
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 9 december 2020 kl. 14.00

Plats: Festsalen, Stenhuset vid Torget, samt digitalt via Teams

Samtliga ledamöter och ersättare rekommenderas att deltaga digitalt så att så få personer som 
möjligt träffas fysiskt. Kommunstyrelsens presidium, kommundirektören och kanslichefen 
kommer att deltaga på plats i Festsalen.

Länk till Teams kommer att skickas ut till alla ledamöter och ersättare.

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare
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2020/53 4 - 6

5 Revidering av tidplan för antagande av internbudget 
2021

2019/199 7 - 8

6 Reglemente för intern kontroll 2020/201 9 - 37
7 Yttrande samråd Bostadsförsörjningsprogram, 

Simrishamns kommun
2020/206 38 - 86

8 Planuppdrag för Skölden 7 2020/190 87 - 94
9 Planuppdrag för Frigg 2 2020/168 95 - 102
10 Planuppdrag för Tryde 67:27 2020/187 103 - 

111
11 Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever 2020/69 112 - 
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12 Svar på motion om att införa kommunalt arvode för 

nattvandrare
2020/32 119 - 

125
13 Svar på  motion angående tiggeriförbud 2020/166 126 - 

128
14 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
2020/100 129 - 
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Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen

3:2 kkvartalet 2020
15 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 

äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet  
2020

2020/101 131 - 
132

16 Anmälningsärenden ksau 18 november 2020 2020/2 133 - 
134

17 Anmälningsärenden ksau 25 november 2020 2020/2 135
18 Avsägelse från Per-Martin Svensson (M) som 

ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
från Leif Sandberg (C) som 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

2018/286

19 Val av ombud till Biogas Ystad Österlen ekonomisk 
förening

2018/286 136 - 
137

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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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 2 december 2020 Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsen

Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen 
den 9 december 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Utdelning av företagspriser – Årets entreprenör och årets 

landsbygdsföretagare
2. Kommunchef Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 december 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 272 Dnr KS 2020/53

Distansdeltagande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Ärendebeskrivning
Den 23 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige, kf § 37/2020, att tillåta 
distansdeltagande vid nämnds- och utskottssammanträden i Tomelilla 
kommun. Detta beslut omfattade dock inte kommunfullmäktige själv 
eftersom de tekniska förutsättningarna inte ansågs finnas i Folkets Park. 

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att 
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor att begränsa sociala kontakter 
för att inte smitta andra, så anser kommunfullmäktiges presidium att det även 
bör öppnas upp för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige att delta på 
distans. Hur det tekniskt ska lösas får kommunfullmäktiges presidium 
återkomma med.

Kommunallagen 5 kap. 16 § medger att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Det finns ett antal viktiga punkter att komma ihåg vid distansdeltagande:

- Ordföranden avgör i det enskilda fallet om en ledamot kan tillåtas 
delta i sammanträde på distans.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 272 forts.

- Deltagare som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska vara 
anslutna till sammanträdeslokalen på så sätt att deltagaren och de som 
är personligen närvarande på sammanträdet både kan se och höra 
varandra tydligt för att deltagarna enkelt kan identifiera varandra på 
ett betryggande sätt. Att alla deltagarna både kan se och höra varandra 
tydligt är viktigt för att den som deltar på distans ska kunna delta på 
samma villkor som de som är fysiskt närvarande i 
sammanträdeslokalen och vara fullt delaktig överläggningarna.

- Den som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker genom omröstning.

- Ordföranden för sammanträdet ansvarar för ordningen vid 
sammanträdet. Ordföranden avgör före varje sammanträde om den 
tekniska utrustningen uppfyller kraven på bild- eller ljudkvalitet för 
deltagande på distans. 

- Om bild- eller ljudkvaliteten under sammanträdet försämras eller 
förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan delta på lika villkor 
eller om ledamoten ska anses ha lämnat sammanträdet. 

- Ledamot som deltar på distans ansvarar för att den tekniska 
utrustning som ledamoten använder uppfyller kraven på bild- eller 
ljudkvalitet för deltagande på distans. 

Möjligheten att deltaga på distans ska inte uppfattas som en rättighet att 
deltaga på distans. I varje enskilt fall måste kommunfullmäktiges ordförande 
avgöra huruvida deltagande på distans kan tillåtas.

Den ledamot som vill deltaga på distans måste själv ha teknisk utrustning 
som uppfyller kraven på bild- och ljudkvalitet för deltagande på distans. 
Tomelilla kommun tillhandahåller alltså inte denna utrustning. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 272 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Deltagande på distans kan minska kommunens kostnader genom att resan till 
sammanträdet som kommunen normalt bekostar inte genomförs. Även tiden 
för eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst minskar eftersom restiden 
normalt räknas in.

Tomelilla kommun kan behöva köpa in ett nytt program för digitala 
sammanträden. Hur mycket detta kostar är inte bedömt ännu.

Barnperspektivet
Att förenkla för föräldrar att kombinera politiska uppdrag med familjeliv kan 
medföra att fler ser sig ha möjlighet att arbeta politiskt och att färre hoppar 
av sina uppdrag när de får barn. Fler politiskt engagerade föräldrar kan bidra 
till fler synpunkter och mer fokus på frågor som rör barn.

Miljöperspektivet
Kan deltagande på distans ersätta resor till sammanträden så ger det en 
positiv miljöeffekt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3704.
_________

 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 273 Dnr KS 2019/199

Revidering av tidplan för antagande av internbudget 
2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen reviderar tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket 
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast 
den 31 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Tidplanen för budget- och målarbetet antogs av kommunstyrelsen 
§155/2019 och med en revidering §44/2020. Kommunfullmäktige antog 
2021 års budgetramar för styrelse/nämnder den 9 november §141. Den 
försenade lönerörelsen, där stora kommunala avtalsområden ingår, innebar 
att de nya löneavtalen tecknades först under början av november 2020 
mellan de centrala parterna. Detta har inneburit svårigheter att inom den 
gällande tidplanen få fram underlag för personalkostnader inom stora 
verksamhetsområden. För att hinna med beredningsarbetet föreslås att sista 
datum för antagande av internbudgeten i respektive styrelse/nämnd flyttas 
fram till den 31 januari 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv

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
Uppföljning
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv

7



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 273 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen reviderar tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket 
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast 
den 31 januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.3705.  
_________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 258 Dnr KS 2020/201

Reglemente för intern kontroll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som sker 
helt eller delvis av annan kommun, som bedrivs av helägda och delägda bolag 
samt sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De 
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av 
en kommunal angelägenhet lämnats över till någon annan.

De förtroendevalda revisorerna granskar om den interna kontrollen är 
ändamålsenlig. I den årliga revisionsberättelsen till kommunfullmäktige 
redogör revisonen för resultatet av sina granskningar och avger sin 
bedömning om den interna kontrollen varit tillräcklig. 

I syfte att förtydliga och förbättra processen för den interna kontrollen 
föreslås anpassningar i det nu gällande reglementet enligt följande:

- Förtydligande av organisation av intern kontroll och ansvar
- Förtydligande av riskanalys
- Ny riskvärderingsskala som återfinns i handboken

9



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 258 forts.

- Tillägg att allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen 
omedelbart ska rapporterats till kommunstyrelsen

- En handbok har upprättats som stöd för det interna kontrollarbetet

Ekonomiska konsekvenser
En god och välfungerande internkontroll motverkar negativa ekonomiska 
händelser.

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.

Uppföljning
Uppföljning av internkontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen. 
Revisionerna granskar årligen den interna kontrollen styrelsen och nämnder.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll samt 
upphäva befintligt reglemente för intern kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitets- o utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 
handlingsid: Ks 2020.3569.
Reglemente intern kontroll Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3570.
Handbok intern kontroll Tomelilla kommun (informationsärende), 
handlingsid: Ks 2020.3571.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
Nr B XX:X 

 
 

Kf § X/2020                                                                Dnr Ks 2020/XX 

 
Reglemente för intern kontroll 
 
Antagen av kommunfullmäktige den XX december 2020, Kf § X. 
Gäller från och med den 1 januari 2021. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Ersätter Nr B 17:1, Ks 2016/319
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Reglemente för intern kontroll 
 
1. Syfte och mål med intern kontroll 
 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de strukturer, system, processer och rutiner som 
bidrar till tydlighet och ordning i syfte att säkerställa att det som ska göras blir gjort och att det 
sker på ett bra och säkert sätt. Den interna kontrollen ska även bidra till att Tomelilla kommun 
inte skadas av oönskade händelser. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen i kommunen. 
 
Till detta reglemente finns en handbok för intern kontroll med mer utförliga instruktioner hur 
arbetet med intern kontroll utförs som ett stöd för verksamheterna i det interna kontrollarbetet. 
 
Styrelsen och varje nämnd ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska 
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

 
Ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet innebär att anskaffningen och 
användningen av resurser ska vara effektiv och ändamålsenlig (att ha kontroll över ekonomi, 
prestationer och kvalitet). Det innebär även att säkerställa att verksamheten bedrivs och följs upp 
enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnd/styrelse beslutat och att de lagar, 
förordningar, reglemente, policys och regler som är tillämpliga för nämndens verksamhet följs. 
 
Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten innebär att styrelse, 
nämnder och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper och att 
redovisningen och uppföljningen av verksamhetens prestationer (kvantitet och kvalitet) och 
ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig. Vidare ska de ha tillgång till övrig relevant  
information och rapportering om verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera omfattar såväl lagstiftning 
som kommunens policys, riktlinjer och regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 
 
 

2. Organisation av intern kontroll och ansvar 
 
Det är varje nämnd/styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. I praktiken 
är det dock i verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, som en del i det löpande 
arbetet. Nämnder ska genom sin interna kontroll säkerställa att den egna verksamheten bedrivs i 
enlighet med tillämpliga lagar, förordningar, regler och föreskrifter samt Tomelilla kommuns 
reglemente, budget och övriga styrdokument. 
 

2.1 Kommunfullmäktige 
 
Utifrån revisorernas revisionsberättelser för styrelse och nämnder beslutar kommunfullmäktige 
om ansvarsfrihet för respektive nämnd. 
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2.2 Revisorer 
 
Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den kommunala verksamheten. De 
granskar även ansvarstagandet i styrelse, nämnder och beredningar. I revisorernas revisions-
berättelse för respektive styrelse/nämnd tillstyrks ansvarsfrihet utifrån gjorda bedömningar där en 
del är att bedöma om den interna kontrollen som styrelse och nämnder ansvarar för är tillräcklig. 
De kan med sin granskning bidra till att uppmärksamma brister och driva på förbättring. 
 

2.3 Kommunstyrelsen 
 
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det: 
 
”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan 
avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. 
 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 
10 kap. 2 - 6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag 
(2018:569).” 
 
Kommunstyrelsen har alltså det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll. I det ligger ett ansvar för att upprätta en organisation kring intern kontroll inom 
kommunen och att tillse att denna utvecklas utifrån kommunens interna kontrollbehov samt att 
det finns kommunövergripande regler och anvisningar.  
 
I kommunstyrelsens ansvar ligger även att ha uppsikt över att nämnderna har beslutade interna 
kontrollplaner, att de är baserade på väl genomförda riskanalyser samt att uppföljning sker av 
interna kontrollplanerna. 
 
Kommunstyrelsen ska bedriva egen intern kontroll på sina verksamhetsområden i enlighet med 
det som gäller för nämnderna.  
 
Rapportering av beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser och uppföljning ska ske till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter göra en 
bedömning av kommunens samlade system för intern kontroll.   
 

2.4 Styrelse och nämnder 
 
I kommunallagen, KL 6 kap. 6 § står det: 
 
” Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon 
annan.” 
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Styrelse och nämnder har alltså det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom 
sina verksamheter och ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen. 
 
Styrelse och nämnder ska besluta om en intern kontrollplan som är grundad på en riskanalys. 
 
Styrelse och nämnder ska rapportera beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser och 
uppföljning till kommunstyrelsen. 
 

2.5 Förvaltningen 
 
Förvaltningschefen har ansvaret att samordna och driva arbetet med den interna kontrollen inom 
sin organisation. Förvaltningschefen ansvarar även för att organisera arbetet och etablera rutiner, 
informera och kommunicera om hur den interna kontrollen ska utföras. Det innebär att 
förvaltningschefen har ansvar för att se till att delprocesser som riskanalys, riskåtgärder, 
uppföljning och bedömning genomförs.  
 
Därutöver ska förvaltningschefen etablera en god organisationskultur där intern kontroll ingår 
som en naturlig del i arbetet och att konkreta regler och anvisningar anpassade till den egna 
verksamheten utformas för att upprätthålla en god intern kontroll.  
 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande under året bedöma och rapportera till 
kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar och hur det interna kontrollarbetet går.  
 

2.6 Chefer 
 
Cheferna på olika nivåer i organisationen har ansvaret att samordna och driva arbetet med intern 
kontroll inom sin verksamhet. Cheferna ansvarar även för att organisera arbetet och etablera 
rutiner, informera och kommunicera om hur den interna kontrollen ska utföras. Det innebär att 
cheferna har ansvar för att se till att delprocesser som riskanalys, riskåtgärder, uppföljning och 
bedömning genomförs.  
 
Vidare ska cheferna verka för att de dagliga arbetsmetoder som används i verksamheten bidrar till 
en god intern kontroll och att medarbetarna arbetar mot uppställda mål samt för att det finns en 
kultur som uppmuntrar till att arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra sitt arbete.  
 
Verksamhetscheferna är skyldiga att löpande under året bedöma och rapportera till nämnden 
om hur den interna kontrollen fungerar och hur det interna kontrollarbetet går.  
 

2.7 Samtliga anställda har ett ansvar att rapportera risker 
 
Samtliga anställda i kommunen, såväl chefer som medarbetare, ska arbeta enligt de regler och 
anvisningar som har beslutats om intern kontroll. Alla anställda ska skyndsamt rapportera fel och 
brister i verksamheten till överordnad, som i sin tur ska rapportera vidare uppåt i organisationen 
så långt det behövs. Syftet med rapporteringen är att rätt beslutsnivå omgående ska kunna vidta 
åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Kan av olika 
orsaker inte rapportering ske till överordnad eller om inget händer efter rapporteringen, ska 
rapporteringen ske till nästa överordnad. 
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3. Riskanalys 
 
Nämnderna, styrelsen och bolagen ska årligen göra en systematiskt genomförd och väl 
dokumenterad riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En sådan riskanalys 
består av: 
 

• Identifiering av risker – kartläggning av vilka risker som finns 

• Värdering av risker – bedömning av påverkan och sannolikhet 

• Riskhantering – bedömning av åtgärder 
 
Med risk avses sannolikheten för att icke önskvärda händelser inträffar och med väsentlighet 
avses de politiska, ekonomiska, mänskliga och tekniska konsekvenserna som kan uppstå vid olika 
händelser.  
 
En ny riskanalys ska tas fram varje år och ska ligga till grund för den interna kontrollplanen som 
ska antas varje verksamhetsår. 
 

3.1 Riskkategorier 
 
Riskkategorier som kan användas vid identifiering är: 
 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

• IT-baserade risker 
 

3.2 Värdering av risker 
 
För varje identifierad risk görs en bedömning av konsekvens för verksamheten och sannolikhet 
för att händelsen ska inträffa. Bedömningen görs utifrån en enhetlig riskvärderingsskala som 
gäller för hela Tomelilla kommun. 
 

3.3 Dokumentation 
 
Riskanalysen dokumenteras i en kommungemensam mall. 
 

4. Intern kontrollplan 
 

4.1 Upprättande av intern kontrollplan 
 
Nämnderna och bolagen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen med en systematiskt genomförd och väl dokumenterad riskanalys som 
grund.  
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Riskanalysen ger ett underlag för vilka områden nämnden/styrelsen/bolagen behöver följa upp i 
den interna kontrollplanen. En avvägning mellan bedömd risk och resursåtgång måste göras. 
 
Planen för den interna kontrollen ska beslutas i nämnden senast under januari månad samt 
rapporteras till kommunstyrelsen. Bedömningen av hur omfattande denna plan ska vara görs med 
utgångspunkt från den omfattning och volym som nämnden har samt riskanalysen.  

 
4.2 Uppföljning av intern kontroll 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 
rapporteras till nämnden samt till kommunstyrelsen.  
 
Allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
 

4.3 Kommunstyrelsens skyldigheter 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall behov av förbättringar uppstår, vidta 
nödvändiga åtgärder.  
 
Återrapportering till kommunfullmäktige och revisionen sker i samband med att årsredovisningen 
för tillsynsåret behandlas i enlighet med separat tidplan. Bedömningen av den interna kontrollen 
ska ingå i årsredovisningens förvaltningsberättelse.  
 
Kommunstyrelsen ska även hålla sig underrättad om hur den interna kontrollen fungerar i de 
helägda bolagen. 
 

4.4 Dokumentation 
 
Den interna kontrollplanen och uppföljningen av planen dokumenteras i en kommungemensam 
mall.  
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1 Inledning 
 
Denna handbok om intern kontroll kompletterar Tomelilla kommuns reglemente 
avseende intern kontroll och syftar till att ge stöd i arbetet med nämndernas in-
terna kontroll. 
 

2 Sammanfattning 
 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir 
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. 
 
Styrelsen och varje nämnd har det yttersta ansvaret och ska upprätthålla en till-
fredsställande internkontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet sä-
kerställa att följande mål uppnås: 
 

✓ ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

✓ tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering 
om verksamheten 

✓ efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
 
Att arbeta med den interna kontrollen ingår i alla medarbetares arbete, det vill säga 
att arbeta enligt bestämda processer och rutiner, att förbättra och utveckla verk-
samheten, att rapportera avvikelser och risker med mera. Det är integrerat i varda-
gens arbete med att genomföra, förvalta och verkställa och handlar om ett lö-
pande arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda risker.  
 
Varje nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kon-
trollen, en intern kontrollplan. Den interna kontrollplanen ska fastställas efter ge-
nomförd riskanalys utifrån väsentlighets- och riskbedömning. Syftet med en riska-
nalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram 
åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av ne-
gativa händelser. En riskanalys leder också till höjd riskmedvetenhet. 
 
