning 4. Balansräkning

319



21

5. Resultat för verksamheterna
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6. Redovisningsprinciper och noter
Redovisningsprinciper m.m.
Som medlemsavgifter klassificeras på förhand bestämda avgifter från SÖSKs medlemskommuner.
Som bidrag har sammanställts intäkter som är knutna till ett specifikt projekt men som inte
direkt är hänförligt till något specifikt uppdrag åt bidragsgivaren.
Försäljning av tjänster innebär uppdrag som man utför på direkt begäran av uppdragsgivaren.
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För Sydöstra Skånes Samarbetskommitté:

Kristina Bendz 
Ordförande SÖSK, Ystad

Cecilia Magnusson Svärd 
Ystad

Per-Martin Svensson 
Tomelilla

Sara Anheden 
Tomelilla

Magnus Weberg 
Sjöbo

Cecilia Olsson Carlsson 
Vice ordförande SÖSK, Sjöbo

Jeanette Ovesson 
Simrishamn

Pia Ingvarsson 
Simrishamn

7. Underskrifter
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

Kf § 93 Dnr KS 2018/311

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Jäv
Leif Sandberg (C) och Torgny Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes samarbetskommitté har översänt årsredovisning för 2018. 

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
årsredovisningen godkänns och att kommitténs ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 95/2019, handlingsid: Ks 2019.2225.
Årsredovisning 2018 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, handlingsid: Ks 
2019.1495.
Granskning av årsbokslut 2018 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, 
handlingsid: Ks 2019.1496.
Revisionsberättelse 2018 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, handlingsid: 
Ks 2019.1497.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

§ 93 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Kommunstyrelsen § 95/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 65 Dnr KS 2019/96

Årsredovisning Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (Finsam) 2018

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2018 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018. Resultatet blev ett underskott på ca 440 tkr. Även 
granskningsrapport och lekmannarevisionens revisionsberättelse är 
överlämnade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2018 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 68/2019, handlingsid: Ks 2019.1846.
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund 2018, handlingsid: Ks 
2019.1335.
Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund 2018, 
handlingsid: Ks 2019.1336.
Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Samordningsförbund 2018, handlingsid: 
Ks 2019.1337.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 65 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2019:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2018 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsen § 68/2019:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2018 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 135 Dnr KS 2020/48

Svar på initiativ om översyn av ansvarsfördelningen för 
arbetsmiljöfrågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar besvara initiativet med förvaltningens yttrande, 
handlingsid: Ks 2020.2078, och ge den kommande organisations- och 
arvodesberedningen i uppdrag att bereda frågan.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen inkom den 26 
februari 2020 med följande skrivelse: 

”Uppdrag till förvaltningen att se över ansvarsfördelningen av arbetsmiljöfrågor mellan 
nämnder och styrelser

Enligt Tomelilla kommuns reglemente är det kommunstyrelsen som har 
ansvar för arbetsmiljöfrågorna för alla kommunens verksamheter. Samtidigt 
har vi fyra nämnder som har ansvar för respektive verksamhet. Det innebär 
att kommunstyrelsens ledamöter har ansvar för arbetsmiljön för personalen i 
verksamheter som man inte ansvarar för. I en sådan organisation är det 
viktigt med fungerande rapportering i arbetsmiljöfrågor, en 
rapporteringsordning som innebär att chefer och personal i så fall ska gå 
förbi sin egen nämnd, vilket vi menar inte är acceptabelt. 

I samband med revisionens granskning av bygglovsverksamheten blir den här 
frågan aktuell. De auktoriserade revisorerna kritiserar byggnadsnämndens 
presidium för att de inte har koll på arbetsmiljön i bygglovsverksamheten. 
Den kritiken borde, om man följer kommunens reglementen, i så fall riktas 
mot kommunstyrelsen. I samtal med kommunrevisionens ordförande 
konstaterar vi att den rådande ordningen inte är anpassad efter den 
nuvarande politiska organisationen. I samband med att kommunen hade 
utskott och beredningar var det naturligt med arbetsmiljöansvaret på 
kommunstyrelsen. Då vi under flera mandatperioder nu har nämnder istället 
borde arbetsmiljöansvaret fördelats ut på nämnderna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 135 forts.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att se över kommunstyrelsen och nämndernas 
reglemente i syfte att hitta en fungerande organisation där nämnderna får ett 
större ansvar för arbetsmiljön i deras verksamheter.”

Förvaltningen, genom HR-chef Johan Lexfors och kanslichef Johan 
Linander, avger följande yttrande: 

Tomelilla kommun är idag organiserad som en förvaltning med indelning i 
verksamhetsområden. Högsta tjänsteperson är förvaltningschef tillika 
kommundirektör som fördelat/delegerat ansvar för verksamheter, ekonomi, 
personal och arbetsmiljö direkt till verksamhetschefer och chefer i 
ledningsgruppen att därefter fördela/delegera vidare i chefsleden. 

Nuvarande reglementen och delegationsordning innebär att 
kommunstyrelsen har ytterst ansvar för personal och arbetsmiljö vilket inte 
delegerats vidare i de politiska leden. Nämnderna i verksamheterna har 
därmed enbart ansvar för respektive ansvarsområdes ekonomi. Det innebär 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalpolitiskt övergripande 
frågor lyfts, redovisas och ska beslutas i kommunstyrelsen vilken är satt att 
styra Tomelilla kommunförvaltning. 

Kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut om att kommunen ska 
organiseras på ett mer traditionellt sätt där det under kommunfullmäktige 
finns ansvariga styrelser eller nämnder med underordnade förvaltningar inom 
uppdelade ansvarsområde för exempelvis vård- och omsorg, barn- och 
utbildningsområdet, samt samhällsbyggnad.

Att organisera sig med flera förvaltningar innebär att respektive förvaltning 
har vardera en förvaltningschef. Förvaltningarnas nämnder har i den 
strukturen samtliga ansvarsområden att fatta beslut om och 
fördelar/delegerar ekonomi-, personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar 
till förvaltningschef att därefter fördela/delegera vidare i chefsleden. 
Skillnaden mot Tomelillas nuvarande organisation är alltså att nämnderna har 
samtliga ansvarsområden till skillnad mot idag där nämnderna inte har 
personal- och arbetsmiljöansvar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 135 forts.

Det är viktig ur verksamhetsperspektiv att organisationen utformas så att inte 
det kommunala uppdraget försvåras. Att det klart och tydligt framgår vem 
som har ansvar för vad, när och på vilken nivå och vilka skyldigheter och 
rättigheter som följer med delegation och fördelning, är förutsättningar som 
måste vara på plats. 

Otydlighet vad gäller befogenheter och mandat kan vara grund för onödig 
förvirring i frågor kring ekonomi, verksamhet, personal och 
arbetsmiljöfrågor. En tydlig och klar ansvarslinje i organisationen leder till 
bra arbetsmiljö, beslutsamhet och effektiva processer vad gäller personal- 
och arbetsmiljöfrågor.

Ska en större förändring av kommunens organisation genomföras så bör 
detta beredas av en av kommunfullmäktige tillsatt beredning. Planen är att 
under hösten 2020, liksom hösten 2016, tillsätta en organisations- och 
arvodesberedning inför kommande val. Frågan bör överlämnas till denna 
kommande beredning.

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på vilka förslag den kommande organisations- och 
arvodesberedningen kommer fram till kan ekonomiska konsekvenser uppstå. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar besvara initiativet med förvaltningens yttrande, 
handlingsid: Ks 2020.xxx, och överlåter frågan till den kommande 
organisations- och arvodesberedningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors och kanslichef Johan Linander, 
handlingsid: Ks 2020.2077.
Förvaltningens svar på fråga om ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågor, 
handlingsid: Ks 2020.2078.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 135 forts.
  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 36/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att den 
kommande organisations- och arvodesberedningen ska ges i uppdrag att 
bereda frågan. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 136 Dnr KS 2020/57

Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion angående 
att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med följande 
lydelse:

”I både Ystad och Simrishamns kommuner går det att följa deras 
kommunfullmäktige live eller i efter hand på deras hemsidor. Det är ett 
smidigt sätt för medborgare som kanske inte har möjlighet att följa 
sammanträdet på plats att hemma följa debatten i ärende som de är 
intresserade av. Även kommunens tjänstepersoner får möjlighet att ta del av 
ärende som de berörs av, exempelvis budgetdebatten. Även skolan skulle 
kunna ha användning av det i utbildningssyfte när de pratar om hur 
kommunen styrs. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktiges 
sammanträde sänds på kommunens hemsida.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Kommunfullmäktiges presidium lät under förra mandatperioden, 2014-2018, 
utreda om kommunfullmäktiges sammanträden skulle börja sändas via 
webben. Slutsatsen då var att kostnaden var för hög och därför påbörjades 
inga sändningar av fullmäktiges sammanträden. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 136 forts.

Sedan dess har möjligheten att webbsända olika evenemang förbättrats. I 
princip behövs det endast en mobiltelefon för att sända fullmäktiges 
sammanträden på ett sätt så att hela världen har möjlighet att se det. Detta 
skulle dock bli en sändning med låg kvalitet i förhållande till hur andra 
kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden. 

Vill Tomelilla kommun ha en webbsändning på samma kvalitativa nivå som 
andra kommuner har så finns det många olika företag som erbjuder 
sändningar av evenemang som exempelvis kommunfullmäktiges 
sammanträden. En sådan sändning innebär minst två kameror som zoomar 
in talare respektive fullmäktiges ordförande, sätter ”namnetikett” med 
partibeteckning när någon talar, gör bokmärke i sändningen så att det går att 
välja ärende i sändningen i efterhand, lägger in eventuella presentationer i 
sändningen osv.

En sådan lösning innebär att kommunen inte behöver köpa in utrustning, 
utan ett företag sätter upp sin utrustning och sköter själva sändningen. Ett 
alternativ till detta skulle vara att kommunen köper in nödvändig utrustning 
och sköter sändningen med egen personal. Eftersom kommunfullmäktiges 
sammanträden är på kvällstid blir personalkostnaden relativt hög. Personal 
behöver sätta upp utrustningen före sammanträdet, vara med och sköta 
sändningen under sammanträdet och ta ner utrustningen efter sammanträdet. 

För att komma fram till hur mycket det skulle kosta med de olika alternativen 
så har förvaltningen sökt fram ett antal andra kommuners utredningar av 
webbsändning av fullmäktige. Vad gäller inköp av nödvändig utrustning så är 
bilden relativt samstämmig i de utredningar (Vansbro, Hultsfred, Hylte och 
Härjedalens kommuner) som jag har hittat, 70-106 tkr. 

Vad det skulle kosta med personal, licenskostnader osv är betydligt svårare 
att räkna ut. I Hultsfreds utredning kom de fram till 100 tkr per år. 

I Göteborgs stads utredning av sändning av en stadsdelsnämnds 
sammanträden så kommer de fram till att en upphandlad sändning kostar 20-
25 tkr per tillfälle. Detta skulle innebära 140-175 tkr per år för sju 
fullmäktigesammanträden. Givetvis beror det även på hur långa 
sammanträdena blir. Tomelilla kommunfullmäktige sammanträde vid sex 
tillfällen under 2019 och hade en total sammanträdestid på 18 timmar, dvs i 
snitt tre timmar per sammanträde.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 136 forts.

En stor kostnad som tillkommer är textning av sändningen i efterhand. I 
Vansbro kommuns ambitiösa utredning kom de fram till att 85 kommuner 
webbsänder sina fullmäktigesammanträden, men att enbart en av dessa har 
textning (i februari 2020). Från 23 september i år blir det dock lagkrav (EU-
direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer implementerat i svensk lag) på att 
inspelad digital video ska ha undertexter. 

En del kommuner använder en automatisk textningstjänst, men resultatet blir 
inte så bra som man skulle önska. Det kan bli helt fel och särskilt dåligt 
fungerar det när talaren använder dialekt. Ett skrämmande exempel från 
Båstads kommun gör att detta inte kan rekommenderas.

Eslövs kommun har tagit kontakt med ett företag där textning utförs 
manuellt. Då läggs även tidskoder in i filmen. Varje sammanträdestimme tar 
8-10 timmar att texta, radbryta, korrekturläsa och importera som undertext i 
filmen. Allt är klart inom 10-14 arbetsdagar efter mötet. Kostnaden är 1000 
kr/timme. Ett fullmäktigesammanträde på tre timmar kostar alltså 24-30 tkr 
att få klart. Kostnaden för textningen för ett år blir alltså 144-210 tkr. 

Oavsett om Tomelilla kommun skulle välja att använda ett företag som 
sköter sändningen eller om vi väljer en lösning med egen utrustning och 
personal så blir kostnaden minst 300 tkr per år inklusive textning.

Hur många som skulle titta på en webbsändning i realtid eller i efterhand från 
Tomelillas kommunfullmäktige är givetvis omöjligt att säga. Det har också 
varit svårt att hitta hur många tittare andra kommuner har. I Kungsbacka 
kommun är det 100-400 tittare per tillfälle. Kungsbacka har mer än sex 
gånger större befolkning än Tomelilla kommun, så översatt till vår 
befolkningsmängd skulle det bli 15-60 tittare per fullmäktigesammanträde. 

Härjedalens kommun, som har mindre befolkningsmängd än Tomelilla 
kommun trots att kommunen till ytan är ca 30 gånger större, skriver att de 
har 80-100 tittare per tillfälle. Sannolikt har de räknat in såväl de som tittar i 
realtid som i efterhand. 

Göteborgs stad skriver i sin utredning om webbsändning av en 
stadsdelsnämnds sammanträden: ”När det gäller antal unika tittare samtidigt 
på KF:s sändningar är det 29 stycken per webbsändning. Uppspelningar per 
sändning (antalet gånger en spelare lästs in, inkluderar uppdateringar av 
sidan) är 382 stycken. Uppspelning av eftersändning ligger på 176 stycken.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 136 forts.

Detta låter som oerhört få med tanke på att Göteborg har 580 000 invånare, 
mer än 40 gånger fler än Tomelilla kommun. I samma utredning framgår det 
att de som tittar på sändningen i Göteborg i snitt tittar i 21,5 minuter. Med 
andra ord långt från hela sammanträdet. 

Av detta går det givetvis inte att dra några slutsatser om hur många tittare i 
realtid och i efterhand som Tomelilla kommun skulle ha om fullmäktiges 
sammanträden skulle sändas, men en gissning skulle vara 10-20 tittare i 
realtid, som skulle se en mindre del av sammanträdet, och 30-100 tittare i 
efterhand. 

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 
tagit ställning för att det blir för dyrt att sända fullmäktiges sammanträden 
med flera kameror och textning för eftersändning i förhållande till hur många 
tittare som kan förväntas. Däremot kan fullmäktiges presidium tänka sig att 
det görs en enkel livesändning på kommunens hemsida med egen utrustning 
och personal.

Ekonomiska konsekvenser
Det är mycket svårt att beräkna hur mycket en kvalitativt god webbsändning 
av fullmäktiges sammanträden skulle kosta, men utifrån andra kommuners 
redovisade kostnader blir det minst 300 tkr/år.

En enkel livesändning på webben med egen personal skulle i princip enbart 
innebära inköp av viss utrustning och personalkostnader. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt skickar den till budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2081.
Vansbro kommuns utredning om webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden, handlingsid: Ks 2020.1419.
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§ 136 forts.
    

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 50/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 149 Dnr KS 2020/33

Svar på motion om att införa skolresa till 
koncentrations- och  förintelselägret Auschwitz-
Birkenau

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande. 

Reservation
Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion – Motion om att införa 
skolresa till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau 
med följande lydelse:

”I skrivande stund (den 27 januari) är det 75 år sedan de kvarvarande 
fångarna befriades från förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Dagen har av 
FN utlysts som Förintelsens minnesdag. Vi högtidlighåller minnet av alla de 
omkring 6 miljoner människor som föll offer för ett av de mest avskyvärda 
brott i historien och den mänskliga ondskans bottenlösa grymhet.

Idag växer islamistiska och extremistiska krafter starkare runt om i vårt 
närområde. Spridning av symboler och flygblad från Nordiska 
motståndsrörelsen (NMR) har under de senare åren förekommit i vår 
kommun. I sociala medier sprids alla möjliga påståenden, som förringar eller
rent utav förnekar att Förintelsen ägt rum. Vi ser också antisemitiska 
strömningar och terrordåd riktade mot judiska mål, som på ett kusligt sätt 
påminner om tidigare skeenden i vår historia.
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I tider när de som var med om Förintelsen blir allt färre blir det allt viktigare 
att hela tiden påminnas om vad som kan ske om människans mörkaste 
krafter får breda ut sig. Det finnsfortfarande de som förnekar att Förintelsen 
överhuvudtaget ägt rum. Det är bara genomutbildning och kunskap som det 
går att möta och konfrontera hatet.

Skolans undervisning om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga 
beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket, mycket mer. 
För att ge ytterligare tyngd till undervisningen anser vi Sverigedemokrater att 
det vore värdefullt om högstadieeleverna får möjlighet att göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau i

Polen. Om man väl har varit där och sett byggnaderna, gaskamrarna och 
krematorierna går det inte att negligera eller förtränga vad som faktiskt 
inträffade en gång i tiden när en hatideologi växte fram och frodades i vårt 
Europa.

Att hedra ett minne handlar inte bara om att uppmärksamma en händelse. 
Det handlar lika mycket om att dra lärdom av historien och att göra allt i vår 
makt för att se till att det som hände då inte händer igen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Sverigedemokrater att:
- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att högstadieeleverna i vår kommun får göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau i Polen som ett led i historie- och samhällsundervisningen.

- Kostnader kopplade till föreslagen studieresa tas från 
Kommunstyrelsen”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, avger följande 
yttrande:

”Sverigedemokraterna har väckt frågan, som varit aktuell tidigare, om 
skolresor för högstadiet till Auschwitz-Birkenau genom motion. Syftet med 
resorna skulle vara att upplysa och påminna om de fruktansvärda brott mot 
mänskligheten som inträffade under förintelsen.

361



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 juni 2020

Justerandes sign

§ 149 forts.

Skolan har utöver sitt kunskapsuppdrag ett bredare uppdrag. Skolan har ett 
tydligt värdegrundsuppdrag, vilket har som syfte att ge eleverna kunskaper 
om alla människors lika värde, grundläggande fri och rättigheter, frihet från 
diskriminering och ett demokratiskt förhållningssätt.

En studieresa till Auschwitz-Birkenau skulle kunna förenas med såväl skolans 
kunskapsuppdrag som det bredare värdegrundsuppdraget och utgöra ett 
värdefullt inslag. 

Rektor är ansvarig för hur skolan utformar sitt kunskaps-/och 
värdegrundsuppdrag och planerar detta i samråd med lärare och skolans 
övriga personal. Rektor har att tillse att utformningen följer av statliga 
styrdokument och kommunala målsättningar, dessa ger de yttre ramarna för 
skolans planering och genomförande. 

Motionären föreslår förvisso att frågan om studieresor ska utredas avseende 
möjligheter och ekonomi men en sådan utredning, tillika med passusen om 
finansiering av en eventuell skolresa med medel från kommunstyrelsen, 
skulle kunna leda till ett implicit beslut om att studieresor ska genomföras. 
Utredningen skulle därför kunna leda till en alltför långt gående och 
detaljerad styrning av skolans inre arbete.  

Ekonomiska konsekvenser
Studieresor innebär en ökad kostnad. För studieresor till Auschwitz-Birkenau 
kan externa medel eftersökas vilket innebär en möjlig hel-alternativt 
delfinansiering.

Barnperspektivet
Utifrån barnperspektivet finns det såväl positiva som negativa aspekter. 
Positivt är möjligheten till ett mycket konkret inslag i kunskapande. En 
studieresa till Auschwitz-Birkenau innebär samtidigt en emotionellt mycket 
stark upplevelse vilken kan sätta djupa spår hos deltagarna. 

Miljöperspektivet
Resor med kommunikationsmedel innebär en ökad miljöpåverkan.”

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad.
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Beslutsunderlag
Familjenämnden § 63/2020, handlingsid: Ks 2020.2059.
Motion om att införa skolresa till koncentrations- och
förintelselägret Auschwitz-Birkenau, handlingsid: Ks 2020.406.  

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämnden § 63/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar i enlighet med familjenämndens förslag att besvara 
motionen med förvaltningens yttrande. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 150 Dnr KS 2020/11

Svar på motion - Uppmärksamma även lång och trogen 
tjänst inom Daglig verksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Uppmärksamma även lång 
och trogen tjänst inom Daglig verksamhet med följande lydelse:

”Varje år i december uppmärksammas kommunanställda för lång och trogen 
tjänst med en present och blomma.

En verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde är Daglig 
verksamhet.

Visserligen är de som deltar i denna sysselsättning inte formellt anställd av 
kommunen men verksamheten ska efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden 
så lång som är möjligt.

Att inkludera även dessa personer i kommunens rutiner för avtackningar och 
uppvaktning vore inte bara ett sätt att visa uppskattning utan även att vi i 
Tomelilla kommun värdesätter allas insats.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Att alla som deltar i Daglig verksamhet ska inkluderas i kommunens 

rutiner för avtackning och uppvaktning som övrig personal.”
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§ 150 forts.

Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, avger följande 
yttrande:

”I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mona Nihlén (V) att personer 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS uppvaktas för lång och trogen 
tjänst enligt kommunens uppvaktningsreglemente:

 Arbetstagare som har en anställningstid på minst 25 år uppvaktas under 
högtidliga former (julbord på fullmäktiges decembersammanträde) och 
erhåller en valfri gåva motsvarande fn högst 6 000 kronor inklusive 
moms. 

 Arbetstagare som slutar eller avgår med pension efter minst tio års 
anställning uppvaktas med en gåva till ett värde av 800 kr. 
Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. 

Förutom ovanstående ingår även uppvaktning när en anställd fyller 50 år till 
ett värde av 800 kronor. Vid dödsfall hedras den avlidne med en krans eller 
liknande och ev flaggning. 

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. En deltagare i daglig verksamhet är inte en arbetstagare. Det har 
aldrig varit och är inte lagstiftarens intentioner att likställa LSS insatsen daglig 
verksamhet med ett arbete för försörjning. 
Daglig verksamhet är inte en anställningsform och syftet med verksamheten 
är inte att producera varor eller tjänster. 

För den som vill ha ett lönearbete hjälper LSS handläggaren utifrån den 
enskildes önskemål och i samråd med honom eller henne, till med att 
undersöka alternativa vägar till arbete och ger stöd i kontakten med 
Arbetsförmedlingen (AF). 

AF har ett särskilt ansvar för unga under 30 år som har aktivitetsersättning 
inom socialförsäkringen. Som en del av uppdraget ska myndigheten 
samverka med Försäkringskassan för att hjälpa dessa unga till förvärvsarbete 
så att de klarar sin egen försörjning.
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Daglig verksamhet fyller en stor funktion för att den enskilde ska känna 
meningsfullhet och leva som andra. I den mån det är möjligt ska dessa 
verksamheter efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden, precis som 
motionären skriver. Denna inriktning avser hur verksamheten organiseras 
och syftar inte till att det ska vara anställningsliknande former.   

Då daglig verksamhet inte kan eller ska jämställas med ett lönearbete kan 
förvaltningen inte ställa sig bakom förslaget i motionen. 

Idag har ett femtiotal personer beslut på daglig verksamhet. Det kan tyckas 
behjärtansvärt att dessa också ska belönas på samma sätt som anställda med 
tillhörande uppvaktningar och middag med fullmäktige. 

Förvaltningen ser dock fler utmaningar än lagens intentioner om förslaget 
skulle komma att realiseras. En försvårande omständighet är dels att den 
aktuella målgruppen inte har en formell anställning inom kommunen och då 
måste den kommunala likställighetsprincipen säkerställas. Vad är ett sakligt 
skäl för att en icke anställd får ta del av kommunens reglemente för 
anställda? 

Om sakliga skäl är att alla som har en insats enligt LSS ska behandlas lika 
innebär det att de som har andra insatser enligt LSS också måste omfattas av 
uppvaktningsreglementet vad gäller ex uppvaktning på 
födelsedagar. Kommuner får heller inte ge understöd till enskilda om det inte 
framgår av en särskild lag att detta är tillåtet som ex Socialtjänstlagen. 

Dels bör både direkta och indirekta kostnaderna beräknas. Sistnämnda skulle 
kunna bli mycket resurskrävande om förslaget ska realiseras. 

Till de direkta kostnaderna ska även läggas kostnader för det administrativa 
arbetet och för den personal som behöver närvara för att den enskilde ska 
kunna känna sig trygg vid evenemanget med hedersbelöning.

Idag uppmärksammar personalen på daglig verksamhet avslut och 
födelsedagar med någon ”gofika”, tårta eller kakor som deltagare bakat 
tillsammans och en liten blomma. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningen för Stöd och omsorg, 
avdelning Vård och omsorg.
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Ekonomiska konsekvenser
har beaktats i förslaget då förslaget medför kostnader utanför ramen. 

Barnperspektivet
är inte aktuellt i ärendet.

Miljöperspektivet är inte direkt applicerbart på ärendet.”

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 49/2020, handlingsid: Ks 2020.2061.
Reservation S och V gällande Vård och omsorgsnämndens beslut 2020-05-28  
att föreslå avslag på motionen om att även deltagare i Daglig verksamhet bör 
inkluderas i kommunens rutiner för avtackningar för lång och trogen tjänst, 
handlingsid: Ks 2020.2062.
Motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst inom Daglig 
verksamhet, handlingsid: Ks 2020.151.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 16/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 28/2020: 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Vård och omsorgsnämnden § 49/2020: 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar att motionen delvis ska besvaras med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per Gustafssons yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 177 Dnr KS 2020/21

Svar på motion angående klimatanpassning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
klimatanpassning med följande lydelse: 

”Klimatförändringarna kommer att påverka kommunen på alla plan. Det 
kommer att kräva att vi anpassar oss för att kunna garantera att 
samhällsfunktioner, livsmedelsförsörjning och förutsättningar för näringslivet 
kan vidhållas även i framtiden.

Det gemensamma VA-bolaget har i sitt direktiv att klimatanpassad VA 
systemen, vilket är ett steg i rätt riktning men det kan inte stoppa där. Alla 
delar av kommunen måste få samma uppdrag för att inventera vad som 
behöver göras, prioritera ordning och budgetera för och genomföra 
nödvändiga åtgärder.

Vi yrkar
- Att klimatanpassning ska införas i alla nämnders verksamhetsplan.
- Att klimatanpassning ska införas i alla kommunala bolags 

ägardirektiv.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:
I översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 berörs klimatperspektivet och 
dess påverkan på Tomelilla kommun. Faktorer som väntas påverka mest 
inom en överskådlig framtid är längre och mer frekventa perioder av torka 
samt extrema regnperioder med dess följdverkningar. Faktorerna kan ge 
påverkan på areella näringar, skador på infrastrukturen, översvämningar samt 
vatten- och avloppsförsörjning. 
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I översiktsplanen finns ställningstagande om att i detaljplaner och bygglov 
ska risken för skador på kommunaltekniska system och infrastruktur samt 
effekterna av översvämningar inom bostadsområden och 
vattenskyddsområden beaktas. 

I risk och sårbarhetsanalysen för Tomelilla kommun fastställs att 
klimatförändringarna kan innebära att förutsättningarna för att bedriva en rad 
olika samhällsverksamheter förändras. Kommunen bör inom ramen för den 
långsiktiga samhällsplaneringen beakta nödvändiga 
klimatanpassningsåtgärder. 

Arbetet med klimatanpassning och dess effekter täcks in av ställningstagande 
i översiktsplanen samt risk- och sårbarhetsanalysen. 

Ekonomiska konsekvenser
Klimatanpassningsåtgärder kan innebära kostnader för respektive 
verksamhet, utifrån deras verksamhet. 

Barnperspektivet
Kommande generationers möjligheter påverkas positivt om 
klimatanpassningsåtgärder beaktas redan i nutid. 

Miljöperspektivet
Om klimatanpassningsåtgärder genomförs kan miljön påverkas både negativt 
och positivt. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.2419.  
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 24/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 178 Dnr KS 2020/88

Svar på motion - Vita jobb

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Peter Boström (S) har lämnat in motion – ”Vita jobb” vid offentlig 
upphandling med följande lydelse: 

”När offentliga upphandlingar styrs hårt av inbyggda krav på lägsta möjliga 
pris, riskerar det att bli en stark motor för svart verksamhet och social 
dumpning genom låga löner, dåliga arbetsvillkor och/eller skadlig 
verksamhet. Vi har ett ansvar att skydda arbetskraften med svenska 
kollektivavtal gentemot risken för oseriösa arbetsgivare som underbetalar 
sina arbetare och skickar skattepengar ut ur landet.

För att förbättra villkoren för arbetstagare som är sysselsatta via kommunens 
upphandlingar har en modell tagits fram som kallas ”Vita Jobb”. Modellen 
bygger på fyra grundpelare:

 Krav på att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga 
villkor utifrån de begränsningar som Lavallagen anger. Det innebär att 
företagen måste betala avtalets minimilöner och i övrigt tillämpa de 
avtalsregler som offentliga upphandlare har laglig rätt att ställa krav 
på. Det gäller exempelvis regler om ob- och övertidsersättningar, 
arbetstidsregler, semesterersättningar och traktamenten i det 
kollektivavtal som styr arbetet i den bransch som upphandlingen 
gäller. Kravet gäller bara de anställda som utför de upphandlade 
arbetsuppgifterna.
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 Krav på att eventuella underentreprenörer omfattas av samma regler 
och att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer 
reglerna. 

 Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt 
eventuellt skadeståndsanspråk. Kommunen kan kräva kompensation 
för de merkostnader som en ny upphandling innebär. 

 Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de 
kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även 
underentreprenörer kan kontrolleras. 

Malmö Stad har fått godkänt att använda sig av modellen. 
Konkurrensverket har utrett modellen och kommit fram till att den inte 
bryter mot reglerna.  

Vi yrkar därför att:

 Tomelilla kommun med dess helägda bolag börjar tillämpa modellen 
Vita Jobb vid offentliga upphandlingar.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

Motsvarande motion lämnades in till kommunfullmäktige den 30 mars 2015 
av Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S) och Britta Berg (V). Motionen 
avslogs i kommunfullmäktige den 12 september 2016 med bland annat 
följande motivering: 

”Tomelilla kommuns inköps- och upphandlingssamverkan med Ystads, 
Sjöbo och Simrishamns kommuner bygger på att kommunerna har 
överensstämmande upphandlingsreglementen/-policydokument. Övriga 
kommuner inom Ystad-Österlenregionens upphandlingssamverkan har inte 
krav på att använda Vita jobb-modellen i sin upphandlingspolicy.

Ett krav i inköps- och upphandlingsreglementet på att Tomelilla kommun 
ska använda Vita jobb-modellen i sina upphandlingar skulle försvåra 
samverkan och vara ett avsteg från målsättningen att ha likalydande 
reglemente/policy. Möjligheten att gemensamt kunna få bättre villkor och 
priser för de varor och tjänster vi köper in skulle sannolikt minska.”
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§ 178 forts.

Det som framfördes 2016 gäller fortfarande och av denna anledning bör 
motionen avslås. 

Utöver detta bör tilläggas att Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
ändrades den 1 juni 2017 så att den upphandlade myndigheten oftast måste 
ställa krav på arbetsrättsliga villkor i förfrågningsunderlaget.

Enligt LOU 17:2: ”En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, 
kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, 
semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt 
kontraktet minst ska tillförsäkras.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes 
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller 
de villkor som har ställts enligt första stycket.”

Tomelilla kommun ställer krav på arbetsrättsliga villkor i alla upphandlingar 
där det är relevant. Vid samtliga upphandlingar inom bygg, städ och 
transport sedan 2017 ställs krav på arbetsrättsliga villkor. Den text som 
används vid våra upphandlingar är:

”Entreprenören ansvarar för att lagstadgade skyldigheter vad gäller 
anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas för den berörda personalen 
samt förbinder sig att inte anlita så kallad "svart arbetskraft" för utförande av 
uppdraget, vilket enligt Skatteverkets definition innebär att ersättning för 
utfört arbete som ska beskattas i Sverige inte redovisas till Skatteverket.

Entreprenören ansvarar för att motverka arbetsrättsliga och skattemässiga 
oegentligheter genom regelbundna kontroller. Entreprenören ska föra 
personalförteckning med namn och personnummer över samtliga anställda 
och underentreprenörers anställda, verksamma enligt detta kontrakt. Den 
upphandlande myndigheten äger rätt att kontrollera uppgifterna om 
entreprenörens och underentreprenörers anställda samt arbets- och 
anställningsvillkor för dessa. På begäran av den upphandlande myndigheten 
ska entreprenören kostnadsfritt sända in dokument som visar att 
ovanstående uppfylls.”
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§ 178 forts.

Det skulle gå att ställa ytterligare krav, så länge dessa krav är relevanta, 
proportionella och icke-diskriminerande. Men man måste komma ihåg att alla 
krav som ställs i en upphandling måste vara uppföljningsbara och enbart ha 
en koppling till det som upphandlas. 

Eftersom övriga kommuner inom Ystad-Österlenregionens 
upphandlingssamverkan inte har krav på att använda Vita jobb-modellen i sin 
upphandlingspolicy, samt att Tomelilla kommun redan idag ställer krav på 
arbetsrättsliga villkor så föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om avslag på motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
Skulle ytterligare krav ställas vid upphandlingar kan man förmoda att 
anbuden blir högre. Kan Tomelilla kommun genomföra färre upphandlingar 
i samverkan med grannkommunerna kommer också kommunens kostnader 
att öka.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2418.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 81/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.
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§ 178 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 154 Dnr KS 2020/31

Detaljplan för Tomelilla 10:239

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse med tillhörande grönområde och 
infrastruktur för del av fastigheten Tomelilla 10:239 inom och i närmast 
anslutning till rött skrafferat område på kartbilaga, handlingsid: Ks 2020.796.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan S 68 (lagakraftvunnen 1973-10-29) och S 114 
(lagakraftvunnen 1991-08-15) är fastigheten planlagd för bostäder samt 
allmän plats för gata, park och plantering. Befintlig högspänningsledning som 
skär av området ska under 2020 rivas. Kommunen vill nu planera för fler 
bostadstomter på område som är planlagt för allmän plats, park och 
plantering. För att kunna möjliggöra fler bostadstomter krävs ny detaljplan 
som tillåter bostäder som användning. 

En liten del av det föreslagna planområdet är inte detaljplanelagt.

I gällande Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 lyfts möjligheten att 
utveckla bostadsområde på åkermark av sämre beskaffenhet och där 
konflikten med de areella näringarna hanteras på ett bra sätt. Berörd icke 
detaljplanerad mark är av klass 6 (mindre lämplig) och bör därför kunna 
användas till tomter för bostadsbebyggelse. Det planerade planområdet ligger 
i direkt närhet till ett större bostadsområde, folkhögskola, grundskola och 
sporthall vilket höjer planområdets potential och attraktionskraft.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för att ta fram och genomföra planen bedöms motsvara de 
intäkter som framtida tomtförsäljning och anslutningsavgifter för vatten och 
avlopp. 
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§ 154 forts.

Barnperspektivet
Placeringen av de tilltänkta bostäderna är sådan att barn och ungdomar i 
området har direkt tillgång till barnomsorg och skola via trygga 
trafikseparerade gång- och cykelstråk. Att underlätta för barn och ungdomar 
att cykla kan på sikt bidra till bättre folkhälsa. 

Miljöperspektivet
Den tänkta utbyggnaden innebär förtätning av tätorten. Korta promenad och 
cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för korta 
transporter. Detta kan i sin tur bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse med tillhörande grönområde och 
infrastruktur för del av fastigheten Tomelilla 10:239 inom och i närmast 
anslutning till rött skrafferat område på kartbilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.795.
Rött skrafferat område, handlingsid: Ks 2020.796.
Illustrationsplan, handlingsid: Ks 2020.797.
Gällande detaljplan, S 68 beskrivning med mera, handlingsid: Ks 2020.798.
Gällande detaljplan, S 68 plankarta, handlingsid: Ks 2020.799.
Gällande detaljplan, S 114 planbeskrivning, handlingsid: Ks 2020.800.
Gällande detaljplan, S 114 plankarta, handlingsid: Ks 2020.801.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2020 Detaljplan för Tomelilla 10:239, 
handlingsid: Ks 2020.907.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet i avvaktan på att 
exploateringsredovisningen presenteras.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 174 Dnr KS 2020/143

Planuppdrag för ny detaljplan för Tallen 14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett 
planförslag till ny detaljplan för Tallen 14. Planförslaget föreslås utökas till 
del av Tomelilla 237:78 under förutsättning att kommunen fattar beslut om 
att sälja även denna del till exploatören som äger Tallen 14 samt att 
exploaterings- och köpeavtal är undertecknade av båda parter.

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheten att planlägga fastigheten 
Tallen 14 för bostäder. För att bygglov skall kunna ges behöver gällande 
detaljplan ändras då gällande användning är allmänt ändamål. 
Fastighetsägaren har begärt att få köpa den angränsande delen av Tomelilla 
273:78 som utgörs av park i direkt anslutning till tallen 14. Denna del är inte 
detaljplanerad idag, varför planuppdraget måste utökas till att omfatta även 
denna del om kommunen beslutar sälja mark till exploatören. Försäljningen 
hanteras som eget ärende.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av planförslaget. 

Barnperspektivet
Nya bostäder ökar möjligheterna för barnfamiljer att hitta boende på bra 
avstånd till skola, tågstation och service så som handel och sjukvård inom 
Tomelilla tätort.
Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat.