Verksamheterna genomför den interna kontrollen utifrån nämndens beslutade in-
terna kontrollplan samt kommunens regler och anvisningar.  
 
Styrelsens och nämndernas uppföljning av den interna kontrollen dokumenteras i 
en intern kontrollrapport och en sammanfattande bedömning återredovisas även i 
styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser i tertialrapporter, delårsrappor-
ter och årsredovisningar.  
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3 Intern kontroll – Vad är det? 
 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de strukturer, system, processer och 
rutiner som bidrar till tydlighet och ordning i syfte att säkerställa att det som ska 
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Den interna kontrollen 
ska även bidra till att Tomelilla kommun inte skadas av oönskade händelser. Den 
interna kontrollen ska ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen i kom-
munen. 
 

Intern kontroll säkerställer att det som ska göras blir gjort på det sätt som är 

tänkt. 

 

Styrelsen och varje nämnd har det yttersta ansvaret och ska upprätthålla en till-
fredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet sä-
kerställa att följande mål uppnås: 
 

✓ ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

✓ tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

✓ efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
 
Ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet innebär att anskaffningen 
och användningen av resurser ska vara effektiv och ändamålsenlig (att ha kontroll 
över ekonomi, prestationer och kvalitet). Det innebär även att säkerställa att verk-
samheten bedrivs och följs upp enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige och 
nämnd/styrelse beslutat och att de lagar, förordningar, reglemente, policys och 
regler som är tillämpliga för nämndens verksamhet följs. 
 

Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten in-
nebär att styrelse, nämnder och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvi-
sande räkenskaper och att redovisningen och uppföljningen av verksamhetens 
prestationer (kvantitet och kvalitet) och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och 
ändamålsenlig. Vidare ska de ha tillgång till övrig relevant information och rappor-
tering om verksamheten och dess resursanvändning. 
 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera omfattar 
såväl lagstiftning som kommunens policys, riktlinjer och regelverk samt ingångna 
avtal med olika parter. 
 
Intern kontroll är med andra ord ett vitt begrepp som innefattar allt från ordning 
och reda i verksamheter, rättvisande räkenskaper, skydd av tillgångar, instrukt-
ioner för attest, kontoplaner, delegationsordningar, regler för upphandling, löne- 
och personaladministrativa regler – till styrning genom regelverk och riktlinjer för 
uppföljning av verksamhetsprocesser, prestationer och uppsatta mål.  
 

Den kanske viktigaste delen i ett lyckat arbete med intern kontroll är kontroll-

miljön. Den utgörs av förhållningssätt, organisation, strukturer och processer 

för intern kontroll i organisationen. Med förhållningssätt i organisationen avses 

att det behövs en kultur som uppmuntrar medarbetare att arbeta med att kvali-

tetssäkra och utveckla sitt arbete.  
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4 Organisation av intern kontroll och ansvar 
 
Det är varje nämnd/styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är till-
räcklig. I praktiken är det dock i verksamheten som kontrollen utvecklas och ge-
nomförs, som en del i det löpande arbetet. Nämnder ska genom sin interna kon-
troll säkerställa att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, 
förordningar, regler och föreskrifter samt Tomelilla kommuns reglemente, budget 
och övriga styrdokument. 
 

Att arbeta med den interna kontrollen ingår i alla medarbetares arbete, det vill 

säga att arbeta enligt bestämda processer och rutiner, att förbättra och ut-

veckla verksamheten, att rapportera avvikelser och risker med mera. Det är in-

tegrerat i det dagliga arbetet med att genomföra, förvalta och verkställa och 

handlar om ett löpande arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda ris-

ker.  

 

Samtliga nämndsledamöter, chefer och medarbetare har ett egenansvar att 

söka den information (regler, rutiner, beslut med mera) som behövs för att ut-

föra sitt arbete och uppdrag säkert och effektivt avseende intern kontroll. 

 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
Utifrån revisorernas revisionsberättelser för styrelse och nämnder beslutar kom-
munfullmäktige om ansvarsfrihet för respektive nämnd. 
 

4.2 Revisorer 
 
Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den kommunala verksam-
heten. De granskar även ansvarstagandet i styrelse, nämnder och beredningar. I 
revisorernas revisionsberättelse för respektive styrelse/nämnd tillstyrks ansvarsfri-
het utifrån gjorda bedömningar där en del är att bedöma om den interna kontrol-
len som styrelse och nämnder ansvarar för är tillräcklig. De kan med sin gransk-
ning bidra till att uppmärksamma brister och driva på förbättring. 

4.3 Kommunstyrelsen 

 
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det: 
 
”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrel-
sen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt 
annan lag eller författning. 
 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska per-
soner som avses i 10 kap. 2 - 6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller lands-
tinget är medlem i. Lag (2018:569).” 
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Kommunstyrelsen har alltså det övergripande ansvaret för att tillse att det finns 
en god intern kontroll. I det ligger ett ansvar för att upprätta en organisation kring 
intern kontroll inom kommunen och att tillse att denna utvecklas utifrån kommu-
nens interna kontrollbehov samt att det finns kommunövergripande regler och 
anvisningar.  
 
I kommunstyrelsens ansvar ligger även att ha uppsikt över att nämnderna har be-
slutade interna kontrollplaner, att de är baserade på väl genomförda riskanalyser 
samt att uppföljning sker av de interna kontrollplanerna. 
 
Kommunstyrelsen ska bedriva egen intern kontroll på sina verksamhetsområden i 
enlighet med det som gäller för nämnderna.  
 
Rapportering av beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser och uppföljning ska 
ske till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
göra en bedömning av kommunens samlade system för intern kontroll.   
 

4.4 Styrelse och nämnder 
 
I kommunallagen, KL 6 kap. 6 § står det: 
 
” Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författ-
ning som gäller för verksamheten. 
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har läm-
nats över till någon annan.” 
 
Styrelse och nämnder har alltså det yttersta ansvaret för att utforma en god in-
tern kontroll inom sina verksamheter och ska se till att verksamheten bedrivs 
inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som kommun-
fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler. 
 
Styrelse och nämnder ska besluta om en intern kontrollplan som är grundad på en 
riskanalys. Styrelse och nämnder fattar beslut om prioritering av kontrollåtgärder 
utifrån det förslag till intern kontrollplan som förvaltningen tagit fram och ska  
löpande under året följa det interna kontrollarbetet.  
 
Styrelse och nämnder ska rapportera beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser 
och uppföljning till kommunstyrelsen. 
 
Med anledning av att hela nämnden har ansvar för den interna kontrollen ska alla 
nämndledamöter ha kunskap om och följa det interna kontrollarbetet. De ska där-
emot inte själva utföra kontrollmoment utifrån beslutad intern kontrollplan.
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I tertialrapport och delårsrapport ska nämnderna lämna en kortfattad återrappor-
tering av det interna kontrollarbetet och i verksamhetsberättelsen i årsredovis-
ningen ska en kortfattad återrapportering göras av nämndens slutliga interna kon-
trollrapport.  
 

4.5 Förvaltningen 
 
Förvaltningschefen har ansvaret att samordna och driva arbetet med den interna 
kontrollen inom sin organisation. Förvaltningschefen ansvarar även för att organi-
sera arbetet och etablera rutiner, informera och kommunicera om hur den interna 
kontrollen ska utföras. Det innebär att förvaltningschefen har ansvar för att se till 
att delprocesser som riskanalys, riskåtgärder, uppföljning och bedömning genom-
förs.  
 
Därutöver ska förvaltningschefen etablera en god organisationskultur där intern 
kontroll ingår som en naturlig del i arbetet och att konkreta regler och anvisningar 
anpassade till den egna verksamheten utformas för att upprätthålla en god intern 
kontroll.  
 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande under året bedöma och rapportera 
till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar och hur det interna 
kontrollarbetet går.  
 

4.6 Chefer 
 
Cheferna på olika nivåer i organisationen har ansvaret att samordna och driva ar-
betet med intern kontroll inom sin verksamhet. Cheferna ansvarar även för att or-
ganisera arbetet och etablera rutiner, informera och kommunicera om hur den in-
terna kontrollen ska utföras. Det innebär att cheferna har ansvar för att se till att 
delprocesser som riskanalys, riskåtgärder, uppföljning och bedömning genomförs.  
 
Vidare ska cheferna verka för att de dagliga arbetsmetoder som används i verk-
samheten bidrar till en god intern kontroll och att medarbetarna arbetar mot upp-
ställda mål samt för att det finns en kultur som uppmuntrar till att arbeta med att 
utveckla och kvalitetssäkra sitt arbete.  
 
Verksamhetscheferna är skyldiga att löpande under året bedöma och rappor-
tera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar och hur det interna 
kontrollarbetet går.  
 

4.7 Samtliga anställda har ett ansvar att rapportera risker 
 
Samtliga anställda i kommunen, såväl chefer som medarbetare, ska arbeta enligt de 
regler och anvisningar som har beslutats om intern kontroll. Alla anställda ska 
skyndsamt rapportera fel och brister i verksamheten till överordnad, som i sin 
tur ska rapportera vidare uppåt i organisationen så långt det behövs. Syftet med 
rapporteringen är att rätt beslutsnivå omgående ska kunna vidta åtgärder för att 
komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Kan av olika or-
saker inte rapportering ske till överordnad eller om inget händer efter rapporte-
ringen, ska rapporteringen ske till nästa överordnad.  
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4.8 Samordnare för intern kontroll inom verksamheten 
 
Varje verksamhet utser en samordnare för intern kontroll som har ansvar för att 
samordna hela verksamhetens arbete med intern kontroll. Uppdraget/rollen kan 
ges till flera personer. Viktigt att tänka på är att det ansvar rollen har ska vara tyd-
ligt.  
 
Uppdraget/rollen kan exempelvis innefatta följande arbetsuppgifter: 
 

• Utbilda och informera om intern kontroll 

• Samla in och sammanställa verksamhetens kartläggning över processer/ru-
tiner/system 

• Samla in och sammanställa en lista över risker från hela verksamhetens ris-
ker 

• Ta fram ett förslag till intern kontrollplan  

• Löpande under året redogöra/rapportera det interna kontrollarbetet till  
verksamhetschefen/förvaltningschefen 

• Ta fram förslag till intern kontrollrapport  

• Bidra och utveckla den interna kontrollprocessen i nätverksträffar avse-
ende intern kontroll arrangerade av kommunledningskontoret 

 
5 Intern kontroll i praktiken 
 
Intern kontroll är alltså ett förlopp eller flöde av strukturer och aktiviteter som till-
sammans ska leda till det avsedda syftet. Intern kontroll är det samlade begreppet 
för de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Den interna kontrollen 
innehåller flera moment:  
 

• Tydlig ansvarsfördelning och tydlig översikt över verksamhetens alla pro-
cesser 

• Riskanalyser med riskbedömning och riskhantering 

• Faktiska kontrollaktiviteter av olika slag. 

• Information och kommunikation 

• Uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring 

 
Det interna kontrollarbetet ska: 
 

• leda till att en god kontrollmiljö skapas, det vill säga en organisationskultur 
där alla är medvetna om vilka spelregler, attityder och värderingar som gäl-
ler. Lagstiftning, verksamhetsmål, policys, riktlinjer och rutiner ska kunna 
tillämpas på ett enkelt och naturligt sätt utifrån ett tydligt definierat ansvar 
och klart definierade befogenheter 

• genom systematisk riskanalys prioritera områden där sannolikheten för fel 
är större och där felen kan leda till allvarliga konsekvenser (höga riskvärde)
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• säkerställa att kontrollaktiviteterna, så långt som möjligt, integreras i ordi-
narie verksamhet och ingår som inbyggda delar i verksamhetsprocesserna 

• säkerställa att verksamhetsprocesserna utförs ändamålsenligt och  
kostnadseffektivt 

• säkerställa att verksamhetsprocesserna kontinuerligt anpassas till föränd-
rade förutsättningar; omvärldsförändringar kräver löpande utvärdering av 
processerna för styrning och kontroll av verksamheten 

 

6 Den interna kontrollprocessen 
 
Det årliga interna kontrollarbetet utgörs av återkommande aktiviteter där risker 
identifieras och värderas, arbetet planeras, utförs, följs upp, analyseras samt för-
bättras samt genomförande av en utvärdering av hur den interna kontrollproces-
sen fungerar. 
 
Nämndens årliga plan för intern kontroll beskriver hur arbetet är organiserat samt 
redovisar vilka insatser som planeras för året. Flera av stegen beskrivs mer detalje-
rat i egna avsnitt nedan. 
 

 
 

6.1 Steg 1 - Riskanalys 
 
I den interna kontrollprocessen är riskbedömning med riskanalyser och riskvärde-
ring en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till den interna kontrollpla-
nen. Riskanalysen är ett bra verktyg i arbetet med att säkerställa att vi har god in-
tern kontroll, det vill säga att vi har ordning och reda, veta att det som ska göras 
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Det finns olika metoder och 
angreppssätt för riskanalys, men generellt handlar det om ett systematiskt arbete, 
identifiera, analysera, värdera, hantera och följa upp. 
 

 Vad är en risk? 
 
En risk innebär att en negativ händelse eller en oönskad situation kan inträffa som 
kan hindra att mål inte nås eller kan leda till skada för verksamheten. En risk kan 
också uttryckas som en kritisk framgångsfaktor.

Steg 1 - Riskanalys

• Urval till riskanalys görs från 
verksamhetens alla 
processer  

• Löpande samla in och 
dokumentera risker

Steg 2 - Prioritera, planera 
& utföra

• Ta fram plan för intern 
kontroll

• Genomföra planerade 
åtgärder och kontroller

Steg 3 - Uppföljning

• Följa upp arbetet i avsedda 
mallar samt  göra en 
sammanfattande bedömning i 
tertialrapport, delårsrapport 
och årsredovisning

Steg 4 - Utveckling och 
förbättring

• Lära av bristerna för ständiga 
förbättringar
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 Syftet med riskanalys 
 

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsa-

ker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller 

mildrar konsekvenserna av negativa händelser. En riskanalys leder också till 

höjd riskmedvetenhet. 

 
En riskanalys är ett levande instrument som kontinuerligt hanterar risker i en ar-
betsprocess, men görs ofta också som ett avgränsat uppdrag som exempelvis inför 
en förändring av verksamheten eller inför projekt, införande av nya IT-system 
med mera. 
 
I den interna kontrollprocessen är riskbedömning med riskanalyser och riskvärde-
ring en väsentlig grund för prioriteringen av de kontroller som ska finnas med i 
den interna kontrollplanen. Riskerna dokumenteras i mallen för riskanalys och an-
vänds som ett stöd vid prioritering av vilka kontroller som ska finnas med i intern 
kontrollplanen.  
 

 Planera och förbereda riskanalysen 
 
Det är viktigt att avsätta tid och planera in flera tillfällen för arbetet med riskana-
lysen där man ska gå igenom de områden och processer som ska analyseras. Flera 
tillfällen ger deltagarna tid att reflektera, samla in kompletterande fakta och ger 
möjlighet att diskutera med kolleger mellan mötena. En riskanalys kräver stort en-
gagemang och kreativitet. 
 
På riskanalystillfällena bör det finnas med representanter från verksamheten med 
god kännedom kring områdena/processerna, men även representanter med kor-
tare erfarenhet som kan bidra med ”nya ögon”. Deltagarna behöver, innan analys-
tillfället, förstå syftet med riskanalysen och i god tid få ta del av bakgrundsinform-
ationen, och i vissa fall bidra till denna.  
 
Innan riskanalysen startar behöver det samlas in fakta som är nödvändiga för ana-
lysen för att inte missa något väsentligt. Analysen av en befintlig verksamhet ska 
utgå från den verkliga situationen, det faktiska arbetssättet. Exempel på fakta som 
kan vara relevanta är:  
 

• beskrivning av verksamheten, till exempel mål och verksamhetsplaner, 
processbeskrivningar, arbets- och rutinbeskrivningar 

• avvikelserapporter eller liknande 

• synpunkter och klagomål 

• tidigare genomförda riskanalyser 

• rekommendationer från extern/intern granskning 
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 Genomföra riskanalysen 
 
Hitta riskerna 
 
Finns det processkartor dokumenterade över analysområdena, kan det vara en 
stor tidsvinst att utgå från dessa vid analysen. Finns inga processkartor, kan det, 
beroende på storleken av processerna/områdena ta längre tid att utföra riskana-
lysen. 
 
När identifieringen av riskerna ska göras, kan man använda sig av metoden 
”brainstorming”, där deltagarna får skriva ner riskerna post-it-lappar eller liknande 
utifrån händelse, orsak och konsekvens, se förslag på uppställning på nästa sida att 
skriva ut.  
 
Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar. Risk att … (hän-
delse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 

 

Ta med ALLA risker, stora som små. Det viktiga är att riskerna lyfts fram, do-

kumenteras och blir synliga. 

 
Tänk utifrån vad som skulle kunna gå fel: 
 

• Människa (brister i utbildning, otydliga roller och ansvar, felaktigt hand-
havande, stress, slarv med mera) 

• Oegentligheter 

• Teknik (fel och buggar i mjukvara/hårdvara, installationsfel, fel i konfigu-
ration, elavbrott med mera) 

• Natur (brand, översvämning, storm, kyla med mera) 

• Administration (rättsliga krav, interna styrdokument, rutiner, ansvar och 
roller, handböcker med mera) 

• Finns/uppkommer avsiktliga externa hot? Skapas möjligheter att illo-
jala/illasinnade missbrukar, saboterar, vandaliserar, stjäl och så vidare?  

• Kan risker uppkomma som beror på händelser utanför analysobjektets 
kontroll, exempelvis förändrad ekonomi, förändrat lagrum, politiska för-
ändringar, tekniska förändringar eller omorganisationer. 

• Kan risker förekomma mellan aktiviteter eller vid avlämning till annan 
verksamhet? 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att ta med kommungemensamma, men inte 
nämndsspecifika, risker i sin riskanalys inom exempelvis områdena ekonomi, IT, 
HR, kommunikation, kansli och utveckling. Detta innebär att exempelvis gransk-
ning av attestrutiner kan vara en kommungemensam risk, men det kan finnas skäl 
att granska detta för en specifik nämnd om det anses som en risk just i den nämn-
den. Det finns normalt sätt risker inom dessa områden specifika för nämnderna 
och bör då tas upp i nämndernas riskanalyser. 
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Risk att… 

på grund av… 

vilket kan leda till… 

 
 

Risk att… 

på grund av… 

vilket kan leda till… 
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Riskkategorier 
 
Riskkategorier som kan användas vid identifiering är: 
 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

• IT-baserade risker 

 
Riskvärdering 
 
När riskerna är identifierade ska de bedömas och få ett riskvärde. För att bedöma 
risker används de båda perspektiven sannolikhet och konsekvens som båda värde-
ras på en skala från 1 till 4. Genom att multiplicera värdet för sannolikhet med 
värdet för konsekvens räknas riskvärdet fram. Riskvärdet anger riskens storlek i 
relation till andra identifierade risker.  
 

Konsekvenser och allvarlighetsgrad 
 

Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss risk-
händelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig kon-
sekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt 
mindre drastiska. 
 

Skala Bedömning Beskrivning 

1 Mycket liten 
konsekvens 

Försumbar skada. Kan innebära påverkan på verk-
samheten. Konsekvensen är begränsad för kommu-
nen och andra parter. 

2 Liten konse-
kvens 

Betydande skada men konsekvensen kan hanteras i 
det löpande arbetet. Kan få bekymmersamma konse-
kvenser både för kommunen och andra parter. 

3 Stor konse-
kvens 

Allvarlig skada. Stora störningar i verksamheten. Kan 
medföra betydande skada, både för kommunen och 
andra parter. 

4 Mycket stor 
konsekvens 

Mycket allvarlig skada. Omfattande och allvarliga kon-
sekvenser för verksamheten. Kan orsaka mycket 
stora skador för kommunen och andra parter. 
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Sannolikhet 
 

Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-
händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur 
ofta den kan komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.  
 

Skala Bedömning Beskrivning 

1 Mycket liten 
sannolikhet 

Obefintlig eller liten risk. Kan hända med minst tio års 
mellanrum. 

2 Liten sannolik-
het 

Inträffar sannolikt inte under normala omständigheter 
eller i alla fall inte frekvent. Kan hända med några års 
mellanrum. 

3 Stor sannolik-
het 

Kan mycket väl inträffa men troligtvis inte särskilt fre-
kvent. Kan hända några gånger om året. 

4 Mycket stor 
sannolikhet 

Sannolikheten är så stor att det är en fråga om när det 
inträffar och i vilken omfattning. Kan hända varje vecka. 

 

Riskvärde 
 

Multiplicera bedömningen av sannolikhet med bedömningen av konsekvens för 
varje risk. Varje risk får därmed en värdering mellan 1 och 16.  
 
Riskvärdering 

K
o

n
s
e
k
v

e
n

s
 

4 
 

Mycket stor 
 

 
4 8 12 16 

3 
 

Stor 
 

3 6 9 12 

2 
 

Liten 
 

2 4 6 8 

1 
 

Mycket liten 
 

1 2 3 4 

  1 Mycket      
   liten 

2 Liten 3 Stor 4 Mycket    
   stor 

Sannolikhet 
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Dokumentation av riskanalysen 
 
Riskerna läggs in i kommunens gemensamma mall för riskanalys. Listan är ett un-
derlag och ett stöd vid prioritering till vilka kontroller alternativt direktåtgärder 
som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

 
Den anvisade mallen för riskanalys ska användas och av mallen ska det framgå 
följande: 

• Riskid 

• Riskkategori 

• Risk 

• Sannolikhet 

• Konsekvens 

• Riskvärde 

• Vidare hantering (ange om risken är acceptabel, om befintliga åtgärder/in-
byggda kontroller bedöms räcka, om risken är föremål för granskning eller 
om risken medför direktåtgärder) 

• Vem som är ansvarig 

• Förklaring och motivering till hur bedömningen av den vidare hanteringen 
gjorts  

• Om risken ska vidare till den interna kontrollplanen eller inte (samtliga di-
rektåtgärder ska listas i planen samt de risker som har höga riskvärde eller 
prioriteras av annat skäl) 

 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Be-
dömningen bör också göras utifrån hur komplicerad åtgärden är och kostnaden 
för åtgärden. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre 
riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar litet, samtidigt som 
man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex 
och kostar mycket. 
 
Använd riskvärderingen till stöd för att avgöra vilka risker som ska prioriteras och 
åtgärdas. Risker med höga värden är oftast viktigast att åtgärda men även risker 
med lägre värdering som är enkla eller billiga att åtgärda kan också prioriteras. 
Riskmatrisen kan underlätta arbetet i det urvalet genom att den ger deltagarna en 
gemensam bild av värderingen för att kunna göra en prioritering över vilka risker 
som ska upp i årets interna kontrollplan.  
 
Beskriv åtgärderna och vilket resultat de ska leda till tydligt, för att underlätta ge-
nomförandet och uppföljningen. Verksamheten måste själv avgöra vad som är en 
tillräcklig åtgärd i varje enskilt fall. Vanligen handlar det om att minska risken ge-
nom att förebygga eller förhindra att den oönskade händelsen kan inträffa eller att 
ett visst förhållande kan bestå. 
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6.2 Steg 2 – Prioritera, planera & utföra 
 

 Intern kontrollplan 
 
En intern kontrollplan definierar – främst från riskanalyser men även från bland 
annat revisionsgranskningar – vad som ska åtgärdas och vilka rutiner, processer, 
system eller moment som ska följas upp/kontrolleras, hur och när detta ska ske, 
vem som ansvarar och hur rapportering ska ske. Nämnderna ska inför varje år be-
sluta om verksamheternas förslag av plan för intern kontroll. 
 

Vem dokumenterar den interna kontrollplanen? 

 

Utsedd samordnare för intern kontroll inom verksamheten sammanställer un-

derlaget för den interna kontrollplanen i anvisad mall. 

 

Vem beslutar om den interna kontrollplanen? 

 

Den bereds av utsedd samordnare för intern kontroll inom verksamheten, före-

slås av förvaltningschef/verksamhetschef och beslutas av styrelsen samt re-

spektive nämnd.  

 

Vem utför kontrollmomenten? 

 

Verksamheterna genomför den interna kontrollen utifrån nämndens beslutade 

interna kontrollplan samt kommunens regler och anvisningar. Det är lämpligt 

att medarbetare inom verksamheten utför olika kontrollmoment då det är 

dessa som är kunniga och har profession inom respektive område. Samtidigt 

är det viktigt att beakta reglerna om jäv vid utförandet av kontrollerna. 

 
Nämnden/styrelsen beslutar vilka risker som ska följas upp i den interna kontroll-
planen och har som utgångspunkt verksamheternas föreslagna interna kontroll-
plan. Även om intern kontroll är mer än bara den interna kontrollplanen, är den 
ett av de tydligaste uttrycken för den interna kontrollen. Om en viktig del av den 
interna kontrollen saknas i den interna kontrollplanen är risken stor för att denna 
del inte blir tillräckligt synlig och därmed inte genomförs.  
 
Den interna kontrollplanen bör därför ge en samlad bild av nämndens arbete med 
den interna kontrollen vilket betyder att den behöver innehålla kontrollmoment 
som fångar upp alla viktiga delar av den interna kontrollen.  
 

32



  

 

17 (21) 
 

  

Den kommungemensamma mallen för intern kontrollplan ska användas och av 
planen ska det framgå följande: 
 

• Riskid 

• Risk 

• Riskvärde 

• Kontrollmoment (Skriv ”GRANSKNING” som rubrik till fältet i de fall 
det handlar om ett kontrollmoment, skriv ”DIREKTÅTGÄRD” som ru-
brik i de fall det handlar om en direktåtgärd.) 

• Kontrollmetod 

• Omfattning/avgränsning 

• Ansvarig för genomförandet av granskningen 

• Till vem granskningen ska rapporteras 

• Rapporteringstidpunkt 
 
Följande är vanligt förekommande områden att utforma kontrollmoment utifrån:  
  
Verksamhet och organisation 
Verksamhetskontroller används för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Här ingår bland annat att titta på säker-
hetsfrågor, organisation, ansvarsfördelning, ledning och styrning.  
 
Exempel på kontrollmoment inom området kan vara kvalitetssäkring av underlag 
för beslut, att beslut fattats enligt delegationsordning, att fattade beslut blir verk-
ställda och om verksamheten går att följa upp. Kontroll kan även ske av avtalskva-
litet och avtalsuppföljning, att alla ärenden har en handläggare samt hanteras och 
avslutas och handlagts på ett korrekt sätt, att risken för oegentligheter beaktas och 
hanteras inom verksamheten. Inom detta område finns många olika kontroller vil-
ket ska avgöras utifrån förslag från förvaltningen av respektive styrelse/nämnd.  

 
Personal 
Personalkostnader är kommunens absolut största kostnadspost. Felaktigheter 
inom detta område kan ha såväl kännbara ekonomiska som förtroendemässiga ef-
fekter. Området bör därför innefatta tydliga och genomgripande rutinbeskriv-
ningar, anvisningar och olika kontrollmoment för att kunna säkerställa att vi har 
en bra och tillförlitlig hantering.  
 
Exempel på kontroller kan vara att granska uppgifter i lönesystemet att månads-
lön, övertid, jour, retroaktivlön etc. är rimlig mot bakgrund av den anställdes vill-
kor. Det kan vara att granska att endast enhetens anställda finns upptagna på per-
sonalkostnadsrapporten. Kontrollera att inrapporterade löneavdrag (sjukfrånvaro, 
tjänstledigheter etc.) beaktas, att respektive anställda har rätt tjänstgöringsgrad i sy-
stemet, att rätt grunduppgift är inlagd i systemet efter lönerevision. Kontroll av att 
kommunens policy/riktlinje och redovisningsregler/avdragsrätt tillämpas riktigt 
avseende representation, interna kurser och konferenser och gåvor. Kontroll att 
kostförmån förkommer vid externa kurser/konferenser med mera. 
 
Ekonomi 
Den ekonomiska kontrollen syftar till säkra rättvisande räkenskaper för nämnden 
och verksamhetsansvariga. Den ska också förhindra onödiga utgifter. Exempel på 
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kontrollmoment inom området kan vara kontroller av fakturahantering, attestruti-
ner, intäktsredovisning.  

 
Exempelvis att attestrutinerna är ändamålsenligt organiserade med avseende på 
mottagnings-, gransknings-, och beslutsattest och att de utförs. Granska före-
komsten och orsak till mottagna påminnelsefakturor. Kontroll av att handkassa, 
betalkort och inköpskort hanteras enligt gällande regler med mera. 

 
Administration 
Administration finns i alla verksamheter och det är av stor vikt att hantering och 
handläggning sker på ett rättssäkert sätt.  

 
Exempel på kontrollmoment inom området kan vara kontroller av att handlingar 
är diarieförda, att ärendeberedningsprocessen sker enligt anvisningar, att inköp 
görs av utbildad inköpsbehörig med mera. 

 
Oegentligheter, mutor och jäv 
Kontroller avseende oegentligheter, mutor och jäv är ofta svåra att genomföra 
men måste trots det genomföras. Kontrollerna ska förhindra bland annat korrupt-
ion som ofta sker i det fördolda. I kontrollerna ingår också att titta på representat-
ion, bisysslor och jäv.  

 
Exempel på kontrollmoment inom området kan vara att undersöka kompetensen 
kring gällande regler om bisysslor, mutor och jäv samt att regler för representation 
har följts med mera. Ett sätt att kontrollera det förebyggande arbetet är att kon-
trollera arbetet med information och värdegrundsfrågor i förvaltningens verksam-
heter.  

 
Utforma kontrollmoment och kontrollmetod 
 
Kontrollmomenten ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som kan befa-
ras. Intern kontroll är dock mer än bara kontrollmoment. Ofta kan det vara att in-
föra ett visst arbetssätt eller att utforma en ny rutin. Kontrollmoment kan då ändå 
användas för att säkerställa att arbetet utförs på önskat sätt. Kontrollmoment an-
vänds ofta för att säkerställa att en process eller rutin följs och att den är funktion-
ell. Kontrollmomenten kommer att se olika ut beroende på vilken risk som ska 
kontrolleras. För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollme-
tod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. 
 
Exempel på kontrollmoment kan vara:  
 

• Kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner.  
– Metod: Frågeställningar i enkät till politiker och medarbetare.  

• Kontroll av utformning av avtal.  
– Metod: Stickprov av avtal som bedöms utifrån förutbestämda  
kriterier.  

• Kontroll av om policys, riktlinjer och rutiner följts.  
– Metod: Frågeställningar i enkät till politiker och medarbetare.  
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• Kontroll av att specifikationer finns på fakturor.  
– Metod: Stickprov av fakturor som bedöms utifrån förutbestämda  
kriterier.  

 
Olika typer av kontrollmoment/aktiviteter passar olika bra för olika kontrollområ-
den. Vilket som passar bäst får avgöras från fall till fall. Grovt kan kontrollaktivi-
teterna delas in i följande kategorier:  
 
Kontroll av kunskap  
- Kan användas för att undersöka kännedomen om till exempel regler och rutiner 
och därmed ge information om behovet av information, men uppmärksammar 
samtidigt det som kontrolleras vilket leder till ökad kännedom.  
 
Dokument- och databaskontroll  
- Kan användas för att undersöka om till exempel rutiner eller processer följs. För 
att fungera väl behövs ofta någon form av underlag som anger vad man ska leta 
efter. Även lämpligt för ekonomiska kontroller.  
 
Kontroll av utfört arbete  
- Genom enkäter och intervjuer med medarbetare undersöka om till exempel ruti-
ner och processer har följts.  
 
Uppföljningar, utvärderingar och utredningar  
- Uppföljningar, utvärderingar och utredningar som fokuserar på hur organisat-
ionen fungerar och hanterar till exempel ett verksamhetsområde kan fungera som 
kontrollmoment i intern kontrollplanen. Planen innehåller ofta kontrollmoment 
som upprepas under flera år men kan också innehålla engångsinsatser för att upp-
märksamma ett särskilt område och för att ta reda på mer information om det.  
 
Incident- och avvikelserapportering  
- Kan användas som verktyg i den interna kontrollen. De visar på situationer där 
fel och brister kan ha förekommit och kan ligga till grund för analys av orsaker 
och för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Incident- och avvikelserap-
porteringen kan också ingå som kontrollmoment i intern kontrollplanen och då 
redovisas i avrapporteringen av denna.  
 
Vardagskontrollmoment  
- Arbetet med den interna kontrollen är mera än arbetet med och avrapporte-
ringen av intern kontrollplanen. Ofta behöver den interna kontrollen vara en del 
av vardagen. Det sker till exempel genom att man i arbetet med olika ärenden föl-
jer bestämda rutiner och processer. Sådana rutiner och processer kan också kom-
pletteras med kontrollmoment i vardagen, det vill säga enkla sätt att kvalitetssäkra 
sitt eget arbete, till exempel genom checklistor eller att kollegor går igenom 
varandras arbete utifrån förutbestämda modeller eller att man kontrollerar att alla 
delegationsbeslut har anmälts till nämnd/styrelse. 

 

Utforma kontrollmomentet och kontrollmetoden tydligt så att den som ska ut-
föra kontrollen utför den på det sätt som är tänkt. 
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6.3 Steg 3 – Utveckling och förbättring 
 

Resultatet av den interna kontrollen ger verktyg för att förbättra och utveckla 
kvaliteten i verksamheten. 

 
Genom att använda resultaten samt kunskapen från tillsynerna, utvecklas  
rutinernas tillförlitlighet och verksamhetens arbetssätt säkras och utvecklas på ett 
systematiskt sätt. Denna möjlighet måste tas tillvara och förvaltas av de ansvariga i 
verksamheten. För att det ska vara möjligt är klimatet och kulturen i verksamhet-
erna av betydelse. 

 

6.4 Steg 4 – Uppföljning  
 
Styrelsens och nämndernas uppföljning av den interna kontrollen med bland an-
nat genomförda kontrollåtgärder och kontrollmoment inklusive direktåtgärder do-
kumenteras i en intern kontrollrapport, i en kommungemensam mall.  
 
Återredovisning sker även i styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser i 
tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.  
 
Rapportering av beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser och uppföljning ska 
förutom till respektive nämnd ske till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska 
med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter göra en bedömning av 
kommunens samlade system för intern kontroll. 
 

Vem dokumenterar uppföljningen av intern kontroll? 

 

Utsedd samordnare för intern kontroll inom verksamheten sammanställer un-

derlaget för uppföljningen i anvisad mall, en intern kontrollrapport. 

 

Vem beslutar om den interna kontrollrapporten? 

 

Den bereds av utsedd samordnare för intern kontroll inom verksamheten, före-

slås av förvaltningschef/verksamhetschef och beslutas av styrelsen/nämnd.  
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Den kommungemensamma mallen för uppföljning av intern kontroll ska använ-
das och förutom en sammanfattning av den samlade bedömningen av uppfölj-
ningen ska den innehålla dokumentation med följande information:  
 
Direktåtgärder 

• Riskid 

• Risk 

• Typ av åtgärd 

• Sammanfattande resultat av åtgärd 

• Detaljerad beskrivning av resultatet och hur man gått tillväga för att sätta 
in åtgärden 

• Granskningstidpunkt 

• Vem den är utförd av 
 
Granskning 

• Riskid 

• Risk 

• Kontrollmoment 

• Omfattning/avgränsning 

• Sammanfattande resultat av granskningen 

• Detaljerad beskrivning av resultatet med förslag på eventuella åtgärder 

• Granskningstidpunkt 

• Vem den är utförd av 
 
Mallen kan även användas till åtgärder som inte funnits med i den interna kon-
trollplanen, som exempelvis utförda akuta åtgärder (extrakontroller, riktade utbild-
ningar, revidering av rutiner etc.). 
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Ksau § 274 Dnr KS 2020/206

Yttrande samråd Bostadsförsörjningsprogram, 
Simrishamns kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Simrishamns kommuns förslag 
till Bostadsförsörjningsprogram i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Simrishamns kommuns Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för 
bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021–2025, är på samråd 
under tiden 31 oktober 2020 – 2 januari 2021 

Simrishamns kommun vill kommunicera och inspirera till inflyttning genom 
en strategisk och tydlig bostadspolitik, som engagerar lokalsamhället. 
Kommunen ska tydliggöra vilka områden för bostadsförsörjning man aktivt 
vill arbeta med och förverkliga på kort och lång sikt. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge förslag på åtgärder för att nå målet. 