Miljöperspektivet
Planförslaget har ingen negativa inverkan på miljöperspektivet. 
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§ 174 forts.

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas arbetet med att ta fram ett planförslag 
för Tallen 14.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett planförslag till ny detaljplan 
för Tallen 14. Planförslaget föreslås utökas till del av Tomelilla 237:78 under 
förutsättning att kommunen fattar beslut om att sälja även denna del till 
exploatören som äger Tallen 14 samt att exploaterings- och köpeavtal är 
undertecknade av båda parter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Ks 
2020.2425.
Tallen 14 kartunderlag, handlingsid: Ks 2020.2424.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 175 Dnr KS 2017/443

Ändring av planuppdrag Baneret 13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överlåtelse av planavtal för Baneret 13 
på Hemma på Österlen, godkänna utökning av planavtalet att omfatta 
Baneret 12 enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.2422, samt att utöka 
planuppdraget för Baneret 13 att omfatta även Baneret 12 med samma 
inriktning som tidigare.

Ärendebeskrivning
Baneret 13 är föremål för diskussion om ägarbyte. I samband med ägarbytet 
önskar nuvarande ägare överlåta tecknat planavtal på den nya ägaren. Den 
nye ägaren önskar även utvidga planavtalet att omfatta Baneret 12 med syfte 
att utveckla fastigheterna för centrum-, handels- och bostadsverksamhet samt 
hotellverksamhet. Syftet är också att ta bort det allmänna kommunikations-
stråket som skär genom kvarteret. Enligt § 9 godkänns överlåtelsen av 
undertecknat avtal.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen särskild påverkan på miljöperspektivet.  

Uppföljning
Planarbetet återupptas och framtaget planförslag kompletteras med uppgifter 
om Baneret 12.
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§ 175 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. godkänna överlåtelse av planavtal för Baneret 13 på Hemma på 
Österlen.

2. godkänna utökning av planavtalet att omfatta Baneret 12 enligt bilaga.
3. utöka planuppdraget för Baneret 13 att omfatta även Baneret 12 med 

samma inriktning som tidigare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Ks 
2020.2423.
Nytt planområde för Baneret 12 och 13, handlingsid: Ks 2020.2422.
Underlag till planavtal för Baneret 12 och 13 bilaga 1, handlingsid:
Ks 2020.2421.
Undertecknat planavtal för Baneret 12 och 13, handlingsid: Ks 2020.2390.
Begäran om att överlåta planavtal, Baneret 13, handlingsid: Ks 2020.2391.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för Baneret 13 på sökandens bekostnad, 
samt att delegera samråds- och granskningsbeslutet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Kommunstyrelsen § 29/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för Baneret 13 på sökandens bekostnad, 
samt att delegera samråds- och granskningsbeslutet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 171 Dnr KS 2015/307

Beslut om samråd gällande detaljplan för Västra 
Industriområdet syd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Västra Industriområdet 
syd för samråd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en ekonomisk kalkyl för 
försäljning av området ska tas fram till kommunstyrelsens sammanträde den 
26 augusti 2020.

Ärendebeskrivning
Senaste åren har förfrågan ökat på industrimark i Tomelilla. Syftet med 
detaljplanen är att skapa nya möjligheter för handel och industri i Tomelilla.
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnad i uppdrag att utarbeta förslag till 
ny detaljplan för Östra Industriområdet syd. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Planområdets tänkta funktion riktar sig inte i huvudsak till barn. De kan 
besöka planområdet i vuxnas sällskap för att utnyttja kommande handel och 
verksamheter.

Nya separerade gång- och cykelvägar genom planområdet i västöstlig riktning 
gör området attraktivare för barn att röra sig i. De nya stråken förstärker 
kopplingen mellan tätorten och befintliga rekreationsområden väster om väg 
19. På så sätt underlättas barns möjlighet till lek och motion. 

Miljöperspektivet
Ett genomförande av detaljplanen innebär att jordbruksmark exploateras för 
att utveckla samhällsfunktioner. Uppförande av industri, handel och 
verksamheter ses som en förlängning av redan befintligt industriområde. 
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§ 171 forts.

Som kompensation för att ta ny mark i anspråk och för att kunna hantera 
dagvatten och våta områden inom planområdet införs naturmark med 
möjlighet till fördröjning. 

Planförslaget ger därmed skydd för miljön och möjliggör för rekreation inom 
planområdet. Beslutet medverkar till att kommunen uppfyller mål för 
grundvatten av god kvalitet.

Uppföljning
Efter beslut skickar förvaltningen ut förslaget på samråd. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Västra Industriområdet syd för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Therese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.2408.
Samrådshandling Plankarta Västra Industriområdet syd, handlingsid: Ks 
2020.2409.
Samrådshandling Planbeskrivning Västra Industriområdet, handlingsid: Ks 
2020.2410.
Samrådshandling Behovsbedömning av miljöbedömning Västra 
Industriområdet, handlingsid: Ks 2020.2411.  
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att en kalkyl för försäljning av området ska tas fram till kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 augusti 2020.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt

405



T

y

l
e

g

a

t

a

n

R

i
k

s

v

ä

g

 
1

9

 TRYDE 19:3

 TRYDE S:16

 TRYDE 19:9

 RAMSÅSA 22:31

 TRYDE 19:54

 TRYDE 19:5

 RAMSÅSA 22:32

 RAMSÅSA 19:6

 TRYDE 19:53

 TRYDE S:12

 RAMSÅSA 37:1

 RAMSÅSA 1:3

 RAMSÅSA 44:3

 TRYDE 19:45

 RAMSÅSA 22:33

 RAMSÅSA 1:5

X=6159300

Y
=

1
7
6
0
0
0

X=6159300

Y
=

1
7
6
7
0
0

X=6158800

X=6158900

X=6159000

X=6159100

X=6159200

J H Z

J H

J H Z

G

A

T

A
1

NATUR

V
Ä

G

NATUR

G

A
T

A

1

GATA

1

JH

a

1

u

1

NATUR

Dike

Teleledning

T

e

l

e

l

e

d

n

i

n

g

fördröjning

1

12

12

12

12

gång- och cykelväg

1

fördröjning

1

gång- och cykelväg

1

f
ö
r
d
r
ö
j
n
i
n
g

1

g
å
n
g
-
 
o
c
h
 
c
y
k
e
l
v
ä
g

1

L

u

f

t

l

e

d

n

i

n

g

Rutnätskryss med koordinater

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

GC-väg

Staket

Väg utan respektive med kantsten

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA
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GRUNDKARTA
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9:18

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2018-02-15 

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2018-02-15

Koordinatsystem i höjd: RH 2000
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2
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Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Detaljhandel
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IndustriJ

VerksamheterZ
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Utformning av allmän plats

fördröjning
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fördröjning för dagvattenhantering,  4 kap 5 § 2

gång- och cykelväg
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gång- och cykelväg  ska kunna anläggas,  4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för borttagning av stenmur,  4 kap 15 § 3

Bygglov krävs inte för för uppförande av pumpstation med 6 kvadratmeter. Bestämmelsen

gäller under planens genomförandetid,  4 kap 15 § 1

Markreservat
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1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska dagvatten- och

VA-ledningar med flera markförlagda kablar,  4 kap 6 §

Rättighetsområden
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1

Ledningsrätt för luftburna starkström- och teleledning,  4 kap 18 § 2
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Västra Industriområdet Syd
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Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                            Ingrid Järnefelt                              

Planarkitekt                               Plan- och byggchef                              
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Samhällsbyggnad 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se 

Planbeskrivning 

Detaljplan för Västra industriområdet syd 
 

 
 

 
Planområdet är beläget utmed riksväg 19. 
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Inledning  

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får 
byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får 
placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är 
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser 
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. 
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för 
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för 
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och 
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och 
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 
2010:900. Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de 
lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015. Standardförfarande 
tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. I det fall samrådskretsen 
godkänner planförslaget i samrådskedet kan detaljplanen gå direkt till 
antagande (begränsat förfarande). 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

▪ Plankarta i skala 1:1000 (A0) med tillhörande planbestämmelser 

▪ Planbeskrivning (denna handling)  

▪ Behovsbedömning av miljöbedömning 

Övriga handlingar  

▪ Grundkarta 

▪ Fastighetsförteckning 

▪ Dagvattenutredning Västra Industriområdet, Tyréns, 2020-03-03 

▪ Översiktlig teknisk PM, geoteknik, Ramsåsa 12:1, Tomelilla. 
SWECO VBB, 2007-07-12 

▪ Rapport om markradonmätning i Tomelilla kommun, Ramsåsa 
12:1. Radonanalys-Gjab 2007-04-30 

▪ Detaljplanen för Svampakorset, S 71 (LM: Spl 11-TOM-
1213/75), vunnen laga kraft 1975-03-19 

▪ Ändring av detaljplan för kv Champinjonen m.fl, S 117 (LM: Dp 
1160-P93/0922), vunnen laga kraft 1993-10-27 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, 
Tomelilla kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund och syfte 

Senaste åren har förfrågan ökat på industrimark i Tomelilla. Syftet med 
detaljplanen är att skapa nya möjligheter för handel och industri i 
Tomelilla. 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-28 (§ 163) att ge samhällsbyggnad i 
uppdrag på fastighetsägaren bekostnad att för prövning utarbeta förslag 
till ny detaljplan.  

Plandata 

Läge  

Planområdet ligger nordväst om Tomelilla centralort och angränsar till 
riksväg 19 i väster samt verksamhetsområde med riksväg 11 i norr. I 
söder och öster angränsar planområdet till jordbruksmark. 
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Den röda markeringen visar området som detaljplanen avser.  

Areal 

Området för detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Ramsåsa 12:1 
Ramsåsa 37:1, Tryde 19:4 och Tryde 19:5 med en sammanlagd area på ca 
19, 8 ha.  

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Ramsåsa 12:1, Ramsåsa 37:1, Tryde 19:4, och Tryde 19:5 
ägs av Tomelilla kommun. 

Plansituation 

Planområdet är delvis detaljplanelagt. För området norr om planområdet 
och en bit in i planområdet gäller detaljplan för Svampakorset, S 71 (LM: 
Spl 11-TOM-1213/75), som vann laga kraft 1975-03-19, samt ändring av 
detaljplan för kv Champinjonen m.fl, S 117 (LM: Dp 1160-P93/0922) 
som vann laga kraft 1993-10-27. 
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Gällande ändring av detaljplan för kv Champinjonen m.fl. (S 117), vunnit laga kraft 
1993-10-27. 

Enligt gällande detaljplan S 117 får marken användas för industri- 
och/eller handelsändamål (JH), men delar är även planlagt som allmän 
platsmark, park. Planområdets byggrätt är begränsad av mark som inte 
får förses med byggnad (prickmark). Byggrätten begränsas även av mark 
som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (u), samt 
mark som ska vara tillgänglig för allmän luftledning (l). Det finns 
planbestämmelse om att utfart ej får anordnas över vissa 
fastighetsgränser. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6 meter för kv 
Kantarellen och 9 meter för kv Champinjonen och den sydöstra delen av 
planområdet.  

I angränsning till detaljplan S 117 längs väg 11 och 19 gäller detaljplan S 
71 som omfattar allmän platsmark i form av park och plantering samt 
gata. 
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Gällande detaljplan för Svampakorset (S 71), vunnit laga kraft 1975-03-19. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 ligger planområdet inom utbyggnadsriktningen för 
verksamhet. Detaljplanen strider således inte mot intentionen för 
översiktsplan. 
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Utsnitt från Översiktsplan 2025 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet visar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och 
policy vad avser kulturmiljöfrågorna.  

Planrådet eller byggnader i dess närhet har inte pekats ut som 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. 

Tillgänglighetsplan  

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för 
år 2015-2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten 
och förståelsen för behoven i vardagen för personer med 
funktionsnedsättningar. Målet med planen är att undanröja hinder både i 
den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika 
funktionsnedsättningar.  

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 
3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 

Markområdet är flackt och nya gång- och cykelvägar kan anläggas med 
full tillgänglighet.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för 
Tomelilla kommun. Miljömålen är desamma som de regionala 
miljömålen. 

Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för 
miljömålen 2015 - 2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är 
uppdelat i sex utmaningar. Planens genomförande bedöms att förbättra 
vattenstatusen i recipient för dagvatten.  
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Förutsättningar  

Pågående markanvändning 

Jordbruksmark 

Planområdet utgörs i dagsläget till största del av jordbruksmark.  

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, 3 kap 4 §: 

”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 

Lantbruksnämnden i fd Kristianstad län gjorde 1974 en jord- och 
skogsbruksklassificering för Kristianstads län vilken digitaliserades 1999. 
Åkermarksklassningen i materialet är klassat i en skala mellan 1 och 13. 
Nordöstra delen av planområdet är utifrån detta klassificerad som 
åkermarksklass 4, södra delen av planområde som åkermarksklass 5.  

 

 
Planområdet tillhör åkermarksklass 4 och 5 av 13, medan en del är 
oklassificerad. 

Industri och handel 

Norr om planområdet finns detaljplanelagt område för industri- och 
handelsändamål. Verksamheter i det intilliggande området utgörs av 
bland annat åkeri, maskinförsäljning, butikinredningsföretag och 
uthyrning. Nordost om planområdet finns även bilhandlare. 

Hästhållning 

Söder om planområdet ligger Tylehögs Gård som är en verksam 
hästgård.  
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Tylehögs Gård söder om planområde med staket i plangräns, sett från öst.  

Djurhållning i allmänhet medför olika typer av påverkan på 
omgivningen. De mest typiska störningarna, eller olägenheter som är det 
lagtekniska begreppet, är lukt, flugbildning, damning, höga ljud 
(höfläktar, råmanden tidiga morgnar) skarpt ljus (vid ridbanor) och 
annat. I fråga om hästar tillkommer risken för spridning av allergen.  

Detaljplanen avser inte några känsliga miljöer som bostäder, skolor, 
förskolor, daghem m.m. Kommunen bedömer därför att något särskilda 
riktlinjer för skyddsavstånd behöver beaktas.  

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet består i huvudsak av jordbruksmark av vilken 
större delen är odlad. En mindre del av marken är skogsdungar eller 
våtare mark som inte kan brukas.  

Inom området finns inga kända föroreningar och markens tidigare 
användningen tyder inte heller på att det inte finns några. Inga 
föroreningar har hittats vid tidigare geotekniska undersökningar. Därför 
har inga nya markundersökningar gjorts.  

Växtligheten är sparsam inom planområdet och beskrivs vidare i stycket 
nedan för biotopskydd. 
  

Parker och rekreationsområden 

Inom planområdet finns parkmark som utgörs av grönytor av gräs längs 
riksväg19. Väster om planområdet och riksväg 19 ligger Kronoskogen 
som utgör ett viktigt rekreationsområde för centralorten Tomelilla med 
omnejd. 

Enligt gällande översiktsplan ska en sammanhängande grönstruktur och 
gröna stråk skapas i Tryde där planområdet är placerat. De gröna stråken 
ska tillgängliggöra och länka samman tätorten med friluftslivs- och 
rekreationsområden.  

Naturreservat 

Väster om planområdet finns naturreservat utpekade av 
Naturvårdsverket för skyddad natur (LM: NR 1270-P123).  
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Naturreservatet bedöms inte påverkas av detaljplanen eftersom 
planområde varken gränsar till reservatet eller förändrar befintlig 
intilliggande bebyggelse. 

Biotopskydd  

Inom planområdet finns såväl stengärde som åkerholmar, stenrös och 
märgelgrav som bidrar till en biologisk mångfald. Stenmurar (stengärde) 
går dels utmed planområdets sydvästra gräns och skär dels genom 
planområdet från den sydvästra gränsen mot norr. Inom planområdets 
södra del finns dessutom två åkerholmar. Både stenmurarna och 
åkerholmarna omfattas av biotopskydd enligt kap 7 § 11 Miljöbalken och 
bilaga 1 i Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 
åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Det kommer krävas dispens att ta bort eller flytta faktorer som omfattas 
av biotopskyddet.   

  
Den norra mindre åkerholmen/stenröse inom planområdet, sedd från söder. 
 

  
Den södra större åkerholmen/märgelgraven inom planområdet, sedd från väst. 
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Stengärde i planområdets östra gräns.  

 

Stengärde i planområdets östra gräns, sett från söder. 

Kulturmiljö 

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger inom landskapskaraktärområdet Södra mellanbygden 
som präglas av ett mosaikartat odlat backlandskap. 
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Kulturmiljöstråk 

En mindre del av planområdets sydöstra gräns omfattas av 
kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg. Malmö-Simrishamns 
Järnväg (MSJ) började anläggas 1882 då en bana mellan Tomelilla och 
Simrishamn stod klar. Järnvägen Malmö-Tomelilla öppnade 1893. 

Kulturmiljöstråket bedöms inte påverkas av detaljplanen då berörd mark 
planläggs som allmänplatsmark Natur med begränsad byggrätt.  

Fornlämningar 

Planområdet omfattar inga kända fornlämningar. Skulle fornlämning 
påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Riksväg 11 och 19 

Genom planområdet går väg 19 och vägnät för riksväg 11 ligger norr om 
planområdet. Riksväg 11 är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafik. Vägen förbinder Österlen med Malmö/Lund. 
Riksväg 19 delen Kristianstad-Ystad är av särskild betydelse för regional 
eller interregional trafik. Vägen är en viktig förbindelse mellan nordöstra 
och sydöstra Skåne samt till Ystad hamn. 

Planområdet omfattar del av riksväg 19 och berör därmed riksintresse 
för kommunikation. 

Riksintresset för riksväg 11 bedöms inte påverkas av detaljplanen. 

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Mataffär/apotek/skolor m.m. 

Inom planområdet finns ingen offentlig och kommersiell service. På ett 
avstånd av drygt 2,5 km nås offentlig och kommersiell service i form av 
bland annat mataffär, apotek, skolor, vårdcentral och bank. Servicen är 
tillgänglig till fots, med cykel samt bil.  

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet angränsar till Riksväg 19 i väster och Malmövägen (riksväg 
11) i norr. 

Längs med Malmövägen norr om planområdet mot Tomelilla centrum 
finns det en separerad gång- och cykelväg som vid genomförande av 
detaljplanen kopplas till planområdet via nya grönområden. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger ungefär 2,5 km meter från Tomelilla station där det 
finns tillgång till tåg, regionbussar och Skåneexpressen. Stationen är 
tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Vid Malmövägen (riksväg 11) 
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finns hållplatsen Tomelilla Svampakorset för SkåneExpressen 5 mellan 
Lund och Simrishamn och SkåneExpressen 4 mellan Ystad och 
Kristianstad. 

Parkering, lastning och lossning  

All parkering, lastning och lossning ska ske inom kvartersmark. 