Simrishamns kommuns mål är att det i snitt ska byggas 100 nya 
bostäder per år i kommunen fram till slutet av år 2025.

I bostadsförsörjningsprogrammet har kommunens förutsättningar och behov 
analyserats. Utifrån analysen har fyra temaområden identifierats där extra 
fokus behövs för att nå upp till kommunens mål, samt regionala och 
nationella mål. Till varje temaområde redovisas pågående och planerade 
åtgärder.

 Ett varierat bostadsutbud och mångsidiga bostäder
 Attraktiva bostäder med god tillgänglighet
 Tillgång för alla på bostadsmarknaden
 God bebyggd miljö och hållbarhet

Bostadsförsörjningsprogrammet kopplar till Översiktsplanens 
bebyggelsestrategi, som beskriver hur kommunen bör förhålla sig i bygglovs 
och planhandläggningsprocessen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 274 forts.

Yttrande Tomelilla kommun
Tomelilla kommun har inget att erinra gällande 
bostadsförsörjningsprogrammet Simrishamns kommun 2021–2025. 

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Uppföljning
Ingen uppföljning för Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Simrishamns kommuns förslag 
till Bostadsförsörjningsprogram i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.3708.
Kungörelse bostadsförsörjningsprogram Simrishamns kommun, handlingsid: 
Ks 2020.3706.
Samrådshandling Bostadsförsörjning Simrishamns kommun, handlingsid: Ks 
2020.3707.    
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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  www.simrishamn.se 

 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen   1 (1) 

 ADRESS : 272 80 Simrishamn 
 BESÖK : Stadshuset, Stortorget, Simrishamn  
 TELEFON : 0414-81 90 00 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 
 

   

  
 
 

KUNGÖRELSE 
Dnr 2019/1076 

 

Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för 

Simrishamns kommun 2021–2025, Skåne län, är föremål för samråd under 

tiden 31 oktober 2020 – 2 januari 2021  

 

 

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att arbeta med bostadsfrågorna ur ett 

attraktivitetsperspektiv. Alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Simrishamns 

kommun vill kommunicera och inspirera till inflyttning genom en strategisk och tydlig 

bostadspolitik, som engagerar lokalsamhället. Kommunen ska tydliggöra vilka områden för 

bostadsförsörjning man aktivt vill arbeta med och förverkliga på kort och lång sikt. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge förslag på åtgärder för att nå målet.  

 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2020-10-22 § 218 att godkänna planen för samråd. 

 

Utställningslokaler: 
 

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn 

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30. Dag före helgdag kl. 8.00-12.00  

 

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2 

Måndag och onsdag kl. 10.30-19.00, tisdag, torsdag och fredag kl. 10.30-17.00,  

lördag kl. 11.00-14.00 

 

Planen finns också tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida: 

https://www.simrishamn.se/bostadstadsforsorjningsprogrammet-samrad 

 

Frågor beträffande planen kan ställas till: 

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 

Översiktsplanerare Ann-Sofie Pellas, 0414-81 92 52. 

 

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-

förvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller kontakt@simrishamn.se, 

tillhanda senast 2021-01-02. 

 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN 

Datum: 2020-10-30 
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BOSTADS 
FÖRSÖRJNINGS 

PROGRAM
- RIkTlINJeR FÖR 

BOSTADSFÖRSÖRJNING

FÖR SIMRIShAMNS kOMMuN
2021-2025

samrådshandling
Godkänd av samhällsplaneringsnämnden 
2020-10-22 § 218
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ETT FÖRORD OM ATTRAKTIVITET OCH 
BOENDE 

”Kontrasterna i en levande kommun gör alla 
dagar bättre.” Så lyder Simrishamns kommuns 
vision som togs fram tillsammans med dem 
som bor, lever och verkar i vår kommun på 
Österlen. Simrishamns kommun ska sträva efter 
att gå före i gestaltningen av kommunens olika 
livsmiljöer. Bostadsförsörjningsprogrammet 
ska ge tydlig signal till medborgarna om att de 
har rätt till en vacker och varaktig arkitektonisk 
utformning av sin livsmiljö. 
Genom aktiv boendeplanering, i samspel 
med det kommande arkitektur- och 
kulturmiljöprogrammet, kan Simrishamns 
kommun ta ett helhetsgrepp på 
boendeattraktivitet. Där emotionell och 
funktionell attraktivitet sammanstrålar bildas 
en attraktiv livsmiljö för Simrishamns kommuns 
invånare.
 Kommunen har har ett unikt 
vackert landskap som attraherar permanent 
boende, fritidsboende och turister. Här finns 
stora variationer av boendemiljöer med 
närhet till hav och natur. Kommunen har 
stora möjligheter att utvecklas utifrån dessa 
förutsättningar. 

Projektledare och revideringar för samråd: Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare
Fotografier: Grace Gustavsson, Karl Gustavsson, Ann-Sofie Pellas samt förvaltningens fotobibliotek.
Politisk samrådsgrupp: Representanter från samhällsplaneringssnämnden, byggnadsnämnden, socialnämnden och 
kommunstyrelsens arbetsutskott
Styrgrupp: Marie Leandersson, Anna Eliasson och Linda Larsson
Referensgrupp: Arbetet med att ta fram programmet har skett i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med 
representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- 
och fritidsförvaltningen, kommunledningskontoret, samt Simrishamns bostäder AB
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Bostadsförsörjningsprogrammet 
ska kunna ge stöd för beslut i en 
rad olika samhällsbyggnadsfrågor, 
till exempel i prioriteringen av 
framtagandet av detaljplaner 
och översiktsplanering. 
Bostadsförsörjningsprogrammet 
ska förtydliga och fördjupa 
översiktsplanens bebyggelsestrategi.

SAMMANFATTNING 

•	 Simrishamns kommuns invånare har 
högst medelålder av alla kommuner i 
Skåne och fjärde högst medelålder i 
landet.

•	 Andelen äldre beräknas att öka.
•	 Kommunen har haft en svag befolk-

ningsutveckling, som till stor del beror 
på att fler människor avlider än föds i 
kommunen (negativt födelsenetto)

•	 Kommunen har ett positivt flyttnetto, 
inflyttningen är större än utflyttningen.

•	 Störst inflyttning till kommunen sker i 
åldrarna 20–30 år, i samma åldersspann 
sker även störst utflyttning.

•	 Simrishmans kommun har minst hus-
hållsstorlek av alla kommuner i Skåne.  
 
efteRfRÅgan pÅ bostädeR 

•	 Det kommunala bostadsbolaget har en 
lång bostadskö, väntetiden på en bostad 
är cirka två år.

•	 Kommunen har en god planberedskap 
och äger mark i strategiska lägen

•	 Efterfrågan på bostäder är hög enligt 
lokala mäklare. 
 
bostadsutbud I 
kommunen 

•	 Utbudet av bostäder för studenter är 
begränsat.

•	 Bostadsbeståndet består till största del av 
småhus (68 %).

•	 Bostadsbeståndet skulle behöva bli mer 
varierat för att öka flexibiliteten och un-
derlätta för fler att bo kvar eller flytta till 
tätorter med högre grad av service.

•	 Kommunen har en hög andel fritidshus 
(44 %). 

•	 Äganderätt är kommunens vanligaste 
upplåtelseform (59 %). 
 
 
 
 
 

•	 Småhuspriserna i kommunen är höga 
jämfört med andra kommuner i östra 
Skåne.

•	 Kvadratmeterpriset för bostadsrätter är 
lägre än kvadratmeterpriset för småhus.

•	 Hyressättningen i kommunen är sjätte 
högst i hela Skåne. 
 
beHov av bostädeR 

•	 Kommunen bedömer att det främst 
finns behov av hyresrätter, 1–3 rum och 
kök.

•	 Samt att det finns behov av bostadsrätter, 
2–4 rum och kök.

•	 Sammanlagt bedömer kommunen att 
det behövs byggas cirka 100 bostäder om 
året. 
 
bYggpRognos 

•	 Under de senaste tio åren har det byggts 
cirka 50 bostäder per år i kommunen.

•	 Under åren 2021–2025 finns byggplaner 
på mer än 500 bostäder. 
 
attRaktIvItet 

•	 Kommunen har ett starkt varumärke.
•	 De flesta som flyttar till kommunen gör 

det på grund av ett aktivt val, kopplat till 
kommunens attraktivitet. 
 
mÅl föR 
bostadsbYggande 

•	 Målet för bostadsbyggande i 
Simrishamns kommun är att bygga i snitt 
100 bostäder per år.

demogRafI pRIsutveCklIng
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INLEDNING, SYFTE OCH MÅL

InlednIng

Ett bostadsförsörjningsprogram fyller en 
viktig roll i den strategiska utvecklingen av 
en kommuns bostadsförsörjning. Det hand-
lar om planering för att skapa nya bostäder, 
men även att skapa attraktiva bostadsmiljöer 
i ett redan befintligt bestånd. Programmet 
ska grunda sig på bostadsförsörjningslagen 
(2014) och ska syfta till att öka kommunens 
attraktivitet på kort och lång sikt, så att fler 
kan och vill bo här året runt. 

Planering för bostäder är starkt samman-
kopplad med planering för infrastruktur, 
grönstruktur och näringsliv. Det är kom-
plexa frågor och kräver nya sätt att tänka på. 
Samarbete över förvaltningar samt kontakt 
med bostadsmarknadens aktörer är avgöran-
de för en välfungerande boendeplanering. 
Ett dialogarbete med olika grupper i sam-
hället och näringslivet underbygger detta 
bostadsförsörjningsprogram.

Programmet innehåller en nulägesbeskriv-
ning av befolkningsutvecklingen, den lokala 
bostadsmarknaden samt kommunens mål 
och riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

sYfte

Syftet är att arbeta med bostadsfrågorna ur 
ett attraktivitetsperspektiv. Alla i kommunen 
ska kunna leva i goda bostäder.  
 
Simrishamns kommun vill kommunicera och 

inspirera till inflyttning genom en strategisk 
och tydlig bostadspolitik som engagerar  
lokalsamhället. Kommunen ska tyd-
liggöra vilka områden för bostadsför-
sörjning man aktivt vill arbeta med 
att förverkliga, på kort och lång sikt. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge för-
slag till åtgärder för att nå målen.  

mÅl

Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat 
område med ett varierat utbud som motsva-
rar behov och förväntningar hos dagens och 
morgondagens medborgare. Kontrasterna 
mellan Simrishamns stad och byarna med 
sina starka identiteter, gör oss unika i för-
hållande till andra kommuner. Ny bostads-
bebyggelse ska följa medborgarnas behov 
genom livets olika skeden. 

Målet är att verka för en god livsmiljö över 
lång tid som främjar mångfald och ger en 
bostadsmiljö där människor trivs och som 
kommunens invånare kan vara stolta över. 
Det ska även finnas bostäder i tillräcklig om-
fattning för att fylla bostadsbehovet.  
 
Under perioden 2021–2025 beräknas det 
finnas ett behov av i snitt 100 nya bostäder 
per år.

”Bostadsbyggande” och ”utveckling 
av bostadsbeståndet” infördes 
den 1 januari 2014 i 2 kap 3 § p.5 
plan- och bygglagen, som ett sådant 
allmänt intresse som kommunerna 
ska främja vid planläggning. I 
bostadsförsörjningslagen tydliggörs 
att kommunernas riktlinjer 
för bostadsförsörjning ska vara 
vägledande vid tillämpning av 
denna bestämmelse i plan- och 
bygglagen.

bostadsförsörjningslagen

Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjnings- 
lagen minst innehålla följande uppgifter: 

•	 kommunens mål för bostadsbyggande  
och utveckling av bostadsbeståndet

•	 kommunens planerade insatser för att 
 nå uppsatta mål 

•	 hur kommunen tagit hänsyn till  
relevanta nationella och regionala  
mål, planer, och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen 

InlednIng

5
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* Under perioden 2021–2025 
bedömmer socialförvaltningen 
att det inte finns ett ökat behov 
av särskilt boende.

BOSTADSFÖRSÖRJNING
I ÖVERSIKTSPLANEN

ställnIngstaganden

1. Bebyggelsestrategi för Simrishamns 
kommun ska följas, detta innebär att vid 
lovgivning aktivt hänvisa till utpekade 
områden som prövats lämpliga i stra-
tegin. Uppförande av nya bostäder ska 
vara förenligt med långsiktig ekologisk, 
ekonomisk samt social hållbarhet.

2. Återrapportering om i vilken grad bebyg-
gelsestrategin följs, sker varje mandat- 
period till kommunstyrelsen.

3. Vid planläggning och lovgivning ska sam-
hällsbyggnadsförvaltningen inta en aktiv 
och inspirerande roll för att driva frågor 
om boendets närmiljö, livskvalitet och 
materialval för en hållbar miljö.

4. Simrishamns kommun ska upprätta ett 
bostadsförsörjningsprogram, en väl ge-
nomtänkt strategi för hur bostadsbyggan-
det och boendet i olika delar av kommu-
nen ska utvecklas.

5. Samarbete och samverkan mellan 
grannkommuner och regionen ska ske. 
Beståndet av fritidshus i kommunen ska 
belysas utifrån nya möjligheter (student-
bostäder/uthyrning) och utmaningar 
som årstidbunden samhällsbelastning av 
exempelvis VA-nätet. 

I september 2015 antog kommunfullmäktige 
Framtiden – översiktsplan för Simrishamns 
kommun. Översiktsplanen är det 
övergripande styrdokumentet för den 
långsiktiga fysiska planeringen inom 
kommunen. I januari 2020 genomfördes 
en aktualitetsprövning av översiktsplanen 
där kommunfullmäktige beslutade att 
översiktsplanen fortfarande är aktuell som 
vägledning vid framtida planering.  

Översiktsplanen hålls aktuell genom tillägg 
och fördjupningar, varav kommunen 
arbetar med att ta fram en infrastrukturplan 
och en fördjupning av översiktsplanen 
för Simrishamns stad. Nedan presenteras 
ställningstaganden ur översiktsplanen 
(s. 25) med bäring på kommunens 
bostadsförsörjningsansvar.

bostadsförsörjningsprogrammet ska: 

•	 Aktualiseras en gång per mandatperiod 
och vara avstämt med aktuell översikts-
plan. 

•	 Avstämmas mot det planerade arkitektur- 
och kulturmiljöprogrammet.

•	 Programmet ska redovisa delmål för hur 
man tillmötesgår behovet av och uppfö-
rande av flerbostadshus. 

•	 En prioriterad insats för tillgängliga bo-
städer till ungdomar, medelålders, äldre- 
och ekonomiskt svaga hushåll ska göras.

•	 Med anledning av den förväntade ök-
ningen av äldre i behov av särskilt boen-
de, bör mark/lokaler avsättas i den vidare 
planläggningen i anslutning till  
redan befintliga boenden i Kivik, 
Skillinge, Hammenhög och Gärsnäs.*

•	 Utbygganden av trygghetsbostäder ska 
ske i centralorten Simrishamn och i de 
orter där det finns ett brett utbud av 
samhällsservice.

•	 Lokalisering av LSS-boende (lagen om 
stöd och service till vissa funktionshin-
drade) sker i första hand i centralorten 
Simrishamn och i Gärsnäs.
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I översiktsplanen anges kommunens bebyg-
gelsestrategi. Bebyggelsestrategin beskriver 
i stort hur kommunen bör förhålla sig vid 
förfrågningar om bygglov och planlägg-
ning. Kommunen ska medvetet verka för 
förtätning, med hänsyn till miljöbelastning, 
utveckling av mötesplatser, jämställdhet samt 
jämlikhet vid planering av bebyggelse.  

Bebyggelsestrategikartan pekar ut 
Simrishamns tätort som förstahandspriorite-
ring vid lokalisering av service och ny bebyg-
gelse, i staden finns god tillgång till service 
och kollektivtrafik. Kartan pekar även ut sex 
basorter med relativt god tillgång av kollek-
tivtrafik och service, något som prioriteras 
högt vid lokalisering av ny bebyggelse. 

BEBYGGELSESTRATEGI 
FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN

BEBYGGELSESTRATEGI
Riktlinjer för ny bebyggelse

SIMRISHAMN

7
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KOMMUNENS PLANRESERV 

Planreserven är den mark som har prövats genom detaljplan eller områdesbestämmelser för 
sitt ändamål i enlighet med plan- och bygglagen. Under årens lopp har cirka 600 detaljplaner 
blivit fastställda i Simrishamns kommun. I kommunen finns det detaljplaner i stort sett alla 
tätorter. Urvalet av följande presenterade orter och deras respektive planreserv har utgått från 
översiktsplanens sammanställning. Planreserven redovisar enbostadshus och flerfamiljshus i 
respektive ort och i begreppet ”flerfamiljshus” ingår även bebyggelse av radhus. Inom parantes 
visas den planreserv som finns på kommunal mark i respektive ort.

SIMRISHAMN

KIVIK

S:T OLOF

GÄRSNÄS

HAMMENHÖG

BORRBY SKILLINGE

BRANTEVIK

BASKEMÖLLA

RÖRUM

SÖDRA MELLBY/  
SVABEHOLM

VIK

VITEMÖLLA

 
CentRum sImRIsHamn 

sImRIsHamn 
6 enbostadshus (varav 6 på kommunal mark) 
15–17 flerfamiljshus (varav 13 på kommunal 
mark) 

gRöstoRp  
10 enbostadshus (varav 9 på kommunal mark)

sImRIs  
15 enbostadshus (varav 13 på kommunal mark)

kustoRteRna

skIllInge 
120–150 enbostadshus (varav 9 på kommunal 
mark) 
 
bRantevIk 
42–47 enbostadshus (varav 0 på kommunal mark) 
 
baskemölla 
24–25 enbostadshus (varav 7 på kommunal mark) 
 
vIk 
108 enbostadshus (varav 1 på kommunal mark)  
 
RöRum 
34 enbostadshus (varav 0 på kommunal mark) 
 
södRa mellbY/svabeHolm 
3 enbostadshus (varav 0 på kommunal mark) 
 
kIvIk 
69 enbostadshus (varav 0 på kommunal mark) 
 
vItemölla 
2 enbostadshus (varav 0 på kommunal mark)

 
InlandsoRteRna

gäRsnäs 
29 enbostadshus (varav 5 på kommunal mark) 
 
boRRbY 
39–49 enbostadshus (varav 22–25 på kommunal 
mark) 
8 flerfamiljshus (varav 4 på kommunal mark) 
 
HammenHög 
51–53 enbostadshus (varav 11 på kommunal 
mark) 
5 flerfamiljshus (varav alla på kommunal mark) 
 
sankt olof 
29–32 enbostadshus (varav 16–17 på kommunal 
mark) 
2 flerfamiljshus (utbyggnad, alla på kommunal 
mark) 
 
övRIga bYaR 
244–250 enbostadshus (varav 24 på kommunal 
mark)

 
summeRIng 
planReseRv

863–923 enbostadshus,  
varav 123–127 enbostads- 
hus på kommunal mark

18 flerfamiljshus,  
varav 14 flerfamiljs- 
hus på kommunal mark 
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FRAMTIDA BEBYGGELSEUTVECKLING
PLANBEREDSKAP OCH FÖRESLAGNA UTBYGGNADSOMRÅDEN  

Utifrån översiktsplanens bebyggelsestrategi 
har ett antal prioriterade områden pekats 
ut i orter av förstahandsprioritet (grå) och 
andrahandsprioritet (orange). 

För samtliga orter gäller att framtida 
bebyggelseutveckling företrädesvis ska ske 
som en varsam och kvalitativ förtätning inom 
befintlig bebyggelse i orterna. Med kvalitativ 
förtätning menas att möjlighet ska ges för en 
blandad bebyggelse för bostad och arbete, 
med närhet till service, kollektivtrafik, 
bredband och annan infrastruktur. 

På följande sidor redovisas 
utbyggnadsområden, pågående 
planläggning samt fastställda detaljplaner för 
bostadsändamål, ortvis på karta. 

sImRIsHamn

KIVIK

S:T OLOF

GÄRSNÄS

HAMMENHÖG

BORRBY
SKILLINGE

9
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sImRIsHamn
Simrishamn är centralorten i kommunen. Drygt 
en tredjedel av kommunens invånare bor i staden. 
Serviceutbudet är brett och rekreationsmöjlighe-
terna fantastiska. Kommunikationerna norr och 
västerut är goda. Det finns en planreserv bestående 
av cirka 250–295 bostäder fördelade på 15–17 flerfa-
miljshus samt några enstaka småhus. I staden finns 
flera utpekade utbyggnadsområden som samman-
lagt rymmer omkring 220–270 bostäder.

Översiktsplanen pekar ut fem utbyggnadsområ-
den i Simrishamn. Inom den nordöstra delen av 
centrala Simrishamn (1) finns pågående planer 
på stadsutveckling genom blandad bebyggelse för 
cirka 100–150 bostäder, skola och centrumändamål. 
Utbyggnadsområdet innefattar kv. Lasarettet, där 
blandad kvartersbebyggelse föreslås ansluta till den 
omkringliggande befintliga bebyggelsen. 

I centrala Simrishamn (2) i kvarteret Väderkvarnen 
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Utbyggnadsområden  
för bostadsändamål  
enligt översiktsplanen

Pågående planarbete  
för bostadsändamål/ 
blandad bebyggelse

Planreserv:  
Fastställd detaljplan 
för bostadsändamål/ 
blandad bebyggelse

Kommunägd mark

påbörjades sommaren 2020 byggandet av 14 senior-
bostäder. Strax söder om järnvägsstationen (3) har 
detaljplanen för etapp två antagits och detaljpla-
nen skapar förutsättningar för blandad bebyggelse 
i stationsnära läge med cirka 140–150 bostäder, 
förskola och centrumändamål. Utgångspunkten för 
Skansenområdet, ett av Simrishamns mest attraktiva 
utvecklingsområden, är ett levande och integrerat 
stadsrum med gränsöverskridande mötesplatser.

Utmed Kristianstadvägen (4) föreslås i översiktspla-
nen förtätning genom ett tiotal villor, något som i 
dagsläget inte är aktuellt. Förtätningsmöjligheter 
för bostäder finns däremot i Simrislund (6a & 6b), 
där cirka 50 nya bostäder kan inrymmas och där 
planarbete pågår (6b). Utbyggnadsområdet vid 
Korsavadsskolan och Österlengymnasiet (5) kan i 
framtiden bli aktuella för bostadsbebyggelse, beroen-
de på gymnasieskolans utveckling. Området rymmer 
cirka 60 kedjehus. 

10
50



kIvIk
Kivik ligger cirka 20 km norr om Simrishamn. Orten ut-
märker sig genom många äppelodlingar och den årliga 
äppelmarknaden. Hela orten är detaljplanelagd. I Kivik 
finns förskola, skola (F–6), äldreboende, samlingslokal, 
hamn, camping, bad, idrottsanläggning och  
kommersiell service, samt god kollektivtrafik till 
Simrishamn och Kristianstad.

I Kivik finns en planreserv på cirka 70 bostäder. 
Översiktsplanen pekar ut fyra utbyggnadsområden på 
orten varav planarbete pågår under 2020 för tre områ-
den. Intill Kiviks hotell (1) pågår planläggning inom 
parkområdet med bebyggelse i form av främst radhus. 
Fruktodlingen intill Fiskabäck (3) har givits planmedgiv-
ande och sydväst om Kiviks stora väg (4) pågår planlägg-
ning av småhusbebyggelse i 1–2 plan med trädgårdar 
och gemensam grönyta. Sammanlagt rymmer de utpeka-
de utbyggnadsområdena cirka 70 enbostadshus alter-
nativt cirka 150 mindre lägenheter. Inga av utbyggnads-
områdena strider mot ”Policy för utbyggnad av bostäder 
kring Ravlunda skjutfält”.

 Utbyggnadsområden  
för bostadsändamål
enligt översiktsplanen 

Utbyggnadsområden  
för bostadsändamål
enligt översiktsplanen 

Planreserv:  
Fastställd detaljplan 
för bostadsändamål/ 
blandad bebyggelse

Planreserv:  
Fastställd detaljplan 
för bostadsändamål/ 
blandad bebyggelse

Pågående planarbete  
för bostadsändamål/ 
blandad bebyggelse

Kommunägd mark

Kommunägd mark

4

2

3

1

gäRsnäs
Gärsnäs ligger cirka 10 km väster om Simrishamn, 
nära gränsen mot Tomelilla kommun. Orten har goda 
pendlingsmöjligheter med järnvägs- och busstrafik till 
Simrishamn och mot Malmö och Lund. I Gärsnäs finns 
förskola, skola (F-6), dagcentral, vårdcentral, idrottsan-
läggning och kommersiell service. Större delen av 
Gärsnäs är detaljplanelagd med undantag för den norra 
delen, samt Stiby.

I Gärsnäs finns en planreserv på cirka 30 enbostadshus. 
Därutöver föreslås utbyggnadsområden för sammanlagt 
cirka 40 enbostadshus alternativt mindre lägenheter. 
Utbyggnadsområden för bostadsändamål föreslås enligt 
översiktsplanen mellan Hammenhögsvägen och bybe-
byggelsens gräns mot väster (1) samt förtätning på be-
byggd mark strax söder om järnvägen (2). Ytterligare ett 
utbyggnadsområde föreslås på befintlig parkmark (3). 
Nybyggnation i orten kan möjliggöra lämpliga bostads- 
alternativ för seniorer vilket kan leda till att rymliga villor 
för barnfamiljer frigörs.

1

32
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HammenHög
Hammenhög ligger cirka 13 km sydväst om Simrishamn, 
med tio km till hav och strand. Hammenhög är en ort 
med ett stort kulturellt engagemang och egen musik-
scen. I Hammenhög finns förskolor, skola (F–6), äldre-
omsorg, idrottsanläggning, bad och kommersiell service, 
samt god kollektivtrafik till Simrishamn och Ystad. Större 
delen av orten är detaljplanelagd.

Det finns en stor outnyttjad planreserv på kommunägd 
mark. Med befintlig planreserv kan Hammenhög växa 
med cirka 50 enbostadshus samt med fem flerfamiljshus. 
Med hänsyn till den stora planreserven finns inga ut-
pekade utbyggnadsområden i översiktsplanen. 

Planreserv: Fastställd detaljplan för 
bostadsändamål/blandad  
bebyggelse

Kommunägd mark

sankt olof
Sankt Olof ligger cirka 16 km nordväst om Simrishamn 
och omges av skog och jordbruksmark. Orten utveck-
lades till ett stationssamhälle i början av 1900-talet. 
Järnvägen kom till byn 1901 och ännu idag kommer det 
tåg på banan, men järnvägen är sedan många år en mu-
seijärnväg. I Sankt Olof finns förskola, skola (F-5), äldre-
boende, idrottsanläggning, bad och kommersiell service, 
samt förhållandevis svag kollektivtrafik till Simrishamn 
och Brösarp. Hela orten är detaljplanelagd.

Även Sankt Olof har en stor outnyttjad planreserv som 
rymmer cirka 30 enbostadshus och i översiktsplanen 
finns inga utpekade utbyggnadsområden. Pågående 
planarbete sker under 2020 strax norr om skolan med 
syftet att pröva lämpligheten i att tillåta flerbostadshus 
och radhus på fastigheten. Bebyggelseutvecklingen var 
stor under 1960- och 1970-talen, då orten expanderade i 
nordlig riktning. Delar av planreserven ligger inom mark 
som är intressant ur fornlämningssynpunkt.   

Planreserv: Fastställd detaljplan för bostads-
ändamål/blandad bebyggelse

Kommunägd mark

Pågående planarbete för bostads- 
ändamål/blandad bebyggelse
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boRRbY
Borrby ligger cirka 15 km sydväst om Simrishamn, mitt 
i jordbrukslandskapet och 4,5 km från stranden. Orten 
har bakgrund som ett stationssamhälle försörjt med järn-
väg, vilket den stadsmässiga bebyggelsen i ortens kärna 
vittnar om. I Borrby är serviceutbudet brett med flera 
arbetsplatser och många egenföretagare. Borrby har 
förskola, skola (F–6), äldreomsorg, vårdcentral, apotek, 
idrottsanläggning och god kollektivtrafik till Simrishamn 
och Ystad.

Likt Hammenhög har Borrby en stor outnyttjad plan-
reserv. Planreserven rymmer cirka 40–50 enbostadshus 
samt flertalet flerfamiljshus. Fastställda detaljplaner för 
bostadsändamål möjliggör kvalitativ förtätning av befint-
lig bebyggelse. Plansituationen och tidigare bebyggel-
seutveckling innebär att inga nya utbyggnadsområden 
föreslås i översiktsplanen. Den relativt stora planreserven 
beräknas kunna försörja orten de närmaste 20 åren. 

Planreserv: Fastställd detaljplan för 
bostadsändamål/blandad  
bebyggelse

Kommunägd mark

skIllInge
Skillinge ligger cirka 12 km söder om Simrishamn. Den 
gamla byn har hav och hamn i centrum, i norr och väster 
omgiven av ett storskaligt och öppet jordbrukslandskap. 
Ortens historia är präglad av sjöfart och fiske. Gatunätet 
är välbevarat tillika byggnadsbeståndet från 1800-talet, 
med bland annat kaptensgårdar. Skillinge har förskola, 
äldreomsorg, kommersiell service, hamn, bad, idrottsan-
läggning och förhållandevis svag kollektivtrafik till Ystad, 
Simrishamn och Borrby.

Skillinge har en planreserv som rymmer cirka 120 
enbostadshus. Därtill föreslås tre utbyggnadsom-
råden (1–3) söderut längs den gamla landsvägen. 
Utbyggnadsområdena ska präglas av blandad bostads-
bebyggelse för cirka 50 enbostadshus alternativt mindre 
lägenheter. En fastställd detaljplan (A) föreslås revideras 
så att ny detaljplan för området möjliggör enkla, för 
omgivningen tilltalande, hyresrätter, bostadsrätter eller 
bostadshus. De nya utbyggnadsområdena föreslås för att 
tillgodose den bofasta befolkningens ökande behov av 
mindre lägenheter.

Utbyggnadsområden för  
bostadsändamål

Planreserv: Fastställd detaljplan för 
bostadsändamål/blandad  
bebyggelse

Kommunägd mark

A

3

2

1
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sImRIsHamn

OMVÄRLDSANALYS
Det finns flera globala trender som påverkar den lokala nivån. Den pågående globaliseringen gör 
att konkurrensen om företag och boende växer. Kommuner och städer försöker hävda sig i den 
globala tävlingen om attraktivitet genom att satsa på det unika och lokala. Att planera utifrån 
konceptet blandstad har blivit en trend. Det handlar om funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer 
där boende inom gångavstånd kan nå ett flertal funktioner alltifrån arbetsplatser, affärer och 
skola till kulturella och sociala mötesplatser.
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uRbanIseRIng

En stark global trend är urbanisering, vilken 
kan förstås som en ökad koncentration av 
människor i de större städerna. Generellt så 
växer sig städer starkare på landsbygds- 
områdens bekostnad. De delar av landsorten 
som ligger i anslutning till en knutpunkt 
eller station är fortfarande tätbefolkade. 
Glesbygden och de mindre orter som saknar 
koppling till ett pendlingsstråk upplever  
negativ befolkningsutveckling. Den på- 
gående urbaniseringen påverkar bostadsför-
sörjningen i Skånes kommuner på olika sätt. 
Befolkningsutvecklingen beror till stor del 
på kommunens geografiska läge. Är det nära 
en storstad? Finns goda kommunikationer? 
I Skåne är det främst de tre största städerna 
Malmö, Lund och Helsingborg som står för 
huvuddelen av befolkningstillväxten. Det är 
även här den största delen av bostads- 
byggandet sker.1 
 
nY teknIk 

Tekniken utvecklas ständigt och blir en större 
del av männsikors vardag. Coronapandemin 
som bröt ut under våren 2020 förde den tek-
nologiska utvecklingen ytterligare steg framåt 
då arbetsplatser, myndigheter, skolor på kort 
tid ställde om till en mer digital tillvaro. I en 
undersökning som företaget Ericsson har 
gjort så önskar 7 av 10 att fortsätta arbeta 
hemifrån även när vardagen återgår till det 
normala.2

När nya tekniker utvecklas och börjar samver-
ka ökar tempot i omvandlingen och det sker 
just nu omvälvande förändringar i samhäl-
let. Den ökade digitaliseringen ger ett ökat 
intresse för att bo på landet och arbeta på 
distans. Förutom digitalisering sker utveck-
lingen även snabbt inom bioteknik och 
artificiell intelligens. Ny teknik innebär att 
nya kunskaper efterfrågas och samtidigt som 
annan kunskap blir föråldrad.3

 
fokus pÅ landsbYgden 

Enligt SKR3 (Sveriges kommuner och regio-
ner) spås landsbygden i framtiden få ett ökat 
fokus. En anledning är den ökade utveckling-
en av teknik och utbyggnaden av bredband 
som skapar nya möjligheter och tankebanor 
kring förhållandet mellan centrum och 
periferi. Det finns även ett ökat intresse för 

hållbarhet och hälsa och efterfrågan på 
lokalproducerad mat är en ökande trend. 
På senare tid har även en diskussion förts 
kring Sveriges bristande försörjningsgrad av 
mat som kan ge mer fokus på landsbygdens 
tillgångar och möjligheter.  
 
Trenden märks bland annat av i 
Stockholmsregionen där fler invånare under 
2018 flyttade från länet än till länet, något 
som inte skett under de senaste 15 åren. 
Utflyttarna består till stor del av barnfamiljer 
som flyttar från storstaden.4

demogRafIska 
föRändRIngaR 

Enligt Region Skånes omvärldsanalys från 
2017 så är demografiska förändringar en 
global trend. Befolkningen fortsätter att 
öka och den största globala demografiska 
trenden är att människor blir allt äldre. 
Medellivslängden har ökat på grund av bätt-
re levnadsstandard, men även på grund av 
förbättrad medicinsk behandling. En annan 
demografisk förändring är det sjunkande 
barnafödandet som har varit minskade de 
senaste 50 åren. Demografiska förändringar 
kan innebära nya möjligheter men även nya 
utmaningar för samhällsutvecklingen. En 
demografisk utmaning är finansiering av 
välfärden, när allt färre yngre ska försörja allt 
fler äldre.5 
 
HÅllbaRHet 

Hållbarhet är ett begrepp som används 
flitigt i samhällsutvecklingssammanhang. 
Begreppet indelas oftast i tre av varandra 
beroende dimensioner: social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet 
handlar om människors förutsättningar i 
samhället, till exempel hälsa, trygghet och 
utbildning. Ekologisk hållbarhet gäller 
jordens ekosystem och att långsiktigt behålla 
dess önskade funktioner. Det berör produk-
tion av mat och energi, tillhandahållande av 
rent vatten, klimatreglering och rekreation.1   
Ekonomisk hållbarhet handlar om ett eko-
nomiskt system som resulterar i att männsi-
kors förutsättningar i samhället förbättras, 
samtidigt som miljörisker och de ekologiska 
belastningarna minskar.

1 Tillväxtanalys 2014 
2 Dagens Industri 2020 
3 SKR 2018
4 SCB 2020
5 Länsstyrelsen Skåne 2017
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Modell över boendeattraktivitet med inspiration från rapporten ”Varför är vissa platser mer attrak-
tiva för boende än andra?” (Tillväxtverket, 2014).

kultuR 
 nöje  
 fRItId

aRbete oCH föRsöRjnIng

boende
offentlIg oCH 
kommeRsIell 

seRvICe
tRYggHet
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BOENDEATTRAKTIVITET

vad InnebäR boende- 
attRaktIvItet?