Teknisk försörjning 

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s 
verksamhetsområde för eldistribution. Inom planområdet finns en 130 
kV regionnätsluftledning (Stjärneholm – Tomelilla), en 10 kV 
lokalnätsluftleding samt lågspänning 0,4 kV lokalnätsmarkkabel. 

Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar. 
Föreskrifterna ställer också högre krav på en luftledning som är 
framdragen inom detaljplanelagt område jämfört med motsvarande 
ledning inom icke detaljplanelagt område. I 6 kap. 3 § med tillhörande 
tabell (ELSÄK 2008:1) skall område med detaljplan, den lägst belägna 
spänningsförande ledarens höjd över marken uppgå till minst 7,5 meter 
lokal islast/+50°C för 130 kV ledningen. 

6 kap. 5 § starkströmsföreskrifterna reglerar minsta tillåtna horisontella 
avstånd mellan kraftledning och närmsta byggnadsdel på en byggnad. 
För en ledning på 130 kV gäller ett minsta horisontellt avstånd på 10 
meter från yttersta fasledare på kraftledningen till närmsta byggnadsdel, 
för 10 kV luftledningen gäller 5 meters avstånd och mark med 
byggförbud.  

Plankartan tar hänsyn till bestämmelser för el genom att avsätta ett 40 
meter brett område med mark med byggförbud under befintliga 
luftburna elledningar. Genom att förse mark med byggförbud försvinner 
möjligheten att uppföra byggnader som kan komma att störa E.ON´ s 
ledningar.  
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Regionnätslufsledningens västra fundament inom fastigheten Ramsåsa 37:1 med 
riksväg 19 i bakgrunden, sett från öster. 

 

Regionnätslufsledningens östra fundament vid dungen inom fastigheten Ramsåsa 
37:1 sett från sydväst. 

 

Regionnätslufsledningens fundament inom fastigheten Tryde 19:4, samt i 
bakgrunden vid dungen inom fastigheten Ramsåsa 37:1, sett från nordost. 

 

Regionnätslufsledningens fundament inom fastigheten Tryde 19:4 sett från sydost. 
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Vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och avlopp finns norr om planområdet.  

Dagvatten  

Vid plangränsen i norr finns dagvattenledningar som mynnar ut i dike. 
För området har Tyréns (2020) gjort en dagvattenutredning som visar att 
marken är så låg på vissa områden att det förorsakat instängt ytvatten. 
För vidare hantering av dagvatten se under rubrik Planförslag/Dagvatten. 

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Rättigheter 

Ledningsrätt starkström 

Till förmån för Sydkraft Elnät Syd AB (idag E.ON Energidistribution 
AB) har upplåtits ledningsrätt (LM: 1264-752.2) att för all framtid 
bibehålla elektrisk starkströmsledning med tillbehör såsom stolpar, stag, 
linor, jordtag och övriga säkerhetsanordningar. Ledningsrätten avser en 
130 kV luftledningar med en 37 meter bred skogsgata och med 
sträckning enligt kartbilaga KA 1-10. Ledningshavaren har rätt till 
tillträde till berörda fastigheter och rätta att fälla för ledningarna 
hinderliga eller för dess säkerhet farliga träd och buskar. 

Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen 
genom att exempelvis uppföra byggnad eller annan anläggning eller 
anordna upplag så att ledningens bibehållande, enligt vid varje tidpunkt 
gällande säkerhetsföreskrifter äventyras. Byggnad får inte, utan 
ledningshavarens medgivande och lämnande instruktioner, uppföras med 
mindre än att det horisontella avståndet från närmaste byggnadsdel till 
ledningens yttersta faslina är 20 meter. 

Fastighetsägaren får inte, utan att i god tid ha inhämtat ledningshavarens 
medgivande spränga, fälla träd, schakta eller på annat sätt ändra 
marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningarna 
eller medföra att ledningarna kan vålla skada på person eller egendom. 
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Utsnitt ur kartbilaga KA 1-10 tillhörande ledningsrätten 1264-752 

Ledningsrätt tele 

Till förmån för Sydkraft Elnät Syd AB (idag E.ON Energidistribution 
AB) har upplåtits ledningsrätt (LM: 1264-752.1) att för all framtid 
bibehålla teleledningar (optokablar – luftledning) med tillbehör såsom 
stolpar, stag, linor och jordtag. Ledningsrätten avser ledningar med 
sträckning enligt kartbilaga KA 1-10. Ledningshavaren har rätt till 
tillträde till berörda fastigheter och rätt att fälla för ledningarna hinderliga 
eller för dess säkerhet farliga träd och buskar. 

Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen, 
anordna upplag eller ändra marknivån så att ledningens bibehållande 
äventyras.  

Fastighetsägaren får inte, utan att i god tid ha inhämtat ledningshavarens 
medgivande spränga, fälla träd, schakta eller på annat sätt ändra 
marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningarna 
eller medföra att ledningarna kan vålla skada på person eller egendom. 

Jordkabel 

Till förmån för Sydkraft Aktiebolag (idag E.ON Energidistribution AB) 
har upplåtits avtalsservitut (LM: 11-IM2-92/2343.1) inom fastigheten 
Ramsåsa 37:1, vid Tylehögsgård N. Ledningsrättsägaren har för all 
framtid rätt att obehindrat tillträda egendomen för tillsyn, underhåll, 
omläggning och reparation av ledningen. 

Markundersökningar 

Geoteknisk undersökning 

Sweco genomförde geoteknisk fältundersökning vecka 16 2007 inom 
fastigheten Ramsåsa 12:1 i syfte att klarlägga jordförhållanden och 
grundläggningsförutsättningar för planerat industriområde. 

För planområdet är undersökningspunkterna 4, 7, 8 och 9 aktuella. 
Mätningarna visar nivåskillnader på 4 meter med utmätta marknivåer på 
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+66,4 (4), +68,0 (7), +68,8 (8) och +68,4 (9). Hela 
undersökningsområdet är delvis kuperat och nivåskillnaderna är relativt 
stora, varpå terrassering/balansering av området bedöms behövas. 

Ytskiktet i planområdet utgörs i största del av en något mullhaltig sand 
med en mäktighet på 0,3 meter i sydväst till 0,6 i sydöst, medan norra 
delen påvisar mullhaltig siltig sand. Under det mullhaltiga ytskiktet finns i 
södra delen av planområdet ställvis sand, omväxlande grusig och lerig, 
och ställvis morän. I norra delen finns under det mullhaltiga ytskiktet silt, 
sand och grå grusig skiffermorän.  

Förekommande jordar, under det mullhaltiga sandlagret, bedöms med 
fördel, efter schakt, kunna användas som fyllning för gator och planer 
inom området. Viss reservation gäller för siltjordar, som kan vara svåra 
att packa i samband med vattenöverskott, på träffande i punken 4 inom 
områdets norra del. 

Grundläggning av byggnader, gator och andra körytor samt andra 
anläggningar bedöms kunna utföras, utan extraordinära 
förstärkningsåtgärder, direkt mot befintlig jord, efter det att den ytliga 
mullhaltiga sandjorden schaktats bort. 

De, huvudsakligen inom områdets norra delar förekommande siltiga 
jordlagren, är till övervägande del mycket tjällyftande och flytbenägna vid 
bearbetning i samband med vattenöverskott (regn eller grundvatten). 
Grundvattenytans läge i förehållande till schaktbotten samt 
förekommande jordars känslighet för vatten måste beaktas i samband 
med schaktarbetens utförande. 

När plan- och höjdlägen för planerade byggnader, gator och andra 
anläggningar är kända rekommenderas att det utförs en för respektive 
anläggning objektspecifik geoteknisk utredning. 
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Undersökningspunkter för den geotekniska undersökningen 

Undersökningspunkt 4: 
Marknivå: +66,4 
Vattenyta: 0,5 meter under markytan 2007-04-20 
0-0,35 mullhaltig, siltig Sand 
-0,8 grå lerig siltig Sand 
-1,0 Silt 
-1,4 lerig Sand 
-2,0 Sand 
(-3,3) grå grusig Skiffermorän 

Undersökningspunkt 7: 
Marknivå: +68,0 
Vattenyta: 2,6 meter under markytan 2007-04-20 
0-0,3 något mullhaltig Sand 
-1,0 något lerig Sand 
-2,6 grå, något grusig, lerig Sandmorän – fast 

Undersökningspunkt 8: 
Marknivå: +68,8 
Vattenyta: 1,1 meter under markytan 2007-04-19 
0-0,35 något mullhaltig Sand 
- 1,5 något lerig Sand 
- 2,2 sandig, lerig Morän 
(-3,0) grå, något grusig, sandig Morän - mycket fast 

Undersökningspunkt 9: 
Marknivå: +68,4 
Vattenyta: 2,2 meter under markytan 2007-04-20 
0-0,6 något mullhaltig Sand 
-2,0 brun, något siltig, något grusig, Sand 
-4,0 något lerig Grovsand 
(-4,2) Sandmorän 
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Markradonmätning 

Planområdet omfattas av Rapport om markradonmätning i Tomelilla 
kommun, Ramsåsa 12:1, från 2007-04-30 utförd av Radonanalys – 
GJAB. 

 
Mätpunkter från markradonmätning 

För detaljplanen aktuella uppmätta radonhalter på området Ramsåsa 12:1: 

Mätpunkter Radonhalt (kBq/m3) Benämning Jordart Övrigt 

6 28,4 ± 3,7 Normalriskmark Morän/sten På fält 

7 50,9 ± 10,1 Högriskmark Morän/sten På fält 

8 21,8 ±3,2 Normalriskmark Morän/sten På fält 

9 61,4 ± 11,4 Högriskmark Morän/sten På fält 

10 3,1 ± 0,5 Lågriskmark Morän På fält. Fuktigt 

11 28,1 ± 3,8 Normalriskmark Morän På fält 

 
Boverkets rekommenderade klassning av mark ur radonsynpunkt: 

Radonhalt 
(kBq/m3) 

Benämning Åtgärd vid nybyggnation 

< 10 Lågriskmark - 

10 – 50 Normalriskmark Radonskyddat byggande 

> 50 Högriskmark Radonsäkert byggande 

 

Mätpunkterna inom och närmst planområdet visar på både lågriskmark, 
normalriskmark samt högriskmark. Övervägande värden i norr närmst 
befintligt verksamhetsområde visar på högriskmark. Kommunen 
bedömer att all mark inom planområdet bör behandlas som högriskmark 
till dess att halten kan påvisas vara lägre. Högriskmark innebär krav på 
radonsäkert byggande. Om lägre halter kan påvisas räcker radonskyddat 
byggande. 
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Planförslag 

Bebyggelse 

Planområdet är idag obebyggt. Efter ett genomförande av planförslaget 
kommer planområdet vara utbyggt med byggnader för industri, handel 
och verksamhet. Ny byggnadshöjd sätts till 12 meter inom hela 
planområdet  

Teknisk försörjning  

El 

Framtida verksamheter kommer med största sannolikhet förbruka mer el 
än nuvarande situation. Detta innebär att kapaciteten i elförsörjningen 
måste ökas för att möta framtida behov.  

Vatten och avlopp 

Nya ledningar för vatten och avlopp krävs vid ett genomförande av 
detaljplanen samt att verksamhetsområde för dagvatten behöver utökas 
till hela planområdet.  

Dagvatten 

Vid plangränsen i norr finns dagvattenledningar som mynnar ut i dike 
väster om väg 19. För området har det gjorts en dagvattenutredning som 
visar att marken är så låg på vissa områden att det förorsakat instängt 
ytvatten. För att hanterar detta har flera naturområden med plats för 
fördröjningsmagasin skapats inom planområdet. Dessa områden 
kommer anslutas till ett fördröjningsområde väster om väg 19 där vattnet 
efter fördröjning kan släppas ut i recipienten. Ett u-området inom 
kvartersmark har planlagts med markreservat för dagvattenhantering och 
VA-ledningar.  

Det kommer finnas möjlighet att uppföra mindre pumpstation utan 
bygglov.  

Vid genomförande av detaljplanen behöver verksamhetsområde för 
dagvatten utökas till hela planområdet.  

 

Gator, trafik och utfart 

För att kunna ansluta trafik till planområdet planläggs ny utfart mot väg 
19. Ny industrigata med vändplats planläggs för att underlätta 
kommande trafik och befintliga industrigator kompletteras med 
vändplats.  

Inom allmänplatsmark NATUR ska gång- och cykelvägar kunna anläggas 
för att göra planområdet lättillgängligt och användarvänligt.  
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Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i 
plan- och bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelse införs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK 

Industrigata 

Väg 

Naturområde 

 

Användning av kvartersmark 

Industri (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Detaljhandel [Handel] (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Verksamheter (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED 
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP 

Fördröjning för dagvattenhantering. (4 kap 5§ 
2) 

Gång- och cykelväg ska kunna anläggas. (4 kap 
5§ 2) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande  

Marken får inte förses med byggnad 
 PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

 

Utformning och placering 

Högsta byggnadshöjd är 12 meter  
(PBL 4 kap 11 § 1, 16 § 1) 

GATA1 

NATUR 

H 

Z 

J 

fördröjning1 

 

gång- och  
cykleväg1 

 

VÄG 
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Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

 

Ändrad lovplikt 

Bygglov krävs inte för att uppföra pumpstation på 6 m2. Bestämmelsen 
gäller under planens genomförandetid. (4 kap 15§ 3) 

Marklov krävs även för borttagning av stenmur. (4 kap 15§ 3)  

Markreservat  

Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
dagvatten- och VA-ledningar med flera 
markförlagda ledningar. (4 kap 18§ 2) 

Rättighetsområden 

Ledningsrätt för luftburen starkström och 
teleledning. (4 kap 18§ 2) 

  

 

u1 

 

a1 
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Konsekvenser 

Behovsbedömning av miljöbedömning 

En behovsbedömning av miljöbedömning enligt 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken är genomförd och kommunen 
bedömer att en MKB inte behöver upprättas. 

Miljökonsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att jordbruksmark exploateras 
för att utveckla samhällsfunktioner. Uppförande av industri, handel och 
verksamheter ses som en förlängning av redan befintligt industriområde 
och därmed finns redan en inverkan på jordbruksmarken. Som 
komplement till industribebyggelsen och för att kunna hantera dagvatten 
och våta område inom planområdet planläggs fördröjningsmagasin inom 
bestämmelse NATUR.  

Delar av den biotopskyddade miljön skyddas genom att marken 
planläggs som allmänplatsmark NATUR. Planförslaget ger därmed skydd 
för miljön och möjliggör för rekreation inom planområdet.  

Sociala konsekvenser 

Utbyggnaden av det nya industri -och handelsområdet kan skapa nya 
arbetstillfälle vilket ökar Tomelillas attraktivitet och möjlighet för 
kommunens invånare att kunna arbeta inom sin bostadsort. Att arbeta 
och bo på samma ort underlättar vardagslivet med kortare pendlingstider 
vilket ger mer tid åt fritid och återhämtning. 

Barnperspektivet  

Planområdets tänkta funktion riktar sig inte i huvudsak till barn. De kan 
besöka planområdet i vuxnas sällskap för att utnyttja kommande handel 
och verksamheter. 

Nya separerade gång- och cykelvägar genom planområdet i västöstlig 
riktning gör området attraktivare för barn att röra sig i. De nya stråken 
förstärker kopplingen mellan tätorten och befintliga rekreationsområden 
väster om väg 19. På så sätt underlättas barns möjlighet till lek och 
motion.   

Fastighetskonsekvenser 

Planförslaget tillåter liknande användning som befintlig verksamhet. 
Kommande verksamheter anses därför inte påverka industrifastigheterna 
norr om planområdet.   

I söder läggs ett 30 meter brett naturområde som skyddande barriär mot 
befintlig hästgård.  

Övriga fastigheter på östra sidan utgör råmark för fortsatt utbyggnad.  
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner 
laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt 
att få bygga i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd September 2020 

Granskning November 2020 

Antagande Februari 2021 

Laga kraft Mars 2021 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Fastighetsrättsliga frågor 

Kvartersnamn. 

Inom planområdet kommer två nya kvarter bildas och föreslås att efter 
ett genomförande av planen heta Champinjonen i norr, och Kantarellen i 
söder.  

En ny industrigata planläggs i östvästlig riktning över planområdet och 
föreslås namnges genom insamling av Samhällsbyggnadsnämnden.   

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
framtida fastighetsägare/exploatör genom att planavgift tas ut i samband 
med bygglov för åtgärder inom planområdet.  
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Genomförandekostnader 

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder 
och anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom 
kvartersmark. 

Kostnader för anläggande av ledningar och anläggningar för vatten, 
avlopp, dagvatten, gator, gång- och cykelvägar och grönområden 
bekostas av kommunen.  

Medverkande tjänstemän 
Terese Bruhn Ingrid Järnefelt  
Planarkitekt Plan- och byggchef  
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Behovsbedömning  

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en 

miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan. För planer och program som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömning är den analys som kommu-

nen gör för att ta ställning till om en MKB behöver göras för en plan/ett program eller inte. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är delvis detaljplanelagt och berörs av detaljplan för Svampakorset, S 71 som 

vann laga kraft 1975-03-19 och ändring av detaljplan för kv Champinjonen m.fl, S 117 som 

vann laga kraft 1993-10-27. Marken består till större delen av jordbruksmark av klass 4 och 5 

samt mindre partier växtlighet med små träddungar.  

 

Enligt gällande detaljplan S 117 får marken användas för industri- och/eller handelsändamål 

(JH), men även delar är planlagt som allmän platsmark, park. Planområdets byggrätt är be-

gränsad av mark som inte får förses med byggnad (prickmark). Byggrätten begränsas även av 

mark som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (u) och mark som ska 

vara tillgänglig för allmän luftledning (l). Plankartan innehåller även bestämmelse om att ut-

fart ej får anordnas. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6 meter inom kv Kantarellen och 9 meter 

inom kv Champinjonen och den sydöstra delen planområdet. 

 

I angränsning till detaljplan S 117 längs väg 11 och 19 gäller detaljplan S 71 med planbestäm-

melse för allmän platsmark i form av park, plantering och gata. 

 

Norr om planområdet ligger ett industriområde med bland annat åkeri, maskinförsäljning och 

butikinredningsföretag. Söder om planområdet ligger Tylehögs gård som är en verksam häst-

gård. Öster om planområdet ligger jordbruksmark. 

Planens styrande egenskaper 

Ett genomförande av ny detaljplan innebär att planbestämmelser för verksamheter (Z) läggs 

till norra och södra planområdet. Gällande bestämmelse för industri (J) och handel (H) ligger 

kvar och utökas till hela planområdet. Planbestämmelse för allmän platsmark NATUR läggs 

till plankartan med egenskapsbestämmelse för fördröjningsmagasin. För att skydda dagvatten- 

och VA-ledningar planläggs ett u-området med markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar inom kvartersmark  

 

En industrigata med vändplats planläggs i västöstlig riktning över planområdets mellersta del, 

befintliga gator kompletteras med vändplats.  

Planens tänkbara effekter 

Planens största effekt bedöms vara inverkan på dagvattenhanteringen och de våta område som 

finns inom planområdet. En dagvattenutredning har genomförts med resultatet att marken är 

så låg på vissa områden att det förorsakat instängt ytvatten. För att hanterar detta har flera na-

turområden med plats för fördröjningsmagasin skapats inom planområdet. Dessa områden 

kommer anslutas till ett fördröjningsområde väster om väg 19 där vattnet efter fördröjning kan 

släppas ut i recipienten. 
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Andra tänkbara effekter för ett nytt industriområde är ökad trafik och rörelse till området. Be-

fintlig infrastruktur bedöms klara en ökad trafikbelastning och utvecklas med nya gator inom 

planområdet.  

 

Naturområde inom planförslaget ger medborgare möjlighet att röra sig i gröna miljöer på 

gång- och cykelvägar till industriområdet samt till rekreationsområde väster om planområdet. 

Vistelse i gröna miljöer har positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Förutom 

att verka positivt på invånarnas hälsa har de gröna miljöerna även positiv inverkan och beva-

rande egenskaper för den biotopsskyddande naturen inom planområdet.  

 

Sammanvägd bedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om pla-

nen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den på-

verkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i planbeskrivningen och har 

även sammanfattats ovan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av detaljplanen inte 

innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och en 

MKB behöver därför inte upprättas för ny detaljplan för Västra Industriområdet syd. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för den sammanvägda bedömningen av om 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 Påverkan Ingen el-
ler liten 

påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden   X  

Strandskydd   X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

Effekter på miljön 

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X  

Stadsbild   X  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   X  

Övrigt buller  X  

Föroreningar, luft  X  

Föroreningar, mark  X  

Föroreningar, vatten  X  

Risk och säkerhet   X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vatten-
drag 

  X  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till be-
fintliga verksamheter 

 X  

Skuggor  X  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten  X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   X  

Naturresurser   X  

Rekreation   X  

Kulturmiljö   X  

Fornlämningar   X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 
 
 

 
Terese Bruhn Ingrid Järnefelt 

Planarkitekt Plan-och byggchef 
 

437



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 172 Dnr KS 2014/194

Beslut om samråd gällande detaljplan för östra 
Industriområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Östra Industriområdet 
för samråd.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat ett inriktningsbeslut för att utreda 
var det är möjligt att lokalisera handel inom Norra respektive Östra 
Industriområdet Ks 2012-09-26 § 271. 2014-03-12 § 43 beslutade Ks lägga till 
handel i hela eller delar av kvarteret Svarven. 

Syftet med planen är att utveckla Östra Industriområdet till ett 
mångfunktionellt verksamhetsområde som ger möjlighet för industri, 
centrumverksamhet och handel. 

Området består idag av 13 fastigheter som berörs av tre olika detaljplaner, S 
57 från 1967, S 93 från 1984 och S 112 från 1990. I gällande detaljplaner är 
området planlagt för industri, småindustri, bostäder och park eller plantering. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa konsekvenser för kommunen. 

Barnperspektivet
Inom planområdet planläggs ingen användning där barn är den huvudsakliga 
målgruppen. Befintliga och kommande verksamheter består av sådan 
aktivitet där barn kan komma att följa med föräldrar eller andra vuxna för att 
kunna nyttja verksamhets- och handelsområdet. Barnen kommer då att med 
vuxnas hjälp och tillsyn ges möjlighet att ta del av den service och handel 
som erbjuds.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 172 forts.

Uppföljning
Efter beslut skickar förvaltningen ut förslaget på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Östra Industriområdet för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Therese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.2413.
Samrådshandling Plankarta Östra Industriområdet, handlingsid: Ks 
2020.2414.
Samrådshandling Planbeskrivning Östra Industriområdet, handlingsid: Ks 
2020.2415.
Samrådshandling Behovsbedömning av miljöbedömning, handlingsid: Ks 
2020.2416.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Beslutsdatum Instans

Östra Industriområdet

Motorn 1 och 3,Ullstorp 7:7, 11:16.

Ullstorp 11:45, Kolven 1 och 2,Fräsen1-5

Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                           Ingrid Järnefelt                           

Planarkitekt                              Plan- och byggchef                              

Upprättad på Samhällsbyggnad 2020-06-26

Plan nr

Samrådshandling

Samråd

KS

Granskning

KSAU

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:

Behovsbedömning av miljöbedömning

Planbeskrivning

STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2014/194
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A0) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning av miljöbedömning 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat ett inriktningsbeslut för att utreda var det 
är möjligt att lokalisera handel inom Norra respektive Östra Industriområdet. 
Inriktningsbeslutet delas upp i två olika planuppdrag, ett för respektive 
industriområde.  

Syfte och huvuddrag 

Syftet med planen är att utveckla Östra Industriområdet till ett mångfunktionellt 
verksamhetsområde som ger möjlighet för industri, centrumverksamhet och handel.  

Området består idag av 13 stycken fastigheter som berörs av tre olika detaljplaner, S 
57 från 1967, S 93 från 1984 och S 112 från 1990. I gällande detaljplaner är området 
planlagt för industri, småindustri, bostäder och park eller plantering.  

Plandata 

Läge  

Planområdet ligger i Tomelilla centralort, ca 1,2 km öster om stationen och ca 1 km 
öster om Torget. Öster om planområdet ligger icke detaljplanerad jordbruksmark 

På områdets västra sida ligger bostadsområdet Rosendal som skiljs från planområdet 
av Rosendalsvägen.  

Planområdet ligger mellan två riksintressen. Norr om planområdet går riksväg 11 och 
söder om plangränsen går Ystadbanan.  

Norr om väg 11 ligger ett verksamhetsområde avskilt genom väg 11. Där finns 
Tomelilla Brandstation, återvinningscentral, kontorslokaler, jordbruksfastigheter, 
industritomter och icke detaljplanerad mark. Söder om planområdet ligger järnvägen 
som skiljer området från jordbruksmark.  
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Den blå markeringen visar det ungefärliga området som detaljplanen avser.  

Areal 

Planområdet har en sammanlagd areal på ca 10 ha.  

Markägoförhållanden 

Planområdet består av 13 fastigheter med markägoförhållande enligt tabellen nedan.  

Fastighet  Ägare 

Ullstorp 7:7 Tomelilla kommun 

Ullstorp 11:16 Tomelilla kommun 

Ullstorp 11:45 Tomelilla kommun 

Ullstorp11:63 Privat 

Kolven 1 Privat 

Kolven 2 Privat 

Fräsen 1 Privat 

Fräsen 2 Privat 

Fräsen 3 Privat 

Fräsen 4 Privat 

Fräsen 5 Privat 

Motorn 1 Privat 

Motorn 3 Privat 
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Plansituation 

Detaljplanen berör delar av följande tre detaljplaner, S 57 laga kraft 1966-10-31, S 93 
laga kraft 1984-08-27 och S 112 laga kraft 1990-10-19. I gällande detaljplaner är 
området planlagt för industri, småindustri, bostäder och park eller plantering.  

S 57 

Inom gällande detaljplan S 57 är tillåten användning industriändamål (J) och 
småindustriändamål (Jm). Industriändamål innebär att marken endast får användas 
för verksamhet med sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med 
hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Enstaka bostäder får ordnas i den 
utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggningen inom området. 
Där småindustriändamål anges får marken endast användas så att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Prickmarkerat 
område får inte bebyggas. Siffror inom romb visat högsta byggnadshöjd som är satt 
till 8 meter.  

Föreslaget planområde som berörs av S 57 är idag utbyggt till cirka 20 %. 

 

Utsnitt från gällande detaljplan (S 57), vunnen laga kraft 1966-10-31 

S 93 

Inom gällande detaljplan S 93 är tillåten användning industriändamål (J) och 
småindustri (Jm) som ej inverkar störande för omgivningen. Med Es betecknat 
område får endast användas för transformatorstation. Prickmarkerad mark får inte 
bebyggas och område markerat med pl ska anordnas som planterat skyddsområde. 
Högsta byggnadshöjd är 6 meter och tomter betecknade med Bj får högst bebyggas 
till en fjärdel av tomtens arean. Mark beteckand med J får högst bebyggs till hälften 
av tomtens area. 

Föreslaget planområde som berörs av S 112 är idag bebyggt till cirka 20%.  
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Gällande detaljplan (S 93) vunnen laga kraft 1984-08-27 

S 112 

Inom gällande detaljplan S 112 är användningen industriändamål (J) och småindustri 
(J1) som inte får inverka störande för omgivningen. Prickmarkerad mark får inte 
bebyggas. Högsta byggnadshöjd är satt till 6 meter. Område markerade med J eller J1 

får bebyggast till högst hälften av tomtens area. Område betecknat med Jm får 
bebyggas till högst en tredjedel av tomtens area.  

Större delen av området i planförslaget som berör av S 112 är oexplaoaterat och 
bebyggt till cirka 2 %.  

 

Gällande detaljplan (S 112) vunnen laga kraft 1990-10-19 

 

Fastighetsgränserna vid norra planområdet ligger utanför gällande detaljplan S 93. 
Berörda gränser var bestämda innan detaljplanen vann laga kraft. Kommunen ser i 
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dagsläget ingen anledning att lösa in nämnda delar av fastigheterna till befintlig 
gatufastighet utan planlägger dessa som kvartersmark.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan för Tomelilla kommun, Översiktsplan 2025 med utblick mot 
2040, utgör fem direktiv grunden för alla ställningstagande. Ett av direktiven är att 
kommunen ska identifiera och planera utvecklingsområden för bostäder och 
verksamheter. Genom att utveckla Östra Industriområdet med verksamheter och 
handel följs detta direktiv och Tomelilla tätort kan utvecklas med tätortsnära handel 
och arbetsmöjligheter.  

Planförslaget strider således inte mot översiktsplanen.  

Bostadsförsörjningsprogram  

Kommunfullmäktige antog 2010-09-06 (§ 119) ett bostadsförsörjningsprogram för 
2010 - 2016. Planområdet finns inte utpekat i bostadsförsörjningsprogramet. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. Planområdet 
berörs inte av kulturmiljöprogrammet. 

Tillgänglighetsplan  

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, verksamheternas 
arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för år 2015 - 
2018.  

Vid planläggning och påföljande bygglovsprocess ska hänsyn tas till kraven på 
tillgänglighet i PBL (2 kap. 3 och 6 §§). Detaljplanen påverkar inte tillgängligheten 
negativt.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015 - 2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 
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Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-12 (§ 43) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
utarbeta förslag till ny detaljplan för Östra Industriområdet. I gällande detaljplaner är 
områdets användning industri, småindustri, bostäder, park eller parkering. Ny 
detaljplan som även tillåter handelsanvändning tas fram inom större delen av 
området. Samt lägga till handel i kvarteret Svarven, alternativt del av kvarteret 
Svarven.  
 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-22 (§ 64) om en ändring i planuppdraget för 
Östra Industriområdet. Ett nytt industriområde ska tas fram och detaljplanen ska 
ändras enbart för de fastigheter som har behov av handelsändamål. 

Förutsättningar  

Bebyggelse och markanvändning 

Befintliga byggnader  

Planområdet är idag ett exploaterat industriområde med industrifastigheter och 
kontorsverksamhet samt bilhandel. Inom planområdet bedrivs även gymverksamhet 
som berörs av ett tillfälligt bygglov som löper ut 2022.  

 

 

448



Samrådshandling 
2020-06-26 

 

9(21) 
 

 

 

 

 

Oexploaterad mark  

En bit av östra planområdet består av oexploaterad åkermark. Området berörs av 
båtnadsområde och dikningslinje som sträcker sig längs fastighetsgränsen mellan 
fastigheten Tomelilla Ullstorp 7:7 och Tomelilla Ullstorp 11:45.  
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Oexploaterad mark inom nordöstra planområdet. 

 

Oexploaterad åkermark inom östra planområdet. 
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Spårområde söder om planområdet. 

Tidigare markanvändning 

Tidigare markanvändning är industri och småindustri med beviljade bygglov för 
industribyggnader, lager- och monteringshall, plasthall, kallager, traktorverkstad, 
skyltar samt transformatorstation. För fastigheterna Kolven 2, Fräsen 1, Fräsen 4 och 
Fräsen 5 finns beviljade bygglov för att hantera brandfarliga oljor - och varor ovan 
jord i fasta cisterner. För Fräsen 3 finns bygglov för hantering av gastuber. Av 
nämnda fastigheter är det endast Fräsen 4 som har riskklass 3 med inventerad primär 
bransch genom verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.  

Eftersom planområdet redan är exploaterat och inga dokumenterade förorenade 
områden finns registrerade och den obebyggda marken är jordbruksmark som 
fortfarande används för fodervall, bedöms det att ytterligare markundersökningar 
inte krävs. 

Befintligt industriområde 

I Tomelilla tätorts östra del finns ett större industriområde med handel och 
industriverksamhet i varierande skala. Industriområdet ger möjlighet till vidare 
utveckling då det idag inte är fullt exploaterat.  

Östra industriområde bedöms lämpligt att, förutom industri, även planlägga för 
verksamhet, handel och centrumverksamhet för att möjliggöra tillverkning och 
försäljning av mindre skrymmande varor samt gymverksamhet.  

Natur  

Mark och vegetation 

Planområdet består till största del av hårdgjord mark och industritomter. Nordöstra 
delen av planområdet består av oexploaterad mark med vegetation så som åkermark, 
gräsytor och buskage.  
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Kulturmiljö 

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger inom detaljplanerad tätortsbebyggelse.  

Kulturmiljöstråk 

Större delen av planområdet ligger inom kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns 
järnväg (MSJ). Motivering till bevarande av kulturmiljöstråket är bland annat att de 
tydliga stations- eller järnvägsgatorna har stort värde och att en bana som MSJ, en 
”vanlig” privatbana, ofta innebar ett uppsving för jordbruket genom att större 
marknader öppnades och att mycket av industrin längs banan var helt beroende av 
järnvägstransporterna för sin existens. Banan mellan Malmö och Simrishamn är även 
en återspegling av samhällsutvecklingen i stort. Järnvägen förde även med sig 
moderna kommunikationer, telegraf och telefon, folkrörelsernas ankomst, 
samhällsbyggande, industrialisering och stationssamhällenas omvandling till 
pendlarsamhällen till stor del baserade på privatbilism. Tomelillas struktur och 
existens hade inte byggts upp respektive funnits om inte Malmö-Simrishamns järnväg 
hade dragits genom orten.  

Då planförslaget följer rekommenderat avstånd mellan lämplig bebyggelse och 
järnväg bedöms riksintresset för kulturmiljövård att inte påverkas negativt.  

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Väg och järnväg  

Planområde ligger mellan riksintresse för kommunikation genom riksväg 11 och 
Ystadbanan. Avståndet mellan planområdet och riksintressena påverkar utvecklingen 
av området i avseende om vilken markanvändning som anses vara lämplig ur 
säkerhets- och risksynpunkt. Lämplig bebyggelse inom område mellan 30 - 70 meter 
från spårmitt är handel, industri, bilservice, lager, tekniska anläggningar och 
parkering. Inom område 70 – 150 meter är exempelvis handel, centrum och kultur 
lämplig användning. Planerad användning för planområdet är handel, industri, 
teknisk anläggning och centrumverksamhet vilket gör att planförslaget inte bedöms 
ha någon negativ inverkan på riksintressena.  

Riksintresset för kommunikation skyddas genom att ingen ny bebyggelse planläggas 
närmre än rekommenderade skyddsavstånd.  
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Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Kommersiellt utbud 

Det kommersiella utbudet inom planområdet består av bilhandel, gymverksamhet 
och husvagnsuthyrning.  

Förskola, skola och vård 

Ingen förskola, skola eller vårdinrättning finns inom planområdet. Närmsta förskola 
ligger ca 500 meter väster om planområdet. Grundskola med årskurs 1 - 6 finns inom 
ett avstånd på 1,5 kilometer. Grundskola med årskurs 7 - 9 finns ca 2 kilometer 
väster om planområdet. 

Vårdinrättningar finns i Tomelilla tätort och går att nå till fots, med cykel och med 
bil.  

Livsmedelsbutik, apotek och annan service. 

Livsmedelsbutik, apotek och annan service finns tillgängligt ca 1 km väster om 
planområdet kring Torget i Tomelilla tätort.  

Gator och trafik 

Transport av farligt gods på järnväg 

Idag förekommer inga transporter med farligt gods på befintlig järnväg. Det går dock 
inte att utesluta att det kan förekomma transporter med farligt gods på järnvägen. 
Utifrån den teoretiska risken behöver planeringen av området ta hänsyn till risk för 
farligt gods. Det finns dock i dagsläget inga prognoser från Trafikverket för ökade 
transporter av farligt gods. 
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I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) lyfts exempel på 
lämplig markanvändning inom olika skyddsavstånd. 

Minsta fria avstånd som eftersträvas mellan bebyggelse och transportled är 30 meter. 
Exempel på lämplig markanvändning inom 30 meters avstånd kan vara parkering, 
trafik, odling, friluftsområde och tekniska anläggningar, där hårda konstruktioner 
eller motsvarande som kan orsaka skada på eventuellt avåkande fordon bör undvikas. 

Inom området 30 - 70 meter från transportleden bör markanvändningen begränsas 
och utformas så att få personer uppehåller sig i området och där personerna alltid är i 
vaket tillstånd. Exempel på lämplig markanvändning kan vara handel, industri, 
bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. 

Inom området 70 - 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är 
markanvändning som innefattar många eller utsatta personer. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (småhusbebyggelse), handel (övrig handel), 
kontor (i ett plan, dock ej hotell), lager (även med betydande handel), idrotts- och 
sportanläggningar (utan betydande åskådarplats), centrum och kultur. 

I områden mer än 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (flerbostadshus i flera plan), kontor (i flera plan, 
inkl. hotell), vård, skola, samt idrotts- och sportanläggningar (med betydande 
åskådarplats). 

Enligt Trafikverkets publikation, Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets 

underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen (2016:148), bör 
generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor 
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock placeras 
inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 
järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 

 

Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. 

Sammanfattningsvis kommer rekommenderad markanvändning för avstånd mellan 
30 -70 meter och 70 och 150 meter användas i planförslaget. Detta innebär att tillåten 
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användning för planförslaget är industri, handel, verksamhet, centrum, bostäder och 
transformatorstation.  

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet ligger söder om riksväg 11 med utfart till Tegelbruksvägen. 
Rosendalsvägen sträcker sig utmed planområdet med anslutning till områdets norra 
och södra plangräns. Verkstadsvägen går längs planområdets norra gräns och går i 
väster över till Tryckerigatan som leder till fastigheterna Motorn 3 och Ullstorp 
11:16. 

Planområdet är lättillgängligt för bilburna besökare och cyklister. Till områdets norra 
kant leder en gång-och cykelväg från Tomelilla centrum.  Det finns inga separerade 
gång- och cykelvägar inom planområdet vilket gör att de fotgängare och cyklister 
som rör sig inom planområdet delar vägbanan med bilisterna.  