Attraktivitet är ett förhållande mellan ett 
föremåls egenskaper och en betraktares 
preferenser. För att ett boende ska vara 
attraktiv är det därför viktigt att undersöka 
varför människor flyttar och vad som gör att 
de väljer en specifik plats framför en annan.
Valet av bostadsort bestäms av en rad olika 
faktorer som arbets- och bostadsmarknad, 
boendemiljö, närhet till familj och vänner, 
fritidsmöjligheter samt utbud av kultur och 
nöjen. Valet av bostadsort influeras även av 
globala och regionala trender som i sin tur 
ger återverkningar på stadsplanering på 
lokal nivå.

En plats med hög boendeattraktivitet är en 
plats där människor vill bo, men faktorer 
som påverkar en plats eller en regions boen-
deattraktivitet, påverkar även näringslivsatt-
raktiviteten till viss del. Omvänt utgör den  
regionala arbetsmarknaden en viktig faktor 
för att attrahera människor att bosätta sig. 
Även besöksattraktivitet har likheter med bo-
endeattraktivitet då det som anses attraktivt 
av besökare ofta uppskattas av de redan  
boende på orten. Att vilja bo på en plats och 
att vilja besöka den är givetvis två skilda sa-
ker. Det kan ändå utläsas att boendeattrakti-
vitet, näringslivsattraktivitet och besöksattrak-
tivitet samspelar och bygger upp varandra. 

pYRamId - 
boendeattRaktIvItet

På föregående sida illustreras en slags 
boendeattraktivitets-pyramid som bygger på 
forskning kring ämnet om val av bostadsort. 
Denna modell har tre nivåer som har fyllts 
med faktorer som forskningslitteraturen 
anser vara betydelsefulla för platsers attrakti-
vitet. Den första klossen består av arbete och 
försörjning (ett behov), vilket måste vara på 
plats innan den andra klossen av boende-
aspekter som offentlig och kommersiell ser-
vice (ett krav) kan bli aktuell. Sist i priorite-

ringsordningen kommer klossen med kultur, 
nöje och fritid (preferenser). Denna kloss är 
nog så viktig för att skapa bra livskvalitet där 
en bor. Det är de abstrakta, emotionella och 
mjuka värdena som ger det där lilla extra för 
en god livsmiljö. 

Många menar dock att pyramiden egentligen 
ska vändas upp och ner, att de flesta väljer 
att flytta till en plats just på grund av det 
där lilla extra kring kultur, nöje och fritid. I 
enkätstudier om inflyttning till Simrishamns 
kommun menar många respondenter att en 
livsmiljö av ”lugn och ro” med ”natur och 
hav” var motiv till inflyttning. Detta antyder 
att den upp och nervända modellen kanske 
passar Simrishamns kommun bättre.

sImRIsHamns stYRkoR

Simrishamns kommun har ett kontrastrikt 
landskap med höga natur- och kulturvärden. 
Kulturmiljöerna är många och ofta samman-
kopplade med kommunens naturlandskap. 
Även arkitekturen har sin speciella karak-
tär med gathusen, dess innergårdar och 
”Simrishamnsdörren”. Detta bidrar till att 
skapa en unik och karaktäristisk plats som 
ger kommunen dess identitet. 

Det finns en attraktivitet inom kommu-
nen, kanske till och med en speciell livsstil. 
Frågan är hur vi förvaltar och utvecklar kom-
munens attraktivitet i samspel med planering 
för bostadsförsörjning?
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globalt

FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 
berör bostadsförsörjning på flera sätt men 
främst genom mål 11 ”Hållbara städer och 
samhällen”. Delmålet 11.1 syftar till att 
minska ojämlikheter och diskriminering på 
bostadsmarknaden och fastställer att ”senast 
2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, 
säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder 
och grundläggande tjänster samt rusta upp 
slumområden”.

 
Alla har rätt till en lämplig bostad, det är en 
mänsklig rättighet som är fastställd i FN:s 
konventioner. Sverige har åtagit sig att följa 
de mänskliga rättigheterna och grundlagen 
(regeringsformen) slår fast att det allmänna 
ska trygga rätten till bostad.  
 
natIonellt oCH statlIgt

Det övergripande målet för bostadspolitiken 
i Sverige är en långsiktigt väl fungerande bo-
stadsmarknad där konsumenternas efterfrå-
gan möter ett utbud av bostäder som svarar 
mot behoven. En hållbar samhällsplanering 
ska ge förutsättningar för en, ur social syn-
punkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden 
och en långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och samtidigt skapa förutsätt-
ningar för ett hållbart byggande och en god 
ekonomisk tillväxt.

Ur ett nationellt perspektiv kan även bostads-
försörjning kopplas till de 16 nationella mil-
jökvalitetsmålen och kanske främst miljömå-
let ”God bebyggd miljö”. Miljömålet syftar 
till att skapa livskvalitet i vardagen genom 
den bebyggda miljön, med ett varierat utbud 
av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 
 

LAGAR OCH STYRDOKUMENT

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta ställning till relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program som är av betydelse för bostadsförsörjning. 

baRnkonventIonen HaR 
blIvIt lag

I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens 
förslag att göra FN:s konvention om barnets 
rättigheter till svenk lag. Lagen (2018:1197) 
trädde i kraft 1 januari 2020 och innebär att 
barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas 
i ärenden och mål som rör barn, och dessut-
om ska barn få relevant information och ges 
möjlighet att framföra sina åsikter. Lagen är 
ett sätt att skapa en grund för ett mer barn-
rättsbaserat synsätt i all offenlig verksamhet.  
 
nYa amoRteRIngskRav 
 
Den 1 mars 2018 förstärkte regeringen amor-
teringskravet på nya bolån i syfte att minska 
hushållens skuldsättning. Det nya kravet 
gäller privatpersoner med en belåningsgrad 
över 4,5 gånger årsinkomsten före skatt. För 
dessa låntagare ökar amorteringskraven med 
en procent utöver befintliga amorterings-
krav. 

RegIonalt

Den regionala utvecklingsstrategin ”Det öpp-
na Skåne 2030” beskriver den gemensamma 
visionen för hur Skåne ska utvecklas och 
förtydligas av sex prioriterade visionsmål:

•	 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskva-
litet.

•	 Skåne ska vara en stark hållbar tillväxt- 
motor.

•	 Skåne ska stärka mångfalden av goda 
livsmiljöer.

•	 Skåne ska stärka mångfalden av goda 
livsmiljöer.

•	 Skåne ska utveckla framtidens välfärd.

•	 Skåne ska vara globalt attraktivt.
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Simrishamns kommuns bostadsförsörjnings-
ansvar länkar samman med den regionala 
utvecklingsstrategin på flertalet punkter. 
Planering för bostäder handlar i allt väsent-
ligt om att skapa hållbara och attraktiva 
livsmiljöer och att samtidigt kunna erbjuda 
framtidstro och livskvalitet.

”Strategier för det flerkärniga Skåne” är en 
syntes av den gemensamma strukturbild som 
Region Skåne i samarbete med Skånes samt-
liga kommuner tagit fram. Här fokuseras 
närmare på Skånes möjligheter att dra nytta 
av sin flerkärniga ortsstruktur. Strategierna 
för det flerkärniga Skåne är:

•	 Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regio-
nala kärnor och utveckla den flerkärniga 
ortstrukturen.

•	 Stärka tillgängligheten och binda sam-
man Skåne.

•	 Växa effektivt med en balanserad och 
hållbar markanvändning.

•	 Skapa socialt hållbara, attraktiva orter 
och miljöer som erbjuder hög livskvalitet.

•	 Stärka Skånes relation inom 
Öresundsregionen, södra Sverige och 
södra Östersjön.

Att arbeta för en finmaskig flerkärnig orts-
struktur i Skåne handlar om att utgå från 
orternas olika roller och sträva efter att kom-
plettera varandra. Simrishamns kommuns 
boendeplanering kan bidra till att skapa en 
regional variation av stadsmiljöer, boende-
miljöer, näringsliv, kultur och upplevelser. 

Region Skåne för att ta fram en regionplan 
i enlighet med plan- och bygglagens 7:e 
kapitel. Regionplanen ska utgöra ett stöd till 
i de skånska kommunernas fysiska plane-
ring och ska bland annat hantera regional 
bostadsförsörjning samt ange huvuddragen 
för användningen av mark- och vattenområ-
den på en övergripande och regional nivå. 
Regionplanen är ett vägledande dokument 
som planeras att antas av regionfullmäktige 
under 2022. 

 kommunalt  

Översiktsplanen är kommunens vägledan-
de strategiska dokument som visar hur 
mark- och vattenområden ska användas. En 
viktig del i översiktsplaneringen är beskriva 
utvecklingen av bostadsbebyggelsen och 
enligt plan- och bygglagen redovisa ”hur 
kommunen avser att tillgodose det långsikti-
ga behovet av bostäder” (PBL 3 kap § 5).

Kommunerna har ett ansvar för bostads-
försörjningen, ett ansvar som är upprättat i 
”lagen om bostadsförsörjning” (2014). Lagen 
anger att: ”Varje kommun ska med riktlinjer 
planera för bostadsförsörjningen i kommu-
nen. Syftet med planeringen ska vara att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen 
att leva i goda bostäder och för att främja 
ändamålsenliga åtgärder för att bostadsför-
sörjning förbereds och genomförs”. 

Socialtjänstlagen reglerar det allmännas 
ansvar för den enskildes rätt till bostad. 
Kommunen har ansvar för att enskilda får 
det stöd de behöver. ”Lagen om stöd och ser-
vice till funktionshindrade” ska ge dem som 
omfattas av lagen, en bostad med särskild 
service.
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9

KOMMUNENS VERKTYG

Kommunens ansvar för bostadsförsörjning 
innefattar att genomföra nya projekt för 
bostäder, men även att hitta tänkbara arbets-
former och verktyg för att hjälpa de grup-
per på bostadsmarknaden som har svårt att 
ordna en bostad på egen hand. En generell 
bostadsbrist slår oftast hårdast mot dem som 
redan har problem med att finna en bostad.

Det finns ett flertal verktyg som kommu-
nen kan använda sig av för att driva på och 
styra inriktningen av bostadsmarknaden. 
Kommunen kan slå fast en långsiktig strategi 
i sina riktlinjer för bostadsförsörjning eller i 
en genomförandestrategi, där varje verktyg 
har sin egen funktion för att riktlinjerna ska 
kunna genomföras. Översiktsplanen är ett 
sådant samlat dokument för strategiska frå-
gor om hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Då översiktsplanens 
bostadsstrategiska frågor presenterats på 
föregående sidor, följer nedan exempel på 
några av de andra verktyg som kommunen 
kan använda.

plan- oCH bYgglagen

Kommunens planmonopol kan användas för 
att sätta ramar för en eftersträvansvärd lokal 
bostadsmarknad. Detta uppnås genom god 
planering, prioritering och tydliga ställ-
ningstaganden. Bostadsbyggande ska främjas 
enligt plan- och bygglagen. 

dIskRImIneRIngslagen

Bristande tillgänglighet är en form av 
diskriminering. Tillgänglighetsperspektivet 
ska beaktas fullt ut i bygglovsprocessen. Då 
gynnas de enskilda medborgarna och kostna-
der för anpassningar i efterhand kommer att 
minska.

soCIaltjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen är det kommunens 
ansvar att personer i hemlöshet får det stöd 
och den hjälp de behöver.

planbeRedskap

En god planberedskap och en lyhördhet 
i förhållande till marknadens aktörer är 
väsentligt, men också att prioritera mellan 
diverse utbyggnadsplaner med utgångspunkt 
i kommunens mål. Kommunens ansvar för 
planläggning av mark och vatten enligt plan- 
och bygglagen innebär att kommunen ska 
ge bostadsmarknaden rätt förutsättningar att 
fungera eftersom kommunen bestämmer vad 
som byggs var. I Simrishamns kommun finns 
i dag en planberedskap i form av byggrätter 
för minst 800 bostäder. Byggrätterna ligger 
till största delen på privatägd mark.

kommunalt maRkInneHav

Att äga mark är ett viktigt verktyg för kom-
munen. Genom kommunalt markinnehav 
kan kommunen påverka fördelning och till 
viss del prissättningen av mark. Genom stra-
tegiska inköp av mark i attraktiva lägen kan 
kommunen i nästa steg arrendera ut eller 
sälja marken. En aktiv markpolitik är ett sätt 
kommunen kan främja den typ av bostads-
byggande som kommunen eftersträvar i sina 
riktlinjer. 

maRköveRlÅtelse- oCH 
eXploateRIngsavtal

Avtal kan tecknas när kommunen säljer 
eller arrenderar ut kommunal mark, samt 
när planläggning förekommer på privatägd 
mark. Kommunen kan genom avtal i viss 
mån styra förutsättningarna, som upplå-
telseformer och storlek på bostäder, samt 
andra särskilda villkor från byggherrens sida. 
Kommunens riktlinjer för exploateringsavtal 
antogs under 2017. 
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maRkanvIsnIng

Markanvisning betyder att en intressent  
under en viss tid samt på givna villkor 
får förhandla med kommunen om 
förutsättningarna för exploatering på 
ett kommunägt markområde. Under 
2019 antogs kommunens riktlinjer för 
markanvisningar av kommunfullmäktige. 
Riktlinjerna innehåller bland annat 
kommunens utgångspunkter och mål för 
överlåtelser och upplåtelser. 
 
allmännYttIga 
bostadsaktIebolag

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag ska allmännyt-
tan främja bostadsförsörjningen i den kom-
mun som är ägare till bolaget. Historiskt sett 
har det allmännyttiga bostadsaktiebolaget 
varit ett av kommunens viktigaste verktyg för 
bostadsförsörjning. 2011 trädde en lag i kraft 
som innebar att kommunala bostadsaktiebo-
lag ska drivas efter affärsmässiga principer, 
vilket betyder att marknadsmässiga avkast-
ningskrav ställs på bolaget. Allmännyttan är 
ett bostadspolitiskt verktyg som kan användas 
till att påverka nyproduktion, bostadsförmed-
ling och ingrepp i det befintliga bostadsbe-
ståndet. Bostadssociala insatser finansieras 
av kommunen då de inte är affärsmässiga. 
Kommunens allmännyttiga bostadsaktiebo-
lag är Simrishamns bostäder AB.

kommunala 
bostadsföRmedlIngaR

En kommunal bostadsförmedling är en tjänst 
där både privata bostäder och bostäder hos 
allmännyttan kan förmedlas. Kommunen 
är skyldig att upprätta den här typen av 
plattform om det behövs enligt lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2001:383). Det kan bidra till en tydligare 
överblick av utbudet för både bostadssökan-
de och kommunen. I dagsläget finns ingen 
regelrätt bostadsförmedling i Simrishamns 
kommun, utan den bostadssökande tar 
istället direkt kontakt med antingen ett 
privat fastighetsbolag eller det kommunala 
bostadsbolaget Simrishamnsbostäder. För att 

underlätta kontakten mellan bostadssökan-
de och bostadsföretag finns på kommunens 
webbplats sammanställt kontaktuppgifter till 
alla kända bostadsföretag och mäklare aktiva 
i kommunen.

bostadsanpassnIngs- 
bIdRag

Kommunen ansvarar för hantering av bo-
stadsanpassningsbidrag. Bidraget finns till 
för dem som behöver anpassa sitt boende 
på grund av funktionsnedsättning. Ansökan 
sker genom kontakt med handläggare eller 
genom att skicka in en ansökningsblankett. 
Mer information finns tillgängligt på kom-
munens webbplats. 
 
detaljplaneRIng

Översiktsplanen är ett viktigt stöd när de-
taljplaner ska arbetas fram. Detaljplaner är 
juridiskt bindande och reglerar vad som får 
byggas var. De kan användas i olika skalor, 
både större till nyproducerade stadsdelar 
eller mindre justeringar av äldre planer som 
skapar nya villkor för kommunens stadsut-
veckling. I Simrishamns kommun finns god 
tillgång på detaljplanelagd mark för bostads-
ändamål (mer ingående på s. 10–13).

dIalog med medboRgaRna

Att vända sig till medborgarna är ett verktyg 
för ägandeskap i frågan om bostadsförsörj-
ning. Genom att bjuda in till olika former 
av dialog och workshops byggs kunskap och 
engagemang upp bland inblandade parter. 
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InfRastRuktuR

Det som främst bromsar bostadsbyggandet i 
Simrishamns kommun anses vara: kommunikationer, 
arbetsmarknaden, samt bristande kapacitet på  
vatten- och avloppsledningsnätet. Kommunen 
arbetar aktivt med infrastrukturfrågan, för att 
kunna förbättra de kommunikationer som är vik-
tiga för Simrishamns kommuns invånare, företag 
och besökare. Kommunen arbetar både internt, 
inom Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK 
och externt med Trafikverket, Region Skåne och 
Skånetrafiken för att uppfylla de regionala och 
kommunala målen inom infrastruktur och kollektiv-
trafik. När det gäller vatten- och avloppsfrågan äger 
kommunen frågan och avser att prioritera ett  
fungerande vatten- och avloppsystem som ger möjlig-
het till exploatering enligt bostadsförsörjningspro-
grammet. 

attRaktIvt bYggande

Simrishamns kommun vill även vara lyhörd för att 
behoven av bostäder ändras under tidens gång. Det 
är av stor vikt att kunna se på boendet som något 
flexibelt där flera olika målgrupper med olika eko-
nomiska förutsättningar ska kunna bo.
                         
En viktig aspekt i boendeplanering är att sträva mot 
att skapa en levande ”blandstad” där olika funk-
tioner samsas. För Skansen, ett kollektivtrafik- och 
centrumnära område strax söder om Simrishamns 
järnvägsstation, har detaljplanen för etapp två 
antagits 2020. Detaljplanen möjliggör för bostäder, 
handel och förskola. Ambitionen är att erbjuda god 
arkitektur och attraktiva bostäder i bra läge till en 
rimlig nybyggnadshyra för olika åldrar och grupper. 
 