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 1 km väster om stationsområdet med buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgänglig till fots, cykel och bil. Från stationen 
avgår tåg till och från Malmö, Ystad och Simrishamn, expressbuss till och från Ystad 
och Kristianstad samt ett antal av Skånetrafikens regionbussar mot bland annat 
Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund. 
Kommunikationsmöjligheterna bedöms därför som goda.  

Parkering  

All parkering ska ordnas på kvartersmark inom planområdet.  

Störningar 

Trafik- och järnvägsbuller 

Riksväg 11 sträcker sig förbi planområdets norra del där det går tung trafik. Söder 
om planområdet går järnvägen med timmestrafik till Simrishamn.  

För att säkra avstånd för störningar från järnvägen planläggs ett område på 20 meter 
med prickmark där mark inte får förses med byggnader. Plangränsen ligger 54 meter 
från spårmitt vilket ger ett säkerhetsavstånd på 74 meter för ny bebyggelse.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten.  

Dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet leds bort till 
området Stolpadiken söder om planområdet.  Verksamhetsområdet för dagvatten ska 
utökas österut till att omfatta hela det befintliga planområdet.  
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Dikningsföretag  

Planområdet berörs av dikningslinjer och båtnadsområde till förmån för Ullstorps 
stolpadikens nygrävningsföretag akt-nr 11-KLS-363. 

Planförslaget påverkar dikningsföretaget genom att marken planläggs för verksamhet, 
handel och centrumverksamhet. Delar av dikningsföretagets område kommer vid 
framtida utbyggnad att avvattnats via det kommunala dagvattennätet. 

El 

Fastigheterna är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt kommunala föreskrifter.  

Planförslag 

Bebyggelse 

Föreslagen markanvändning 

Industri, Verksamhet, Centrumverksamhet och Detaljhandel  

Detaljplanen avser användningarna Industri, Verksamhet, Centrumverksamhet och 
Handel. Fastigheterna Motorn 1 och 3 planläggs med användning för Industri, 
Handel och Centrum (JHC). Fastigheterna Kolven 1 och 2, Fräsen 1 - 5 och Ullstorp 
7:7, 11:16, 11:63 och 11:45 planläggs med användning för Verksamheter, Handel och 
Centrumverksamhet (ZHC). 

Användningen Verksamhet (Z) tillåter ytkrävande verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan som service, lättare serviceverksamhet samt tillverkning med 
tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor. Exempel på verksamheter 
inom användningen Z är bilhandel, byggföretag och lager. 

Centrumverksamhet (C) användas som markanvändning för att tillämpa ändamål 
som gymverksamhet och andra verksamheter som bör ligga centralt eller på annat 
sätt vara lätt att nå för andra människor.  

Detaljhandel (H) tillämpas på område för handel med varor och tjänster. 
Användningen omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för 
allmänheten. Till detaljhandel räknas även service och hantverk av som exempelvis 
resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. För att öka möjligheten för handel och 
gynna tillväxt för näringslivet inom Tomelilla kommun planläggs delar av området 
med Detaljhandel (H).  

Bostäder, Industri och Transformatorstation 

Användning för Bostäder (B) planläggs över ett mindre område vid norra 
plangränsen då berörda gränser var bestämda innan gällande detaljplan vann laga 
kraft. Då kommunen i dagsläget inte ser någon anledning att lösa in delar av 
fastigheterna fortsätter gällande bestämmelse för bostäder att gälla. Detsamma gäller 
en mindre bit som planläggs med Industri(J). 
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En transformatorstation ligger inom norra planområdet och är planlagd som 
detsamma i gällande detaljplan S 93. Bestämmelsen för transformatorstation E1 ligger 
kvar för berört område.  

För att reglera byggrätten inom planområdet kommer bestämmelse om begränsning 
av markens utnyttjande (prickmark) läggas till plankartan. Bestämmelsen användas 
även i planförslaget för att reservera mark med hänsyn till rekommenderat 
skyddsavstånd till befintlig järnväg. Trafiksäkerheten stärks genom att planlägga 
bestämmelse för att körbarförbindelse inte får anordnas vid korsningarna 
Tegelbruksvägen/Verkstadsgatan.  

Teknisk försörjning  

Fjärrvärme och optokabel  

Inom planområdet finns underjordiska fjärrvärmeledningar akt nr 1270 - 1284 till 
förmån till Slakteriet 48.  

Teleservice Skåne AB har optoledningar inom planområdet.  

Gator och trafik 

Utfart  

Motorn 1 är oexploaterad och behöver därför en ny infart vid framtida byggnationer 
inom fastigheten.  

Övriga utfarter inom planområdet antas inte påverkas av planförslaget då 
fastigheterna ansluter till det befintliga vägnätet. För att öka trafiksäkerheten sätts 
utfartsförbud på längs hörnen till fastigheterna vid korsningarna 
Verkstadsgatan/Tegelbruksgatan och Tegelbruksgatan/Nygatan.  

Trafik  

Då området redan idag är delvis utbyggt för handel förväntas inte Rosendalsvägen 
och Tegelbruksvägen förväntas få ökade trafikflöden då trafiken leds ned till 
planområdet från riksväg 11. Det befintliga vägnätet bedöms klara en mindre 
förväntad ökning.  

  

457



Samrådshandling 
2020-06-26 

 

18(21) 
 

Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet: 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP 

Gata 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Industri (PBL 4 kap 5 § punkt 3)  

Detaljhandel (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Verksamheter (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Bostäder (PBL 4 kap 5 §) 

Transformatorstation (PBL 4 kap 5 §) 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Utformning och placering 

Högsta byggnadshöjd i meter  
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Utfart 

Körbar förbindelse får inte anordnas (PBL 4 kap 9 § 
och 30 §) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. (PBL 4 kap 5§2) 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

GATA 

C 

B 

J 

H 

Z 

E1 

u 
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Konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning av miljöbedömning enlig 4 kap. 34 § plan- och bygglagen 
och 6 kap. 11 § miljöbalken är genomförd och kommunen bedömer att en 

miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 

Planförslaget möjliggör nybyggnad och utbyggnad av befintlig verksamhet. Andelen 
hårdgjord yta kan påverka dagvattenhanteringen och markens förmåga att minska 
våta områden inom fastigheterna.  

Utveckling av verksamheter och handel förväntas öka trafiken till och från 
planområdet vilket kan leda till ökade utsläpp och föroreningar.  

För att ta hand om eventuella föroreningar i vattnet bör det ställas krav på 
verksamheter att till exempel använda oljeavskiljare. 

Barnperspektiv  

Inom planområdet planläggs ingen användning där barn är den huvudsakliga 
målgruppen. Befintliga och kommande verksamheter består av sådan aktivitet där 
barn kan komma att följa med föräldrar eller andra vuxna för att kunna nyttja 
verksamhets- och handelsområdet. Barnen kommer då att med vuxnas hjälp och 
tillsyn ges möjlighet att ta del av den service och handel som erbjuds.  

Sociala perspektiv 

Planförslaget ger möjlighet att utveckla verksamheter, handel och 
centrumverksamhet inom det befintliga industriområdet. Genom att utveckla 
industriområdet ökar tillgången till service och handel för invånarna i kommunen 
vilket ger positiv inverkan på deras vardagsliv. Utvecklingen och exploateringen av 
planområdet väntas generera fler arbetstillfällen vilket i sin tur ger en positiv effekt på 
kommunens arbetsmarknad och näringsliv.  

Fastighetskonsekvenser 

Befintliga verksamheter inom planområdet består idag av likvärdig användning som 
planförslaget anger. Verksamheterna bedöms därför inte påverkas negativt.  

Väster om planområdet ligger bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bedöms påverkas i 
mindre omfattning då den ligger på andra sidan om Rosendalsvägens som blir en 
barriär mellan verksamheterna och bostäderna. Mark med byggförbud planläggs 
utmed Rosendalsvägen som en trafiksäkerhetsåtgärd för tung trafik och 
utryckningsfordon.  

Öster om planområdet och den oexploaterade marken finns ett fåtal bostadshus som 
inte bedöms påverkas av verksamhetsområdet.  
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd September 2020 

Granskning November 2020 

Antagande Januari 2021 

Laga kraft Februari 2021 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Då det inte går att bygga över två fastigheter behöver en fastighetsreglering göras vid 
genomförande av detaljplanen. Fastighetsreglering kan ske enligt tabellen nedan: 

Fastighet  Överlåter  Erhåller  Markanvändning  

Tomelilla Ullstorp 7:7 12 436 m2  J(Industri) 

Tomelilla Ullstorp 11:45  12 436 m2 J(Industri) 

Tomelilla Ullstorp 11:45 7 501 m2  J(Industri) 

Tomelilla Ullstorp 11:16 3 458 m2   

Ny fastighet   23 395 m2 ZHC 

  

Servitut 

Inom planområdet finns servitut gällande fjärrvärme till förmån för Slakteriet 48. 

460



Samrådshandling 
2020-06-26 

 

21(21) 
 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av framtida 
fastighetsägare/exploatör genom att planavgift tas ut i samband med bygglov för 
åtgärder inom planområdet. 

Genomförandekostnader 

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 

Kostnader för anläggande av ledningar och anläggningar för vatten, avlopp, 
dagvatten, gator, gång- och cykelvägar och grönområden bekostas av kommunen. 

Medverkande tjänstemän 

Terese Bruhn    Ingrid Järnefelt 
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
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Behovsbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra 
en miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan. För planer och program som kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömning är 
den analys som kommunen gör för att ta ställning till om en MKB behöver göras för en 
plan/ett program eller inte. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 

Planområdet berörs av tre gällande detaljplaner: S 57, S 93 och S 112 med bestämmelse 
för industri, småindustri, bostäder och park eller plantering. Fastigheterna inom planom-
rådet består idag av industri och småindustri. Detta medför att större delen av planområ-
det består av hårdgjorda ytor med byggnader och parkering. Det finns även mindre partier 
med växtlighet som består av gräsytor och buskage. 
 
Det finns inga dokumenterade markföroreningar, men bygglov för industribyggnader, lov 
om att hantera brandfarliga oljor och verkstadsindustri med halogena lösningsmedel. Då 
planområdet redan är exploaterat och inga dokumenterade förorenade områden finns re-
gistrerade samt att oexploaterade område är jordbruksmark som fortfarande används för 
fodervall, bedöms det att ytterligare markundersökningar inte krävs. 
 
Norr om planområdet ligger Riksväg 11 och strax söder om planområdet går Österlenba-
nan. Detta medför restriktioner kring vilka bestämmelser som är lämpliga att använda i 
planförslaget inom ett avstånd mellan 30 – 70 meter och 70 - 150 meter från väg- och 
spårmitt. Lämplig användning för planområdet blir därmed aktiviteter där personer inte 
uppehåller sig längre stunder eller i utsatta situationer så som handel, centrumverksamhet 
och industri.   
 
 
Planens styrande egenskaper 
 

Detaljplanen anger användningarna Industri, Verksamhet, Centrumverksamhet och Han-
del. Fastigheterna i planområdets norra del planläggs med användning Industri, Handel 
och Centrum (JHC). Fastigheterna i planområdets södra del planläggs med användning-
arna Verksamheter, Handel och Centrumverksamhet (ZHC). En transformatorstation 
finns i norra planområdet och planläggs med E1 (transformatorstation).  
 
För att begränsa byggrätten inom planområdet kommer bestämmelse om begränsning av 
markens utnyttjande (prickmark) läggas till plankartan. Bestämmelsen användas även för 
att reservera mark med hänsyn till rekommenderat skyddsavstånd till befintlig järnväg. För 
att öka trafiksäkerheten planläggs bestämmelse för att körbar förbindelse inte får anord-
nas vid korsningarna Tegelbruksvägen/Verkstadsgatan.  
 

Fastighetsgränserna vid norra planområdet ligger utanför gällande detaljplan S 93. Berörda 
gränser var bestämda innan detaljplanen vann laga kraft. Kommunen ser i dagsläget ingen 
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anledning att lösa in nämnda delar av fastigheterna till befintlig gatufastighet och planläg-
ger därför berört område med bestämmelse för Bostäder(B) och Industri(J). Detta gör att 
berörd mark följer gällande detaljplan S 93.  
  

Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av detaljplanen är beräknat att kunna leda till bygglov för industri, han-
del, verksamhet och centrumverksamhet. Vid ett antagande av planen kan området ut-
vecklas till handelsområde med centrumverksamhet vilket bidrar till fler arbetstillfällen 
och utveckling av kommunens näringsliv.  

Sammanvägd bedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och 
den påverkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i planbeskrivningen 
och har även sammanfattats ovan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av 
denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och 
bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas för ny detaljplan för Östra Industri-
området. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för den sammanvägda bedömningen av om 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 Påverkan Ingen el-
ler liten 

påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden   X  

Strandskydd   X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

Effekter på miljön 

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X  

Stadsbild   X  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   X  

Övrigt buller  X  

Föroreningar, luft  X  

Föroreningar, mark  X  

Föroreningar, vatten  X  

Risk och säkerhet   X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

465



Samrådshandling 
2020-06-26 

 

5(6) 

 

 

 

Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vatten-
drag 

  X  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Krav på skyddsavstånd till be-
fintliga verksamheter 

 X  

Skuggor  X  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten  X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   X  

Naturresurser   X  

Rekreation   X  

Kulturmiljö   X  

Fornlämningar   X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 
 
 

 
Terese Bruhn Ingrid Järnefelt  

Planarkitekt Plan- och byggchef   
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 173 Dnr KS 2018/105

Beslut om samråd för Detaljplan för Lunnarps IP

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för Lunnarps IP för samråd.

Ärendebeskrivning
Lunnarps BK är en växande och för byn betydande förening som vill ta 
större yta i anspråk och få möjlighet att bygga en sporthall. Aktuellt område 
är dock planlagt för bostäder vilket gör att önskad förändring, och inte heller 
den norra av de befintliga fotbollsplanerna inom planområdet, är planenliga. 
För att göra det möjligt för Lunnarps BK att utvidga sin verksamhet samt att 
ge möjlighet att bygga en ny sporthall krävs en ny detaljplan.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-09 (§ 88) att ge samhällsbyggnad i 
uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan med syfte att göra 
det möjligt att bygga sporthallen. I föreliggande planförslag ändras därför 
användningen till idrottsplats för hela området. 
För att underlätta kommande utveckling av området föreslås också att 
återvinningsstationen flyttas till norra delen av planområdet. Då behov finns 
av stora parkeringsytor vid evenemang kommer resten av det norra 
planområdet planläggas för parkering. 

Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/kommunen, efter beslut i Kommunstyrelsen. Planavgift 
kommer att tas ut i samband med bygglov för åtgärder inom planområdet.

Barnperspektivet
Föreningsliv och idrottsverksamhet är viktiga aspekter i barns vardagsliv där 
möjlighet ges till gemenskap och aktivitet som skapar positiva hälsoeffekter. 
Föreslagen användning Idrottsplats inbjuder till gemensamma aktiviteter för 
barnfamiljer men även för barn att på egen hand kunna utnyttja 
idrottsplatsen inom ramarna för bollklubbens aktiviteter. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 173 forts.

Planområdets stationsnära läget gör det lättillgängligt för barnfamiljer som 
vill åka med kollektivtrafik till området för att ta del av evenemang och 
aktiviteter. Läget möjliggör även för ungdomar att på egen hand ta sig till 
idrottsplatsen och ta del av aktiviteter på idrottsplatsen. 

Miljöperspektivet
Förslaget har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Efter beslut från Kommunstyrelsen ställer Samhällsbyggnad ut planförslaget 
för Lunnarps IP på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Lunnarps IP för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.2429.
Samrådshandling -Plankarta Lunnarps IP- 2020-07-30, handlingsid: Ks 
2020.2426.
Samrådshandling - Planbeskrivning Lunnarps IP 2020-07-30, handlingsid: Ks 
2020.2427.
Samrådshandling- Undersökning Lunnarps IP 2020-07-30, handlingsid: Ks 
2020.2428.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas. 
Beslut om finansiering av detaljplanen hänskjuts till budget 2019.

Kommunstyrelsen § 88/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas. 
Beslut om finansiering av detaljplanen hänskjuts till budget 2019.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn

Planarkitekt                                                           

Upprättad på Samhällsbyggnad 2020-07-30

Ingrid Järnefelt

Plan- och byggchef

Plan nr

Samrådshandling

Samråd
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Granskning
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Laga kraft
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Planbeskrivning

Fastighetsförteckning
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1: 1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning av miljöpåverkan 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Lunnarps BK är en växande och för byn betydande förening som vill ta större yta i 
anspråk och få möjlighet att bygga en sporthall. Aktuellt område är dock planlagt för 
bostäder vilket gör att önskad förändring, och inte heller den norra av de befintliga 
fotbollsplanerna inom planområdet, är planenliga. En större avstyckning av 
fastigheten Norra Kvärrestad 13:36 är utförd i enlighet med gällande detaljplan där 
den avstyckade fastigheten Norra Kvärrestad 13:37. Då det inte får byggas över flera 
fastigheter är hallen svårplacerad. För området finns ingen fastighetsplan. Inom 
fastigheten Norra Kvärrestad 13:37 finns ett tidsbegränsat bygglov för en 
omklädningsrumsbyggnad vilket löper ut i juni 2023. 

För att göra det möjligt för Lunnarps BK att utvidga sin verksamhet samt att ge 
möjlighet att bygga en ny sporthall krävs en ny detaljplan.  

Syfte och huvuddrag 

Med syfte att göra det möjligt att bygga sporthallen ändras användningen till 
idrottsplats för hela området.  

För att underlätta kommande utveckling av området föreslås också att 
återvinningsstationen flyttas till norra planområdet. Då behov finns av stora 
parkeringsytor vid evenemang kommer norra planområdet planläggas för parkering. 
Snett över planområdets mellersta del går dikningslinjer som skyddas med 
markreservat för allmännyttiga ledningar.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i sydöstra utkanten av Lunnarp. Området ansluter till 
Kverrastadsvägen i sydväst och gränsar till Österlenbanan i norr, fotbollsplaner i syd 
samt jordbruksmark i öst. 
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Den röda skrafferade markeringen visar området som detaljplanen avser.  

Areal 

Planområdet omfattar fastigheterna Norra Kvärrestad 13:37 samt del av Norra 
Kvärrestad 13:36. Planområdet har en area på ca 24. 000 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Norra Kvärrestad 13:36 och Norra Kvärrestad 13:37 är i kommunal 

ägo.  

Plansituation 

För planområdet gäller stadsplan S1 för Lunnarp som vann laga kraft 10 maj 1984. I 
gällande detaljplan är planområdet till största del planlagt för fristående byggnader 
för bostäder i högst två våningar samt i vissa fall småindustri. Området är även 
planlagt för lokalgata, parkering samt park eller plantering. Inom område för 
underjordisk ledning (u) och prickmark får byggnader inte uppföras. 

 
Gällande stadsplan för Lunnarp, S1, vunnen laga kraft 1984-05-10. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 är planområdets norra del utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder, i vissa fall småindustri, handel samt parkering. 
översiktsplanen tar även upp att dagvattenfrågorna bör bedömas och utredas i 
samband med kommande lovgivningar.  
Detaljplanen strider mot översiktsplanen, men större delar av det bebyggda området 
ligger i skyddsavståndet för järnväg.  
 

 
Planområdet, markerat med röd linje, är ett utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i 
gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040. 

Bostadsförsörjningsstrategi  

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) en bostadsförsörjningsstrategi för 
Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. Inriktningsmål för 
bostadsförsörjningsstrategin är att öka bostadsbyggandet i kommunen, vara ett 
attraktivt val på bostadsmarknaden samt att tillsammans med marknaden planera för 
och erbjuda hållbara och attraktiva boendemiljöer. 

Planområdet finns inte utpekat i bostadsförsörjningsstrategin. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Den del av kulturmiljöprogrammet som berör Lunnarp står 
beskrivet i ”Ortsrapport Lunnarp”. 
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Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet i förhållande till det 
ungefärliga planområdet, markerat med röd linje. 

Det finns inom planområdet ingen utpekad kulturhistorisk värdefull bebyggelse. 
Väster om planområdet ligger tre bostadsfastigheter varav de två norra med 
byggnader som är utpekade som värdefulla. På den södra fastigheten ligger ett 
gammalt sprudehus. Därutöver bedöms detaljplanen dock inte påverka kulturvärden 
då de värdefulla byggnaderna vänder baksidorna mot planområdet och entrésida och 
trädgårdar är huvudsakligen orienterade mot den i stort sett oförändrade miljön kring 
den gamla vägen mellan Lunnarp och Kvärrestad. 

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014-2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 

Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015-2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Stadsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun vilken ska 
fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet med 
planen är även att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Lunnarp försörjs av kommunens största vattenverk Granebo som ligger i Tomelilla.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-09 (§ 88) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. 
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Förutsättningar  

Pågående markanvändning  

För fastigheten Norra Kvärrestad 13:37 finns ett tidsbegränsat bygglov för 
omklädningsrum, kontor och förråd i form av mobila manskapsbodar. För att få 
permanent bygglov krävs ändrad detaljplan då byggnaderna och deras placering 
strider mot gällande detaljplan. I övrigt har marken varit oexploaterad. 

Nyttjanderättsavtal 

Planområdet, i form av fastigheten Norra Kvärrestad 13:37 och del av fastigheten 
Norra Kvärrestad 13:36, samt fastigheten Norra Kvärrestad 44:1 omfattas av ett 
nyttjanderättsavtal i förmån för Lunnarps BK. Nyttjanderätten avser idrottändamål 
och gäller från tillträdesdagen 1 maj 2011 till och med avträdesdagen 13 mars 2016. 
Därefter förlängs nyttjanderättsavtalet med fem år åt gången. Nyttjanderättsrätten har 
därför förlängts och gäller fram till och med 13 mars 2021. Uppsägning av 
nyttjanderätten skall vara ömsesidig och ske skriftligt sex månader före det att 
nyttjanderätten skall upphöra.  

Kommunen avser att teckna nytt nyttjanderättsavatal med Lunnarps BK utifrån 
detaljplanen när den vunnit laga kraft.  

 

 
Kartbilaga till nyttjanderättsavtalet. 

Bebyggelse 

Byggnader inom planområdet 

Inom planområdet och fastigheten Norra Kvärrestad 13:37 ligger ett 
omklädningsrum och förråd. Byggnaden omfattas av ett tidsbegränsat bygglov.  
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Byggnad inom planområdet och fastigheten Norra Kvärrestad 13:37, sedd från väst. 
 

 
Byggnad inom planområdet och fastigheten Norra Kvärrestad 13:37, sedd från sydost. 
 

Byggnader utanför planområdet 

Söder om planområdet ligger Lunnarps IP med Lunnarps BK:s klubbhus och förråd 
på Norra Kvärrestad 13:20. I väster angränsar planområdet till tre bostadsfastigheter 
som huvudsakligen är orienterade mot Kverrestadsvägen. 

 
Byggnader inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:20 i angränsning till planområdet, sett från 
väst.  
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Byggnad inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:20 i angränsning till planområdet, sett från 
nordväst.  

 

Byggnader inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:18 i angränsning till planområdet, sett från 
nordost. 

Utpekad kulturhistoriskt värdefull byggnad 
inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:36 
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Byggnader inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:19 i angränsning till planområdet, sett från 
sydost.  

 

 
Byggnader inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:11 i angränsning till planområdet, sett från 
nordost.  

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet är i norra delen täckt av gräs, men det finns även en hårdgjord 
grusbelagd yta. Större delen av södra planområdet mot öster utgörs av fotbollsplaner. 
Ytor i norr och fotbollsplanen avskiljs med låga vallar där det längs med vallen i 
västöstlig riktning finns vegetation i form av Salix (videsläktet). Längs östra 
plangränsens södra halva finns gräsmark i form av en kantzon mot åkermarken med 
träd och buskar. Planområdets sydvästra hörn utgörs av en hårdgjord grusplan som 
används till parkering, här finns även planområdets enda byggnad placerad. Bortsett 
från vallen som avskiljer de olika områdena finns inga större nivåskillnader inom 
planområdet.  

Genom att bevara en större del av grönytorna inom planområdet kan de vara en del i 
arbete mot en miljömässigt hållbar utveckling. Utöver nämnda aspekt bidrar gröna 
område även till lokalt omhändertagande av dagvattenhantering.  
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Rekreation  

Lunnarps IP är ett rekreationsområde med fotbollsplaner och stora grönytor. Gröna 
miljöer har en positiv inverkan på människors hälsa vilket bidrar både till en socialt 
och miljömässigt hållbar stadsutveckling.  

 

Planområdets sydöstra del sedd från nordväst. 
 

 

 
  

Planområdets sydvästra del sedd från norr. 
 

 
Planområdets nordvästra del sedd från söder. 
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Planområdets nordöstra del sedd från sydväst. 
 

 
Planområdets västra del sedd från norr. 
 

 
Planområdets norra del sedd från planområdets nordvästra hörn. 
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Planområdets sydvästra hörn sett från norr. Till höger gränsen mot bostadsfastigheten Norra 
Kverrestad 13:19. 
 

Parker och lekplatser 

Det finns ingen park i Lunnarp, men en lekplats ca 300 meter nordväst om 
planområdet.  

Markföroreningar  

Planområdet gränsar till Österlenbanan, men området består för övrigt av obebyggd 
före detta jordbruksmark. Det finns inga historiska belägg för verksamheter som kan 
ha gett upphov till föroreningar. Därför görs bedömningen att att en 
miljöundersökning inte behövs.  

Med hänsyn till planområdets närhet till järnvägen begränsas markanvändningen till 
sådan aktivitet där personer inte uppehåller sig längre tid.  

Inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:36(enligt ett beviljat bygglov från 1996) finns 
en återvinningstation. Återvinningsstationen är placerad utanför planområdet.  

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända markföroreningar. Skulle 
markföroreningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Ystad- och Österlenregionens miljöförbund kontaktas enligt Miljöbalken.  

Kulturmiljö 

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger inom detaljplanerad tätortsbebyggelse. 

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 
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Kulturmiljöstråk 

Planområdet ligger inom kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg. Malmö-
Simrishamns Järnväg (MSJ) öppnade 1893. Motiv till kulturmiljöstråket är att 
järnvägsdragningen har styrt ortens struktur. Privatbanor som MSJ etablerade ofta 
för att ge en positiv inverkan på jordbruket genom att större marknader öppnades 
och att mycket av industrin längs banan var beroende av järnvägstransporter för sin 
existens. Runt stationerna växte nya samhällen upp som exempelvis Lunnarp vars 
gamla bykärna fortfarande är synlig norr om stationsområdet.  

Med hänsyn till kulturmiljöstråkets motiv och innebörd bedömer kommunen att 
stråket inte påverkas negativt eftersom spårområdet ligger utanför planområdet. 
tvärtom gynnas både idrottsplats och tågstationen av de pendlingsmöjligheter som 
stationen innebär.  

Riksintressen 

Planområdet ligger intill riksintresse för järnväg i form av Österlenbanan. 
Detaljplanen medför att området närmast järnvägen befrias från bebyggelse. 
Kommunen bedömer att riksintresset för järnväg inte påverkas av detaljplanen då 
rekommenderat avstånd för lämplig bebyggelse följs enligt rapporten Riktlinjer för 
riskhänsyn i samhällsplaneringen, bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) och Trafikverkets publikation, Transportsystemet i 

samhällsplaneringen. Trafikverkets underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– 
och bygglagen (2016:148) genom att marken närmast spårområdet beläggs med 
byggförbud.   

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Förskola, skola och vård 

Inom Lunnarp finns varken förskola eller grundskola. Närmaste förskola är Barnens 
förskola i Smedstorp ca 5 km öster om Lunnarp. Närmaste grundskola är 
Smedstorps skola med årskurserna f-klass upp till årskurs 6. I Tomelilla tätort ca 6 
km väster om Lunnarp finns tillgång till förskolor, grundskolor och vårdcentral som 
nås med tåg, buss och bil.  

Mataffär, apotek m.m. 

I Lunnarp finns ingen kommersiell service. Mataffärer, apotek och annat 
kommersiellt utbud finns i Tomelilla centralort ca 6 km väster om Lunnarp och kan 
nås med buss, tåg och bil. 

Återvinningsstation 

I anslutning till planområdets sydvästra del ligger Lunnarps återvinningsstation och 
drivs av FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Stationen består av lösa 
containrar med lösa betongfundament på en hårdgjord vändplats. Tömning sker med 
hjälp av kranbil. 
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Lunnarps Återvinningsstation från sydväst. 

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet har utfart till Kverrestadsvägen i sydväst via två stickgator. Uppförande 
av en idrottshall kommer innebära ett ökat trafikflöde till och från planområdet vid 
större evenemang.  

 
Möjlig anslutning till planområdet från Kverrestadsvägens avstickare vid planområdets 
nordvästra del.  

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 100 meter från Lunnarps station med tågförbindelser. 
Stationen är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Från stationen avgår Pågatåg 
till och från Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Vid väg 11 ca 350 m norr om 
planområdet ligger busshållplats Lunnarp väg 11 för regionbusslinjen Skåne Expressen 5 
som trafikerar sträckan mellan Lund och Simrishamn. 
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Parkering  

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9 - 10 §§ plan- och bygglagen, 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering av fordon.  

Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från bostadshus. 

En ny idrottshall kommer generera mer trafik och därmed ökar behovet av 
parkeringsplatser. Marken i norra planområdet planläggs därför som parkeringsyta.  

Buller 

Trafikförordningen 2015:216 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadshus.   

Riktvärden som gäller och inte får överskridas angående buller från spårtrafik och 
vägar är: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om den 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad på högst 35 m2 gäller 
samma som i punkt 1 att 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte får överskridas vid 
bostadsbyggnadens fasad.  

I rapporten ” Buller och vibrationer från spårburen trafik” Dnr. S02-4235/SA60. (Banverket 
2006-02-01) har Banverket och Naturvårdsverket redovisat riktvärden för buller från 
tågtrafik. Riktvärdena har senare godkänts av riksdagen (Prop. 1996/97:53).  

Följande planeringsmål gäller vid bostäder: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (kl 22-06) 

• 55 dBA ekvivalentnivå på särskilt avgränsat område för uteplats, respektive 
60 dBA utomhus i bostadsområdet i övrigt.  

• 70 dBA maximalnivå på särskilt avgränsat område för uteplats.  

Trafikmängden till återvinningscentralen och idrottsplatsen inom planområdet kan 
antas öka. Eftersom hastigheterna är låga bedöms dock inte bullernivåerna öka. För 
att ge uppskattning kring trafiksituationen har en översiktlig bulleruträkning gjorts 
efter Boverkets och Sveriges kommuner och Landsting modell för beräkning av 
vägtrafik ” Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Data för beräkningen är hämtad från 
Trafikverkets NVDB (Nationell vägdatabas).  
 
För väg 1547 mellan intilliggande bostadsområde och Lunnarps IP finns ett värde på 
501 - 1000 ÅDT och en skyltad väghastighet på 40km/h. Avstånd mellan vägmitt 
och framtida idrottsplats är 70 meter.  
Enligt resultatet från uträkningen enligt metod 1 som tar hänsyn till dygnstrafik, 
hastighet och avstånd från vägmitt i meter blir resultatet ca 52 dBA.  
 
Den översiktliga beräkningen visar därmed på att bullernivåerna inte överstiger 
gällande riktlinjer. För att minimera störningar för intilliggande fastigheter vid den 
nya återvinningscentralen dock bör återvinningskärlen placeras vända bort från 
bostadsbebyggelsen. 
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Transport av farligt gods på järnväg 

Idag förekommer inga transporter med farligt gods på befintlig järnväg. Det går dock 
inte att utesluta att det kan förekomma transporter med farligt gods på järnvägen 
eftersom det är teoretiskt möjligt. Utifrån den teoretiska risken behöver planeringen 
av området ta hänsyn till risk för farligt gods. Det finns i dagsläget inga prognoser 
från Trafikverket för ökade transporter av farligt gods. 

 

I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) lyfts exempel på 
lämplig markanvändning inom olika skyddsavstånd. 

Minsta fria avstånd som eftersträvas mellan bebyggelse och transportled är 30 meter. 
Exempel på lämplig markanvändning inom 30 meters avstånd kan vara parkering, 
trafik, odling, friluftsområde och tekniska anläggningar, där hårda konstruktioner 
eller motsvarande som kan orsaka skada på eventuellt avåkande fordon bör undvikas. 

Inom området 30-70 meter från transportleden bör markanvändningen begränsas 
och utformas så att få personer uppehåller sig i området och där personerna alltid är i 
vaket tillstånd. Exempel på lämplig markanvändning kan vara handel, industri, 
bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. 

Inom området 70-150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är 
markanvändning som innefattar många eller utsatta personer. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (småhusbebyggelse), handel (övrig handel), 
kontor (i ett plan, dock ej hotell), lager (även med betydande handel), idrotts- och 
sportanläggningar (utan betydande åskådarplats), centrum och kultur. 

I områden mer än 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (flerbostadshus i flera plan), kontor (i flera plan, 
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inkl. hotell), vård, skola, samt idrotts- och sportanläggningar (med betydande 
åskådarplats). 

Enligt Trafikverkets publikation, Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets 

underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen (2016:148), bör 
generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor 
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock placeras 
inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 
järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 

 

Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. 

 

Kommunen bedömer det lämpligt att utgå från Länsstyrelsens riktlinjer för 
skyddsavstånd till transportled med farligt gods. Planområdets norra del inom 70 
meters avstånd från järnvägsspåret har därför planlagts för parkering. Den södra 
delen av planområdet bedöms lämpligt att planlägga för idrottsaktiviteter och därmed 
sammanhängande aktiviteter som loppis och andra evenemang. 

Teknisk försörjning 

El 

Planområdet är anslutet till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution. 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, 
spillvatten. Idag omfattas planområdet inte av det verksamhetsområde för dagvatten 
som idag finns i Lunnarp men ska efter genomförandet av detaljplanen utökas till 
denna del av Lunnarp. 

De befintliga ledningarna inom planområdet anses ha tillräckliga dimensioner för att 
klara den ökade belastningen som genomförandet av detaljplanen kan innebära. 
Vattnet från dikningsföretaget ska ledas in från öster i dagvattenledningar inom 
verksamhetsområdet för att sedan ledas ut i dikningsföretaget väster om 
planområdet. 
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Befintliga VA-ledningar skyddas med u-område i planområdets norra del. 

Dagvatten 

Uppförande av en ny byggnad inom detaljplaneområdet kommer påverka 
hanteringen av dagvatten. Då byggnaden som planeras kommer att öka på dagvatten 
ställs krav på fastighetsägaren/verksamhetsutövaren att dagvattnet tas om hand 
genom LOD, lokalt omhändertagande av vatten. 

Marken ska därför bestå av genomsläppligt material för att underlätta LOD och 
eventuell etablering av dagvattenmagasin. 

Dikningsföretag 

Planområdet ligger inom två båtnadsområde med ledningar för dikningsföretag i 
form av Lunnarp-Norra Kverrestads dikningsföretag (LM-akt: 11-KVÄ-78) från 1916, samt 
Dikningsföretag av Sörolm inom Norra Kvärrestads by (LM-akt: 11-KLS-124) från 1912. 

Ledningarna för dikningsföretagen skär genom planområdets centrala delar i 
västostlig riktning. Ledningarna skyddas med bestämmelse för markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Optokabel 

Längs planområdets västra gräns finns underjordisk optoledning. 

Sedan 2014 har Tomelilla kommun samverkans- och markavtal med Teleservice 
Bredband AB som bygger fibernät i Lunnarp. 

Befintliga ledningar kommer delvis ligga i den kommande gatan och inom 
intilliggande markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Planförslag 

Detaljplanen anger användning Besöksanläggning (R) med preciseringen Idrottsplats 
(R1) för större delen av planområdet. Användningen avser verksamhet som vänder 
sig till besökare och föreningsverksamhet med tillhörande komplementbyggnader 
som exempelvis servicehus, verkstäder och garage. För att tillgodose behovet av 
parkering vid idrottsplatsen planläggs marken till ett avstånd på 70 m från järnvägens 
spårmitt med egenskapsbestämmelse för parkering (n1). För att möjliggöra flytten av 
återvinnisstationen ges området i nordvästra hörnet användningen 
Återvinningsstation (E1).  

För att öka framkomligheten till återvinningsstationen och minska risken för 
köbildning på Kverrestadsvägen vid evenemang kopplas de två stickgatorna till 
området ihop med en ny gata längs västra planområdesgränsen.  

Planområdets västra sida planläggs därför med bestämmelse för GATA.  

Höjden på idrottshallen regleras med egenskapsbestämmelsen för byggnadshöjd 
vilken sätts till 12 m. För att reglera byggrätten beläggs mark också med förbud att 
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uppföra byggnader längs östra plangränsen (s k prickmark) och högsta 
utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet på 40%. 

Befintliga allmännyttiga underjordiska ledningar och dess placering skyddas med 
markreservat (u-område) på plankartan. Marken inom ett u-område ska enligt 
Ledningsrättslagen (1973:1144) vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

För att hantera dagvatten inom planområdet ska obebyggd mark och mark avsedd 
för parkering bestå av genomsläppligt material vilket planläggs genom 
egenskapsbestämmelse. 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet 

Användning för allmän platsmark 

Gata (PBL 4 kap 5 § punkt 2) 

Användning för kvartersmark 

Avfallsanläggning (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

Idrottsplats (PBL 4 kap 5 § p. 3) 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Bebyggandets omfattning 

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1). 

 

Högsta byggnadshöjd i meter  
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § 1) 

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea på 
fastighetsarea (PBL 4 kap. 13 § 1) 

Markens användning och funktion 

Parkering (PBL 4 kap. 13 § 1) 

Marken ska består av grus eller annat genomsläppligt 
material (PBL 4 kap. 10 §) 

Marken som är obebyggd ska bestå av genomsläppligt 
material (PBL 4 kap. 13 § 1) 

GATA 

R1 

n1 

 

E1 

n2 

 

n3 

 

e1 
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Utförande 

Dagvatten ska inom planområdet hanteras genom 
lokalt omhändertagande (PBL 4 kap. 16 § 1) 

Administrativa bestämmelser 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. (PBL 4 kap. 5§) 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

Upplysning  

Eventuell flyttning av dike för befintliga ledningar bekostas av Lunnarps BK 

Teknisk försörjning  

Optokablar 

Längs västra planområdesgränsen finns optokablar för fiber. Marken planläggs som 
u-område för att säkerställa tillgänglighet för allmänna underjordiska ledningar. 

Gator och trafik 

Parkering 

I dagsläget finns ingen permanent yta för parkering inom planområdet. En hårdgjord 
mindre yta i områdets sydvästra del används av fotbollsklubbens besökare och vid 
ökat behov har en gräsyta på norra planområdet använts.  

För att möjliggöra parkeringsplatser planläggs marken i norra planområdet med 
egenskapsbestämmelse för parkering.  

För att underlätta dagvattenhaneringen inom planområdet införs bestämmelse om 
begränsning av hårdgjord yta av mark och markens utförande med genomsläpplig 
yta.  

  

u 
 

b1 
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Konsekvenser 

Miljökonsekvenser 

Undersökning 

En undersökning är genomförd och kommunen bedömer att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. Inga betydande 
miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget. 

Trafik 

Trafikmängden bedöms öka vid evenemang. Genom att leda trafiken via både den 
södra och den norra stickgatan vid evenemang minskar köbildning och risk för 
konflikter. Detta leder i sin tur till minskad risk för olyckor mellan bilister och 
fotgängare/cyklister.  

Sociala konsekvenser 

Detaljplaneområdets sociala perspektiv stärks genom det stationsnära läget genom att 
resande till underlättas. Besökare till Lunnarps BK och den kommande idrottsplatsen 
kan med fördel ta sig till orten genom tågförbindelsen. Det stationsnära läget bidrar 
även till att icke bilburna invånare på ett enklare sätt utnyttja idrottsplatsen.  

En utbyggnad av idrottsplatsen ger Lunnarps BK större möjlighet till ökad aktivitet 
och engagemang vilket är positiva konsekvenser för både aktiva inom föreningen och 
ortens invånare.  

Genom att främja det lokala föreningslivet kan sociala band skapas mellan invånare 
och det sociala kapitalet stärkas. Ett starkt socialt kapital leder till ökad 
sammanhållning och bidrar till ett socialt hållbart samhälle.  

Barnperspektivet  

Delar av planförslaget möjliggör för Lunnarps BK att anlägga en sporthall där 
föreningen ska bedriva fotbollsverksamheten inomhus. Föreningsliv och 
idrottsverksamhet är viktiga aspekter i barns vardagsliv där möjlighet ges till 
gemenskap och aktivitet som skapar positiva hälsoeffekter. Föreslagen användning 
Idrottsplats inbjuder till gemensamma aktiviteter för barnfamiljer men även för barn 
att på egen hand kunna utnyttja idrottsplatsen inom ramarna för bollklubbens 
aktiviteter.  

Planområdets stationsnära läget gör det lättillgängligt för barnfamiljer som vill åka 
med kollektivtrafik till området för att ta del av evenemang och aktiviteter. Läget 
möjliggör även för ungdomar att på egen hand ta sig till idrottsplatsen och ta del av 
aktiviteter på idrottsplatsen. 

Planförslaget tillgodoser barnkonventionens artiklar nr: 15 och 31. 
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Fastighetskonsekvenser 

Kringliggande bebyggelse 

Exploatören ges byggrätt till att inom planområdet uppföra byggnader och 
anläggningar som omfattas av bestämmelse R1 -idrottsplats. Konsekvenser i olika 
utsträckning för kringliggande bebyggelse bedöms vara följande. 

Fastigheterna Norra Kvärrestad 13:18 och 13:19 ligger intill den nya gatan inom 
södra planområdet. Den nya idrottshallen planeras till östra kanten av planområdet 
och kommer dessutom avskiljas från dessa fastigheter av den nya gatan. Eftersom 
den verksamhet som bedrivs på gräsplanen idag flyttas inomhus bedöms detaljplanen 
medföra minskade störningar från verksamheten. 

På västra sidan om Kverrestadsvägen ligger ett bostadsområde som består av 
friliggande villor och några få radhus. Dessa bedöms inte påverkas. Österlenbanan 
ligger som en barriär mellan bostäder och Österlenmejeriet norr om planområdet. 
Barriären gör att bostäderna och mejeriet inte bedöms påverkas negativt av 
planförslaget. Lunnarp BK: s befintliga lokaler och fotbollsplaner söder om 
planområdet bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Inte heller 
jordbruksmarken öster om planområdet bedöms påverkas negativt av planförslaget. 

Fastigheterna Norra Kvärrestad 13:11 och Norra Kvärrestad 13:18 kan komma att 
påverkads då trafiken leds in via norra utfarten till Kverrestadsvägen. Den totala 
trafiksituationen kring Kverrestadsvägen bedöms dock förbättras genom 
planförslaget. 

Sammantaget bedöms pågående markanvändning inte påverkas negativt av 
planförslaget. 

Återvinningsstation och parkering 

För att möjliggöra en flytt av återvinningsstationen till norra delen av planområdet 
behöver marken hårdgöras för containrar och vändzon för lastbilar vid tömning. En 
sådan förändring av markytan kan påverka dagvattenhanteringen vilket gör att en 
hårdgjord parkering inte anses lämplig vilket regleras genom planförslaget.  

Genom att flytta återvinningsstationen görs entrén till södra planområdet mer 
attraktivt och välkomnande. Området vid Lunnarp BK:s befintliga verksamheter 
öppnas upp och ökar klubbens utvecklingsmöjligheter. 

Dikningsföretag  

Dikningsföretagets ledning genom planområdet ska överlåtas till VA-enheten. 

Genomförande 

Återvinning  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för flyttningen av 
återvinningsstationen.  
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Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd September 2020  

Granskning November 2020 

Antagande Januari 2021 

Laga kraft Februari 2021 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Exploatören 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Två alternativ finns för fastighetsbildning vid genomförande av detaljplanen.  

Alternativ 1 

Vid fortsatt arrende till Lunnarps BK regleras all kvartersmark från Norra Kvärrestad 
13:36 till fastigheten Norra Kvärrestad 13:37. Kommunens gatufastighet behålls som 
Norra Kvärrestad 13:36. 

Alternativ 2 

Om det skulle bli aktuellt att sälja mark till Lunnarps BK regleras kvartersmarken för 
Idrottsplats till Norra Kvärrestad 13:20. Kvartersmark för Återvinningsstation samt 
kommunens gatufastighet ligger kvar inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:36 
eventuellt omvandlas Norra Kvärrestad 13:37 till fastighet för teknisk försörjning 
avsedd för återvinningsstation.  

Vid en fastighetsbildning erhålls mark enligt tabellerna nedan. 
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Alternativ 1 

Fastighet Erhåller mark Markanvändning  

Norra Kvärrestad 13:37 19 067 kvm från Norra 
Kvärrestad 13:36 

Idrottsplats. 

 

Alternativ 2 

Fastighet Erhåller mark Markanvändning  

Norra Kvärrestad 13:20 19 067 kvm från Norra 
Kvärrestad 13:36 

3 120 kvm från Norra 
Kvärrestad 13:37 

Idrottsplats. 

Norra Kvärrestad 13:37 1 836 kvm från Norra 
Kvärrestad 13:36 

Återvinningstation och 
Gata  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagande av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/kommunen, efter beslut i Kommunstyrelsen. Planavgift kommer att 
tas ut i samband med bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala 
kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen. 

Genomförandekostnader 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och anläggningar som krävs 
för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark samt kostnad för 
anläggande av gata på allmän platsmark. FTI ansvarar för kostnader av flyttning av 
återvinningsstationen.  

Exploateringsavtal ska upprättas och godkännas av båda parter innan detaljplanen 
kan antas. 

Medverkande tjänstemän 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt 
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken innefattar en strategisk miljöbedömning att kommunen 
ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, samt att ta 
hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Undersökning 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande 
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om 
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte. 

Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4 
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen). 

Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i 
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats nedan. 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är i gällande stadsplan för Lunnarp (S1) (vunnen laga kraft 1984-05-10) 
planlagt för fristående bostäder i högst två våningar, småindustri, lokalgata, parkering 
samt park eller plantering. Inom u- område och på prickmarkerad mark får 
byggnader inte uppföras. 

Planområdet består av gräsytor, en mindre hårdgjord grusplan och markerade 
kantzoner av buskage. I norr gränsar området till Österlenbanan som trafikeras av 
Pågatåg mellan Ystad, Tomelilla och Simrishamn vilket medför vissa restriktioner 
kring placering av planerad bebyggelse. Järnvägen utgör dock inget hinder för 
möjligheten att exploatera området.  

Befintlig bebyggelse inom planområdet är mobila manskapsbodar som används till 
omklädningsrum, kontor och förråd av Lunnarps BK. I övrigt är planområdet 
obebyggt.  

I direkt anslutning till planområdet finns i väst tre bostadsfastigheter, i söder 
Lunnarps BK: s fotbollsanläggning och i öster en jordbruksfastighet.  
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Planens styrande egenskaper 

Planområdet omfattar fastigheterna Norra Kvärrestad 13:37 och del av Norra 
Kvärrestad 13:36. Planområdet har en area på ca 24. 000 m2. Planförslaget möjliggör 
för Lunnarps BK att bygga en idrottsanläggning vilket innebär att den gällande 
detaljplanens syfte för bostäder och småindustri ändras. Förlaget till ny detaljplan 
anger användning för idrottsplats (R1) och återvinningsstation (E1). För att underlätta 
dagvattenhanteringen planläggs norra planområdet med egenskapsbestämmelse för 
genomsläpplig yta. Bestämmelse för markens begränsning, utnyttjandegrad och ny 
byggnadshöjd läggs till planen för att styra byggrätten. För att möjliggöra yta för 
parkering vid evenemang planläggs norra planområdet med egenskapsbestämmelse 
för parkering (n1).  

 

Planens tänkbara effekter 

Tänkbara effekter av detaljplanen är fler besökare, ökad trafik och större behov av 
parkeringsplatser då syftet är att möjliggöra för en byggnation av en idrottshall. 

Största effekt vid ett genomförande av planen blir uppförandet av sporthallen. 
Anläggningen byggs på oexploaterad mark och kommer därmed ändra markens 
nuvarande funktion. Nuvarande markbeläggning för planområdet är till större delen 
gräs vars naturliga absorberingsfunktion kommer att påverkas. Inom planområdet 
finns inga skyddade växt eller djurarter som kan komma att skadas vid ett 
genomförande av planen.  

För att möjliggöra en flytt av återvinningsstationen till norra delen av planområdet 
behöver marken hårdgöras för containrar och vändzon för lastbilar vid tömning. 
Genom att flytta återvinningsstationen görs entrén till södra planområdet mer 
attraktivt och välkomnande. Området vid Lunnarp BK:s befintliga verksamheter 
öppnas upp och ökar klubbens utvecklingsmöjligheter.  

Genom att leda trafiken via både den södra och den norra stickgatan vid evenemang 
kan köbildningar och risk för konflikter då trafikmängden bedöms öka vid 
evenemang. Att leda trafiken via stickgatorna leder i sin tur till minskad risk för 
olyckor mellan bilister och oskyddade trafikanter.  

 

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Kommunen avser att ta beslut om genomförandet av planen antas medföra en 
betydande miljöpåverkan efter samrådsskedet när alla berörda haft möjlighet att yttra 
sig i fråga. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för undersökning av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Kommentar 

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X  

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller  X  

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  
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Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  
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God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt 
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 144 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 10 juni 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1.Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 april 2020 §§ 20-37.

2. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 70/2020 – 
Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och 
uthyrs av Sydöstra Skånes Räddningstjänst.

3. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 71/2020 – 
godkännande av årsredovisning för 2019 och ansvarsfrihet för år 2019 – 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

4. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 72/2020 – 
godkännande av årsredovisning för 2019 och ansvarsfrihet för år 2019 – 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019.

5.Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden § 28/2020 – Ombud till 
Brösarps Vattenverk.

6. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden § 26/2020 – Utredning 
badanläggningar i Tomelilla kommun.

7. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 30 april 2020 §§ 36-44. 

8. Tjänsteskrivelse den 15 maj 2020 från kommundirektör Britt-Marie 
Börjesson – Ersättare för kommundirektör, tillförordnad kommundirektör.

9. Protokoll från byggnadsnämnden den 13 maj 2020, §§ 45-60.

502



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 144 forts.

10. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2020, §§ 106-
128.

11. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 19 maj 2020, §§ 25-26.

12. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 19 maj 2020, §§ 27-36.

13. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 maj 
2020, §§ 27-30.

14. Information 2020-05-20 från Arbetsförmedlingens generaldirektör om 
myndighetens prioriteringar i krisen.

15. Protokoll från revisorerna den 19 maj 2020, §§ 20-26.

16. Protokoll från Central Samverkansgrupp den 14 april 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.2067.  
 _________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 155 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 28 maj 2020, §§ 24-42 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd.
2. Protokoll den 29 maj 2020, §§ 57-67 från familjenämnden.
3. Protokoll den 28 maj 2020, §§ 45-51 från vård och omsorgsnämnden.
4. Protokollsutdrag den 3 juni 2020, § 159, från Sjöbo kommun, 

kommunstyrelsens arbetsutskott – Framkomlighet för 
kollektivtrafiken på väg 11.

5. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 maj 2020, §§ 38-
47.

6.   Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 29 maj 2020,
      § 47 – Anläggningsavgift för VA-anslutning Kamelen 1 och 2.
7. Protokoll den 9 juni 2020 från bolagsstämma Österlens Kommunala 

Renhållnings AB §§ 1-14.
8. Skrivelse den 11 juni 2020 från Elna Jolom, Norra Björstorp 121, 

Brösarp – Ett Hållbart Österlen nu och i framtiden.
9. Delårsrapport tertial 1 2020 – Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund.
10. Protokoll från central Samverkansgrupp den 12 mars 2020.
11. Protokoll från kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §§ 68-96.
12. Sammanträdesprotokoll den 1 juni 2020, §§ 20-28 för 

medlemskommuner Sydöstra Skånes Räddningstjänst.
13. Protokoll den 29 maj 2020 från ordinarie bolagsstämma med 

Österlenhem AB.
14. Protokoll den 29 maj 2020 vid ordinarie bolagsstämma med Tomelilla 

Industri AB.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 juni 2020

Justerandes sign

§ 155 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 18 juni 2020 från kommunledningskontoret, 
handlingsid: Ks 2020.2202.  
 _________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 183 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 12 augusti 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2020, §§ 

129-144.
2. Skrivelse från Trafikverket den 12 juni 2020 - Framkomligheten för 

kollektivtrafiken på väg 11.
3. Protokollsutdrag den 15 juni 2020, § 120, från kommunfullmäktige i 

Simrishamn – Årsredovisning 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

4. Protokollsutdrag den 15 juni 2020, § 121, från kommunfullmäktige i 
Simrishamn – Revisionsberättelse 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

5. Protokoll den 28 maj 2020, ordinarie årsstämma med aktieägarna i 
Sydskånes Avfallsaktiebolag, Sysav.

6. Protokoll den 4 juni 2020 från Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, 
§§ 12-18.

7. Protokoll den 17 juni 2020, §§ 61-77 från byggnadsnämnden.
8. TACK för ert bidrag till Bris i år.
9. Protokollsutdrag den 17 juni 2020, § 117, från kommunstyrelsens 

arbetsutskott i Simrishamns kommun – Åtgärdsvalstudie väg 11.
10. Protokollsutdrag från Ystads kommun, kommunfullmäktige, den 17 

juni 2020 § 106 – Delårsrapport 31 mars 2020 Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

11. Protokollsutdrag från Ystads kommun, kommunfullmäktige, den 17 
juni 2020 § 104 – Ansvarsfrihet för Ystads kommuns ledamöter i 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd 2019.

12. Protokoll den 29 maj 2020 från central Samverkansgrupp.
13. Protokoll den 25 juni 2020 från vård och omsorgsnämnden §§ 52-54.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 183 forts

14. Protokoll den 25 juni 2020 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd §§ 43-45.

15. Protokoll den 23 juni 2020 från kultur- och fritidsnämnden §§ 37-41.
16. Protokoll den 24 juni 2020 från kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 

145-157.
17. Protokoll den 18 juni 2020 från revisorerna §§ 27-29.
18. Protokoll den 26 juni 2020 från samhällsbyggnadsnämnden §§ 48-59.
19. Protokollsutdrag den 4 juni 2020 från Kristianstads kommun, Östra 

Skånes hjälpmedelsnämnd § 8 – Tertialrapport 1, 2020.
20. Inera 8 juli 2020 – Ändringar i Avtal om kundens användning av 

Ineras tjänster.
21. Protokoll den 4 juni 2020 från Kristianstads kommun, Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd § 9 – Besluts- och beställningsattester 2020-2022.
22. Protokoll den 9 juni 2020 från Österlens Kommunala Renhållnings 

AB §§ 39-56 
23. Kävlingeåns Vattenråd – Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 

för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 3 augusti 2020 från kommunledningskontoret, 
handlingsid: Ks 2020.2412.  
 _________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt Ekstrand
Assistent
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 28 juli 2020 Dnr KS 2020/3

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegeringsbeslut kommunstyrelsen 
den 26 augusti 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör t o m juli 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 28 juli 2020.

1.2 Underteckna avtal 
samt underteckna 
andra handlingar 
och skrivelser såsom 
Tomelilla kommuns 
firmatecknare

Intyg 
samarbetspartner till 
Länsstyrelsen i 
projekt 
Brösarpsmodellen 
för samverkan kring 
lokal mat

Maj 
20

Kommun-
direktör

1.2 -”- Ändrade villkor i 
leasing, fordon

Maj 
20

Kommun-
direktör

1.2 -”- Rekvisition till 
Länsstyrelsen, 
rekvirering av medel 
till projekten 
Fossilbränslefria 
kommuner 2.0

Maj
20

Kommun-
direktör

1.2 -”- Överenskommelse 
med Länsstyrelsen 
avseende 
signalskydds-
chefsansvar

Juni 
20

Kommun-
direktör
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Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent
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