Genom markanvisningstävlingar för större bostads-
områden kan kommunen höja gestaltningsnivån och 
öka kvaliteten, för att göra Simrishamn ännu mera 
attraktivt. Sådana värdeskapande projekt stärker 
Simrishamns kommun som attraktiv boendeort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUR BYGGER VI I SIMRISHAMN?
– ANALYS AV INFRASTRUKTUR OCH BOSTADSBYGGANDE

bostadsmaRknad I balans

För att skapa en bostadsmarknad i balans är bedöm-
ningen att det skulle krävas att cirka 100 bostäder 
byggs per år. Kommunen gör bedömningen att det 
främst behövs hyresrätter (1–3 rok) och bostadsrät-
ter (2–4 rok). Totalt sett utgör nyproduktion en liten 
del av det totala bostadsbeståndet, den årliga ökning-
en ligger omkring 1 %. Därför är det viktigt att även 
arbeta vidare med det befintliga bostadsbeståndet 
för att lösa bostadsförsörjningen. 

Fokus för byggnation ska vara att bidra till en bo-
stadsmarknad med attraktiva bostäder med rimliga 
hyror. Alla boendeformer behöver inte formas på 
samma sätt, utan efter behov, och att bygga mindre 
kostsamt ska inte innebära att det lättas på kraven 
eller att kvaliteten sänks.

RIktlInjeR
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FÖR VEM BYGGER VI I SIMRISHAMN?
– ANALYS AV DEMOGRAFI OCH EFTERFRÅGAN

demogRafI 
 
Befolkningen i Simrishamn har en hög medelålder 
och andelen äldre fortsätter att växa. Denna grupp 
efterfrågar tillgång till ett tillgänglighetsanpassat 
boende, trygghetsboeende eller äldreboende. 
Kommunen behöver även tillgodose unga vuxnas be-
hov av att flytta hemifrån. Att bygga fler lägenheter 
kan möjliggöra för flyttkedjor, då många äldre bor i 
villor. Förhoppningen är att dessa villor istället bebos 
av barnfamiljer inflyttade från andra kommuner.
 
efteRfRÅgan 

Vi kan utläsa likheter mellan boendegrupperna äld-
re, ungdomar, de med särskilda behov samt ensam-
stående föräldrar. Likheten består i att den största 
efterfrågan är på mindre lägenheter med rimlig 
hyra, vilket blir utmaningen för kommande nypro-
duktion. Förutom att planera nybyggnation i de or-
ter som har god offentlig, kommersiell service, samt 
god tillgång till kommunikationer, kan det behövas 
ett annat socialt grepp om frågan. Det handlar om 
gemensamhetsytor och ett mer kollektivt tänkande 
kring boende.                    

Förutom nyproduktion finns det möjligheter att 
arbeta med tillgänglighetsanpassningar, både i före-
byggande syfte samt i ett senare skede. Det handlar 
både om att kunna kommunicera åtgärder som 
gynnar människor senare i livet, som att anpassa det 
befintliga beståndet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kommunal maRk 

Simrishamns kommun äger en stor markreserv som 
skulle kunna planläggas för nya bostäder i attraktiva 
och strategiska lägen. Under 2020–2021 kommer 
en markpolicy tas fram som anger inriktningen för 
kommunens markinnehav. En markpolicy är ett 
tydligt verktyg för att kommunen ska kunna föra en 
aktiv markpolitik.
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MÅL FÖR BOSTADSBYGGANDE
- I SIMRISHAMNS KOMMUN
Simrishamns kommuns mål är att det i snitt ska byggas 100 nya bostäder per år i kommunen 
fram till slutet av år 2025.

mÅl 
 
Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat 
område med ett varierat utbud som motsva-
rar behov och förväntningar hos dagens och 
morgondagens medborgare. Kontrasterna 
mellan Simrishamns stad och byarna med 
sina starka identiteter, gör oss unika i för-
hållande till andra kommuner. Ny bostads-
bebyggelse ska följa medborgarnas behov 
genom livets olika skeden. 
 
Målet är att verka för en god livsmiljö över 
lång tid som främjar mångfald och ger en 
bostadsmiljö där vi trivs och som vi kan vara 
stolta över. 

under perioden 2021–2025  
beräknas det finnas ett behov av i 
snitt 100 nya bostäder per år i
kommunen.

24
64



tIllgÅng föR alla pÅ bostadsmaRknaden

Utmaningen är att nå en hållbar stads- och landsbygdsutveckling där alla har möjlighet att 
hitta en bostad i kommunen anpassad efter livets alla skeden. Särskilt fokus bör ligga på:  
 unga vuxna och studenter  
 ekonomiskt svaga hushåll
 äldre invånare

god bebYggd mIljö oCH HÅllbaRHet

God bebyggd miljö är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade om år 2012. 
Målet syftar till att uppnå en hållbar utveckling i den byggda miljön där de ekologiska, sociala 
och ekonomiska aspekterna vägs in.

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING
– FYRA TEMAOMRÅDEN

I bostadsförsörjningsprogrammet har kommunens förutsättningar och behov analyserats. Utifrån 
analysen har fyra temaområden identifierats där extra fokus behövs för att nå upp till kommunens 
mål, samt regionala och nationella mål. Till varje temaområde redovisas pågående och planerade 
åtgärder.  

ett vaRIeRat bostadsutbud oCH mÅngsIdIga 
bostädeR

Kommunen ska kunna erbjuda bostäder med blandade upplåtelseformer, 
variation av hustyper och av varierande storlek. 

attRaktIva bostädeR med god tIllgänglIgHet

God kollektivtrafik handlar såväl om kopplingen inom kommunen som ut 
till resten av regionen. Därför ska ny byggnation ligga i anslutning till goda 
kommunikationer och befintlig service. Tillgänglighet syftar även till boendet 
och närmiljön i sig och att främja tillgängligheten så att äldre samt personer 
med funktionsvariation inte stöter på hinder i sitt vardagsliv.

HandlIngsplan föR bostädeR
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ett vaRIeRat bostadsutbud oCH mÅngsIdIga 
bostädeR 

För att kommunen ska kunna erbjuda 
alla medborgare bostadsmiljöer passande 
för livets olika skeden krävs ett varierat 
bostadsutbud. Bostadsutbudet behöver 
vara varierande i både storlek, pris 
och upplåtelseform för att passa så 
väl kommunens unga som den äldre 
befolkningen. Det varierade bostadsutbudet 
ska även vara representerat i kommunens 
större tätorter för att möjliggöra att 
invånarna kan anpassa sitt boende, men 

fortfarande bo kvar i sin närmiljö om så 
önskas. Med mångsidiga bostäder menas 
bostäder som kan anpassas efter rådande 
behov. Bostadsbehovet kan snabbt förändras 
beroende på yttre omständigheter samt 
förändringar i kommunens demografiska 
sammansättning.

ÅtgäRdeR vaRföR/däRföR ansvaR samaRbete näR

Ta fram fördjupningen av 
översiktsplanen för Simrishamns 
stad

För att strategiskt utveckla 
bostadsbeståndet i Simrishamn

SPN Alla förvaltningar Pågående fram 
till år antagande, 
preliminärt 2022

Sammanställa markpolicyn för 
Simrishamns kommun  

För att kunna föra en aktiv 
markpolitik som främjar 
mångfald i bostadsbeståndet

SPN Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

Pågående fram till 
år 2022

Nätverk med fastighetsägare För att skapa samarbeten för 
ömsesidigt kunskapsutbyte 

Simbo Berörda 
fastighetsägare och 
kommunledningskontoret

Pågående i 
projektet ”Årets 
stadskärna”

Marknadsföring av kommunala 
bostadstomter och olika typer av 
utvecklingsprojekt

För att öka attraktiviteten i 
kommunens inlandsbyar och 
attrahera intressenter

SPN Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Pågående

Planlägga för flerfamiljshus i 
inlandsbyarna och färdigställa 
planlagd mark

För att bredda bostadsbeståndet 
i inlandsbyarna

SPN Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Pågående

Analysera flyttkedjor för nybyggda 
lägenheter

För att kartfägga flyttmönster och 
öka kunskapen kring flyttkedjor i 
kommunen

Simbo Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Vid nybyggnation

Riktad marknadsföring för att 
locka fritidsboende att bosätta sig 
permanent i kommunen 

För att öka antalet permanent 
boende

KS Kommunledningskontoret 
och samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Pågående

Nybyggnation av hyreslägenheter 
i kvarteret ”Raketen” 

För att möta efterfrågan på 
mindre hyresrätter

Simbo Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Pågående, 
inflyttning 
preliminärt under 
hösten 2021

Riktade markanvisningstävlingar 
för ett varierat utbud av 
upplåtelseformer och 
boendeformer

För att öka variationen i 
kommunens bostadsbestånd och 
bidra till värdeskapande och 
attraktiva bostäder

SPN Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

Pågående

Ta fram gemensam strategi för 
omflyttningskedjor 

För att skapa bättre rörlighet på 
bostadsmarknaden 

Sösk Samhällsbyggnads-
förvaltningen

2021

Ta fram en gemensam strategi för 
omflyttningskedjor 

För att skapa en bättre rörlighet 
på bostadsmarknaden 

Sösk Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

2021

SPN - Samhällsplaneringsnämnden
Sösk - Sydöstra Skånes samarbetskommitté 

KS - Kommunstyrelsen
Simbo - Simrishamns bostäder AB
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attRaktIva bostädeR med 
god tIllgänglIgHet

ÅTGÄRDER VARFÖR/DÄRFÖR ANSVAR SAMARBETE NÄR

Ge kunskap till fastighetsägare 
kring bostadsanpassning vid 
bygglovsansökan

För att kunna visa justeringar 
som kan genomföras direkt 
istället för senare i ett 
bostadsanpassningstillägg

BN Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Kontinuerligt 
arbete

Ta fram infrastrukturplanen, ett 
tillägg till kommunens översiktsplan 

För att skapa förutsättningar 
för bättre kommunikationer 
inom kommunen och till andra 
kommuner

SPN Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Pågående fram 
till antagande, 
preliminärt 2022

Utveckla och arbeta med 
gemensamma strategier (i 
samarbete med Sjöbo, Tomelilla 
och Ystad) för infrastruktur 

För att skapa bättre 
kommunikationsmöjligheter

Sösk Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

2021

Aktiv medverkan i arbetet med 
framtagandet av regionplanen 

För att synliggöra Simrishamns 
kommuns tillgångar och 
utmaningar i den regionala 
utvecklingen

KS Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Pågående fram 
till antagande, 
preliminärt 2022

BN - Byggnadsnämnden
SPN - Samhällsplaneringsnämnden 
Sösk - Sydöstra Skånes samarbetskommitté
KS - Kommunstyrelsen 

God tillgänglighet handlar såväl om  
kopplingen inom kommunen som ut till den 
övriga regionen, därför ska ny byggnation 
ligga i anslutning till goda kommunikatio-
ner och befintlig service. Tillgänglighet 
syftar även till boendet och närmiljön i sig 
och att främja tillgängligheten, så att äldre 
samt människor med funktionsvariation 
inte stöter på hinder i sitt vardagsliv. Goda 
kommunikationer är en förutsättning för att 
kommunen ska kunna 

utvecklas och möjliggöra för fler permanent 
boende invånare i kommunen. För att kunna 
möjliggöra en bättre tillgänglighet på det 
lokala och regionala planet krävs samverkan 
mellan olika aktörer. Kommunen har ett 
gott samarbete med kommunerna i Sösk, 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté som 
tillsammans samverkar för bland annat god 
infrastruktur i regionen. 
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tIllgÅng föR alla pÅ bostadsmaRknaden

Det är även en utmaning att skapa 
möjligheter för alla på bostadsmarknaden. 
Simrishamns kommun har identifierat 
främst tre grupper som är i behov av extra 
insatser:

    UNGA VUXNA OCH STUDENTER
För ungdomar är det en utmaning att ta sig 
in på bostadsmarknaden på grund av kortare 
kötid, sämre ekonomiska förutsättningar 
och att ungdomar generellt inte har något 
nuvarande boende som inbyte. Kommunens 
två konstskolor vittnar om att det är stora 
problem att hitta boende till studenter. 
Generellt önskar konstskolornas studenter 
ett mindre boende med låg hyra i centrala 
Simrishamn.

    EKONOMISKT SVAGA HUSHÅLL
För ekonomiskt svaga hushåll, inklusive 
nyanlända, är tillgången på billiga hyres- 
rätter viktig. Nya bostäder är inte billiga och 
innebär på kort sikt inte en lösning för 
ekonomiskt svaga hushåll. De gör däremot 

att billigare lägenheter blir tillgängliga i det 
gamla beståndet genom flyttkedjor. 
Hyresvärdarnas krav på bostadssökande är 
ibland höga. I kontakt med fastighetsägare 
ska kommunen agera för balanserade krav 
på inkomst och visad betalningsförmåga. För 
att fler hushåll med svag betalningsförmåga 
ska få tillgång till en bostad måste synen på 
regelbundna bidrag ändras.

    ÄLDRE INVÅNARE
Invånarna i Simrishamns kommun har en 
hög medelålder och andelen äldre  
beräknas att öka. Kommunens bostads- 
bestånd ska vara tillfredställande i alla livets 
skeden och ge möjlighet för äldre att bo 
enligt sina egna boendepreferenser. Enligt 
socialförvaltningen är trenden bland de  
äldre att vilja bo kvar hemma sä länge som 
möjligt.

ÅTGÄRDER VARFÖR/DÄRFÖR ANSVAR SAMARBETE NÄR

Samarbete för att lösa akuta 
boenden för nyanlända, nyskilda 
med barn och andra bostadslösa

För att underlätta för ekonomiskt 
svaga hushåll att hitta en bostad 
snabbt

SN Socialförvaltningen, 
Simrishamns bostäder, 
kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Pågående, 
kontinuerligt arbete

Aktivt följa forskning kring 
äldres boendesituation och 
boendepreferenser

För att kunna möta framtida 
behov hos kommunens äldre 
invånare

SPN Simrishamns bostäder och 
socialförvaltningen 

Pågående

Utreda möjlighet till byggnation av 
studentlägenheter

För att underlätta för studenter 
att hitta boende i kommunen

Simbo Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021–2022

SN - Socialnämnden  
SPN - Samhällsplaneringsnämnden 
Simbo - Simrishamns bostäder AB
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BN - Byggnadsnämnden 
SN - Socialnämnden 
SPN - Samhällsplaneringsnämnden 

god bebYggd mIljö oCH HÅllbaRHet

ÅtgäRdeR vaRföR/däRföR ansvaR samaRbete näR

soCIal HÅllbaRHet

Aktiviteter för människor 
som står utanför arbetslivet, 
som unga, äldre, arbetslösa, 
långtidssjukskrivna och 
missbrukare

Förebygga våld, missbruk och 
andra sociala problem och 
därigenom minska risken för 
problem som orsakar vräkning

SN Socialförvaltningen, 
barn- och 
utbildningsförvaltningen 
och kommunlednings-
kontoret

Pågående, 
kontinuerligt  
arbete

ekonomIsk HÅllbaRHet

Budgetrådgivning med öppen 
mottagning en gång i veckan 

En ekonomi i balans ökar 
möjligheten till en egen bostad

SN Socialförvaltningen, 
kommunledningskontoret 
och samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

Pågående

ekologIsk HÅllbaRHet

Sammanställa arkitektur- och 
kulturmiljöprogrammet

För att ta till vara och utveckla 
kommunens kulturmiljöer samt 
arkitektur

SPN Samhällsbyggnads- 
förvaltningen och kultur- 
och fritidsförvaltningen

Pågående, samråd 
preliminärt under 
2021

Reducerad bygglovstaxa 
för miljöhus, noll- eller 
plusenergibyggnader (en- och 
tvåbostadshus) 

För att uppmuntra till klimatsmart 
byggande

BN Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

Pågående, 
kontinuerligt arbete

Ta med vikten av ekosystemtjänster 
i planering för nya områden 

Arbeta med hållbarhet på ett 
medvetet och innovativt sätt

SPN Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

Pågående, 
kontinuerligt arbete

God bebyggd miljö är ett av de 16 
miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade 
om år 2012. Målet syftar till att uppnå en 
hållbar utveckling i den byggda miljön 
där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekterna vägs in. Utmaningen är att nå en 
hållbar stadsutveckling där alla kan hitta det 
de efterfrågar på bostadsmarknaden.
 
När det gäller social hållbarhet är det viktigt 
att se till helheten. Ungdomar som har pro-
blem i skolan har exempelvis en ökad risk 
för arbetslöshet och utanförskap som kan 
leda till svårighetar att ta sig in på bostads-
marknaden. För att motverka varje enskilt 
steg i en negativ utveckling vill kommunen 
införa insatser på varje enskild nivå. Syftet är 
att riva murar och verka för ett inkluderande 
samhälle. Att använda de resurser kommu-
nen har för att fler ska kunna få eller återgå 
i ett ordnat boende är alltid en klok investe-
ring.

Människor blir allt mer medvetna om hur 
de ska bo, leva och verka för att bidra till 
hållbarhet. För att kommunen ska kunna 
visa sig attraktiv på detta område krävs givet-
vis att kommunen själv gör investeringar i 
hållbarhetsfrågor, att kommunen är medve-
ten om sina val och konsekvenserna av dem. 
Ett exempel är ekosystemtjänster som har 
kommit att bli en allt större del inom fysisk 
planering.
 
Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd, 
ändå tar vi dem ofta för givna. Kopplat till 
boende är exempelvis närheten till tätortsnä-
ra parker och grönområden en tillgång för 
rekreation samtidigt som det gröna renar 
både luft och vatten. Andra positiva egen-
skaper som ekosystemtjänster bidrar till är 
bland annat att reglera temperaturer, ta 
hand om nederbörd samt att dämpa buller.
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sammanställd 
HandlIngsplan

vaRföR/däRföR ansvaR samaRbete näR

ett vaRIeRat bostadsutbud oCH mÅngsIdIga bostädeR 

Ta fram fördjupningen av översiktsplanen för 
Simrishamns stad

För att strategiskt utveckla bostadsbeståndet 
i Simrishamn

SPN Alla förvaltningar Pågående fram till 
antagande,  
preliminärt år 2022

Sammanställa markpolicyn för Simrishamns kommun  För att kunna föra en aktiv markpolitik som 
främjar mångfald i bostadsbeståndet

SPN Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående fram till år 2022

Nätverk med fastighetsägare För att skapa samarbeten för ömsesidigt 
kunskapsutbyte 

Simbo Berörda fastighetsägare och 
kommunledningskontoret

Pågående i projektet ”Årets 
stadskärna”

Marknadsföring av kommunala bostadstomter och olika 
typer av utvecklingsprojekt

För att öka attraktiviteten i kommunes 
inlandsbyar och attrahera intressenter

SPN Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående

Planlägga för flerfamiljshus i inlandsbyarna och 
färdigställa planlagd mark

För att bredda bostadsbeståndet i 
inlandsbyarna

SPN Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående

Analysera flyttkedjor för nybyggda lägenheter För att kartfägga flyttmönster och öka 
kunskapen kring flyttkedjor i kommunen

Simbo Samhällsbyggnadsförvaltningen Vid nybyggnation

Riktad marknadsföring för att locka fritdsboende att 
bosätta sig permanent i kommunen 

För att öka antalet permanent boende KS Kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Pågående

Nybyggnation av hyreslägenheter i kvarteret ”Raketen” För att möta efterfrågan på mindre 
hyresrätter

Simbo Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående, inflyttning 
preliminärt under hösten 
2021

Riktade markanvisningstävlingar för ett varierat utbud 
av upplåtelseformer och boendeformer

För att öka variationen i kommunens 
bostadsbestånd och bidra till 
värdeskapande och attraktiva bostäder

SPN Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående

Ta fram gemensam strategi för omflyttningskedjor För att skapa en bättre rörlighet på 
bostadsmarknaden 

Sösk Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021

attRaktIva bostädeR med god tIllgänglIgHet

Ge kunskap till fastighetsägare kring 
bostadsanpassning vid bygglovsansökan

För att kunna visa justeringar som kan 
genomföras direkt istället för senare i ett 
bostadsanpassningstillägg

BN Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontinuerligt arbete

Ta fram infrastrukturplanen, ett tillägg till kommunens 
översiktsplan 

För att skapa förutsättningar för bättre 
kommunikationer inom kommunen och till 
andra kommuner

SPN Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående fram till år 2022

Utveckla och arbeta med gemensamma strategier 
(i samarbete med Sjöbo, Tomelilla och Ystad) för 
infrastruktur 

För att skapa bättre 
kommunikationsmöjligheter

Sösk Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021

Aktiv medverkan i arbetet med framtagandet av 
regionplanen 

För att synliggöra Simrishamns kommuns 
tillgångar och utmaningar i den regionala 
utvecklingen

KS Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående fram till 
antagande, preliminärt 
2022

tIllgÅng föR alla pÅ bostadsmaRknaden

Samarbete för att lösa akuta boenden för nyanlända, 
nyskilda med barn och andra bostadslösa

För att underlätta för ekonomiskt svaga 
hushåll att hitta en bostad snabbt

SN Socialförvaltningen, Simrishamnsbostäder, 
kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Pågående, kontinuerligt 
arbete

Aktivt följa forskning kring äldres boendesituation och 
boendepreferenser

För att kunna möta framtida behov hos 
kommunens äldre invånare

SPN Simrishamnsbostäder och 
socialförvaltningen 

Pågående

Utreda möjlighet till byggnation av studentlägenheter För att underlätta för studenter att hitta 
boende i kommunen

Simbo Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021–2022

god bebYggd mIljö oCH HÅllbaRHet 

Aktiviteter för människor som står utanför arbetslivet, 
som unga, äldre, arbetslösa, långtidssjukskrivna och 
missbrukare

Förebygga våld, missbruk och andra 
sociala problem och därigenom minska 
risken för problem som orsakar vräkning

SN Socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och 
kommunledningskontoret

Pågående, kontinuerligt 
arbete

Budgetrådgivning med öppen mottagning en gång i 
veckan 

En ekonomi i balans ökar möjligheten till en 
egen bostad

SN och KS Socialförvaltningen, 
Kommunledningskontoret och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Pågående

Sammanställa Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet För att ta till vara och utveckla kommunens 
kulturmiljöer samt arkitektur

SPN Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- 
och fritidsförvaltningen

Pågående, samråd 
preliminärt under 2021

Reducerad bygglovstaxa för miljöhus, noll- eller  
plusenergibyggnader (en- och tvåbostadshus) 

För att uppmuntra till klimatsmart byggande BN Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående, kontinuerligt 
arbete

Ta med vikten av ekosystemtjänster i planering av nya 
områden 

Arbeta med hållbarhet på ett medvetet och 
innovativt sätt

SPN Samhällsbyggnadsförvaltningen Pågående, kontinuerligt 
arbete

SN - Socialnämnden 
SPN - Samhällsplaneringsnämnden
Sösk - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 

BN - Byggnadsnämnden 
KS - Kommunstyrelsen
Simbo - Simrishamns bostäder AB
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kommun antal personer/ 
Hushåll

1. simrishamn 2,03

2. Ystad 2,09

3. Lund 2,10

33. Staffanstorp 2,59

kommun medel- 
ålder

1. Borgholm 50,5

2. Övertorneå 50,0

3. Överkalix 49,7

4 simrishamn 49,4
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SIMRISHAMN

KIVIK

SANKT OLOF

GÄRSNÄS

HAMMENHÖG

BORRBY

SKILLINGE

BRANTEVIK

VIK

44 - 46 år
47 - 49 år
50 - 54 år
55 - 59 år

MEDELÅLDER I KOMMUNENS 
TÄTORTER ÅR 20153

1 Statistik från SCB 2020
2 Statisticon 2019
3 Skånedatabasen 2016
4 Länsstyrelsen Skåne 2019
5 SCB 2020
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VITABY

Ö TOMMARP
SIMRIS

INVÅNARE I SIMRISHAMNS KOMMUN

I kommunen bor det sammanlagt 19 443 
invånare varav drygt 6 500 bor i centra-
lorten Simrishamn.1 Drygt en fjärdedel av 
invånarna bor på landsbygden med många 
enfamiljshus och gårdar. Under sommaren 
fördubblas antalet invånare i Simrishamns 
kommun då en stor del av bostadsbeståndet 
består av fritidsboende. 

Befolkningen har en tyngdpunkt på ålders-
grupperna 50 år och uppåt jämfört med 
riket och andelen barn och unga vuxna 
är lägre till antalet jämfört med resten av 
Sverige. 

 
 

Medelåldern i kommunen är cirka 49 år 
år för både män och kvinnor, vilket är den 
fjärde högsta medelåldern för en kommun i 
Sverige. Generellt så är medelåldern högre i 
kustbyarna och lägre i inlandsbyarna. 

Simrishamns kommun har minst antal per-
soner per hushåll av alla kommuner i Skåne, 
vilket kan förklaras av den höga medel- 
åldern. 

befolknIngsstRuktuR I sImRIsHamn 20192

HUSHÅLLSSTORLEK I SKÅNE 20184 MEDELÅLDER I SVERIGE 20195

nulägesbeskRIvnIng sImRIsHamn
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BEFOLKNINGSUTVECKLING I SIMRISHAMNS 
KOMMUN 1980-20191

1 Region Skåne, 2020
2 Statistik hämtat från SCB

TÄTORT 2000 2005 2010 2015 2019 +/-

BASKEMÖLLA 227 237 230 297 300 73

BORRBY 934 947 930 975 994 60

BRANTEVIK 463 451 409 380 364 - 119

GÄRSNÄS 954 955 1000 1088 1080 126

HAMMENHÖG 835 908 908 875 921 86

KIVIK 1044 1013 960 880 875 - 169

SANKT OLOF 576 640 624 628 684 108

SIMRISHAMN 6319 6546 6527 6542 6883 564

SKILLINGE 890 841 859 835 944 54

VIK 282 264 319 310 344 62

VITABY 271 255 278 264 352 81

Ö:A TOMMARP 304 279 284 285 293 - 11

Ö:A VEMMERLÖV 186 184 189 234 234 48

BEFOLKNINGSUTVECKLING I SIMRISHAMNS 
TÄTORTER 2000–20192

BEFOLKNINGSUTVECKLING

I diagrammet till vänster redovisas 
Simrishamns kommuns befolkningsut-
veckling mellan 1980 och 2019. Jämfört 
med Skåne och riket så har kommu-
nen haft en svag befolkningsutveckling.
Befolkningsutvecklingen har till stor del varit 
negativ under den senaste 40-årsperioden 
förutom under 90-talet samt i samband med 
flyktingkrisen 2015. Mellan 1990 och 1991 
byggdes det närmare 500 bostäder i kommu-
nen och i början av 1990-talet var både bar-
nafödandet och flyktingmottagandet högt. 
Kommunens minskade befolkningen kan till 
stor del förklaras av det negativa födelse- 
nettot, men hejdas till del av ett positivt 
flyttnetto. 

Av tabellen till vänster framgår tätorternas 
befolkningsutveckling under en tjugoårs- 
period. Centralorten Simrishamn samt 
inlandsorterna Gärsnäs, Sankt Olof och 
Hammenhög har ökat mest sedan år 2000. 
Kustorten Kivik har minskat mest, därnäst 
Brantevik. De tätorter som haft en negativ 
befolkningsutveckling har generellt en be-
folkning med högre medel ålder, medan de 
tätorter som upplevt en positiv befolknings-
utveckling generellt har en lägre medelål-
der (jmf. föregående karta över tätorternas    
medelålder, s. 31). Även andelen fritidsboen-
de har betydelse för befolkningsutvecklingen 
i de olika tätorterna.

BEFOLKNINGSUTVECKLING   
SIMRISHAMNS KOMMUN 1980–20191
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FLYTTMÖNSTER

Mest in- och utflyttning bland invånarna i 
kommunen sker i åldersgruppen mellan 20 
och 30 år. Unga lämnar ofta Simrishamns 
kommun som ett aktivt val för att söka sig 
vidare till studier eller arbete. För unga 
inflyttare verkar det motsatta gälla där unga 
flyttar in av tillfälligheter som till exempel 
efter studier i väntan på jobb. En under-
sökning gjord av Lunds Universitet visar att 
många unga som har lämnat kommunen kan 
tänka sig att flytta tillbaka.

Bland den äldre befolkningen är inflyttning-
en som störst i åldersspannet mellan 60 och 
70 år. Äldre flyttar främst till Simrishamn för 
hav, natur, lugn och attraktiv boendemiljö. 
Detta är också en grupp med en starkare 
betalningsförmåga, vilket krävs för flertalet 
av de nyproducerade lägenheterna i attrakti-
va lägen. 

 

Enligt en undersökning av Graffman och 
Nordanalys har Simrishamns kommun ett 
starkt och positivt laddat varumärke, men i 
en smal målgrupp. Det är främst äldre, som 
söker en attraktiv pensionärsmiljö, som utgör 
den inflyttande målgruppen. 
 
De som flyttar från kommunen flyttar främst 
på grund av studier eller nytt arbete, följt av 
bristande kommunikationer. Att arbeta för 
åtgärder som relaterar till det funktionella 
vardagslivet skulle kunna locka målgrupper 
som flyttar ut, till exempel unga vuxna och 
barnfamiljer. Bättre kommunikationer inom 
regionen är en av de viktigare åtgärderna för 
en ökad befolkning i kommunen. 

antal In- oCH utflYttade I sImRIsHamns kommun 2017-20191
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ANTAL FLYTTARE EFTER ÅLDER I SIMRISHAMNS KOMMUN

 Antalet inflyttade och 
utflyttade invånare efter 
ålder. Genomsnitt för 
perioden 2017-2019.

VILKA FLYTTAR I 
KOMMUNEN?
Hur många som flyttar till 
respektive från kommunen i 
olika åldrar visas i diagramm-
et till vänster. Även om lika 
många flyttar in som ut ur 
kommunen i en viss ålders-
grupp så betyder detta inte 
att kommunens förutsätt-
ningar är oförändrade. Det 
kan finnas en stor skillnad 
på in- och utflyttarna 
avseende socio-ekonomiska 
faktorer såsom utbildning, 
inkomst eller 
arbetsmarknadsstatus. Det 
är därför viktigt att göra 
kompletterande analyser av 
flyttströmmarna för att få en 
så heltäckande bild som 
möjligt.
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FLYTTNETTO EFTER ÅLDER I SIMRISHAMNS KOMMUN

 Skillnad i antalet in- och 
utflyttade invånare i olika 
åldrar. Genomsnitt för 
perioden 2017-2019.

FLYTTARNA OCH 
ÅLDERSSTRUKTUREN
Till vänster visas effekten av 
in- och utflyttningen på åld-
ersstrukturen i kommunen. 
Staplarna visar flyttnettot -
eller vilka åldersgrupper som 
ökar respektive minskar på 
grund av flyttningar. Nettot 
har beräknats som skillna-
den mellan antalet inflyttade 
och utflyttade i diagrammet 
ovan. Ett negativt värde för 
en viss ålder betyder att fler 
flyttar från kommunen än till 
kommunen i den åldern. För 
att få en mer representativ 
bild av flyttningarna har ett 
genomsnitt för de tre 
senaste åren beräknats.

1 Statistik hämtad från Statisticon
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aRbetsmaRknad

I Simrishamns kommun är, som framgår av 
diagrammet nedan, vård och omsorg den 
näringsgren där de flesta förvärvsarbetan-
de tjänar sitt uppehälle. Företagen inom 
tillverkning och handelssektorn har även en 
framträdande roll i kommunens näringslivs-
struktur. Hotell- och restaurangverksamhet 
och de kulturella och personliga tjänster är 
näringsgrenar som på senare år upplevt stor 
tillväxt av antalet sysselsatta, vilket hänger 
ihop med den ökande besöksnäringen. 
Simrishamns kommun är den enskilt  
största arbetsgivaren med cirka 1575  
anställda under 2019, följt av Plastal, 
Praktikertjänst och Kiviks musteri. I kommu-
nen finns endast en handfull större företag 
med fler än 100 anställda. I övrigt är närings-
livet mycket differentierat med ett stort antal 
mindre företag som återfinns i många olika 
branscher. Nyföretagandet och kvinnors 
företagande är högt. Totalt finns över 3 000 
företag registrerade i Simrishamns kommun.

ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING

utbIldnIng

Simrishamns kommun har två attraktiva 
gymnasieskolor samt två eftergymnasia-
la konstskolor. I kommunnen finns även 
Campus Österlen som erbjuder utbildningar 
och fortbildningar på högskole- och yrkes-
högskolenivå samt kompetensutveckling på 
olika nivåer. I ett regionalt perspektiv har 
sydvästra Skåne generellt en högre utbildad 
befolkning. Simrishamns kommun befinner 
sig i ett regionalt mellanskikt gällande högre 
utbildning tre år eller längre, vilket framgår 
av kartbilden nedan. 

ANDEL AV BEFOLKNINGEN MED 
EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3+ 
ÅR, 20181

1 Region Skåne 2020b

FÖRVÄRVSARBETANDE DAGBEFOLKNING (16+ ÅR) 
FÖRDELAT PÅ NÄRINGSGREN, 20181
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BREDBAND

Bredband är en förutsättning för att 
människor i dagens samhälle ska kunna bo 
och verka där de vill. Med tillgång till ett väl 
utbyggt och väl fungerande bredband, un-
derlättas och ges möjlighet att ta del av bland 
annat arbete, studier, vård och kulturaktivite-
ter på distans, samt att göra inköp via nätet. 
Detta kan vara en avgörande faktor för en 
kommun som ska framstå som attraktiv för 
nyinflyttade, nya verksamheter och besökare. 
Ett väl utbyggt bredband bidrar också till 
miljövinster i form av minskad pendling med 
egen bil eller kollektivtrafik. 

Simrishamns kommun har satsat på bred-
bandsutbyggnaden och idag har 95 pro-
cent av alla hushåll och företag tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s, i enlighet 
med regeringens mål. I kommunen finns 
det tre bredbandsleverantörer som erbjuder 
bredband i olika områden. 

 

 

För de knappa 5 % av kommunens invånare, 
eller 25 % av alla privatpersoner och företag 
i kommunen på ren landsbygd som inte har 
tillgång till bredbandsuppkoppling, finns i 
nuläget ingen kommunal plan antagen av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för 
utbyggnad. 

Mobiltäckningen är generellt god inom 
kommunen, men det finns några mindre 
områden där det kan krävas extra insatser.
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PENDLING

Människor behöver förflytta sig för att 
tillgodose sina behov, sociala åtaganden och 
personliga önskemål. Tillgång till en kva-
lificerad arbetskraft är också av avgörande 
betydelse. Näringslivet i sydöstra Skåne har 
problem att få tag i arbetskraft med rätt kom-
petens och upplever att det beror på dåliga 
kommunikationer. Nuvarande trängsel på 
spåren och bristande punktlighet på Ystads- 
och Österlenbanan hämmar både företagens 
konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter-
na för den skånska arbetsmarknaden. 

Satsningar på en förbättrad kollektivtrafik 
kan bidra till att skapa en sammanhängande 
arbetsmarknad i Skåne, samt att minska skill-
naderna mellan mäns och kvinnors tillgång 
till arbetsmarknaden då kvinnor i lägre grad 
än män har tillgång till bil.

tÅg- oCH busstRafIk

Under 2018 tog Region Skåne fram en åt-
gärdsvalsstudie för Ystad- och Österlenbanan, 
det vill säga tågspåren mellan Malmö–Ystad–
Simrishamn. Syftet var att studera vilka 
åtgärder som behövs på kort, medellång och 
lång sikt för att utveckla tågbanan avseende 
robusthet, kortade restider och turtäthet. I 
enlighet med åtgärdsvalsstudien planeras ett 
mötesspår i Gärsnäs under 2021, detta för att 
göra banan mer robust och mindre stör-
ningskänslig. I åtgärdsvalsstudien finns även 
förslag på dubbelspår på utvalda sträckor 
för att uppnå kortare restider samt för att 
möjliggöra att tågen kan trafikera banan mer 
obehindrat.  
 
Förutom ett fungerande och kapacitets- 
starkt järnvägsnät som håller ihop regionen 
behövs en högklassig busstrafik, speciellt för 
de delar av Skåne som i dag saknar järn-
vägstrafik. Simrishamns kommun arbetar 
med ett framtida superbusskoncept i samar-
bete med Region Skåne, Trafikverket och be-
rörda kommuner gällande stråken till Lund 
och Kristianstad. Konceptet kommer att göra 
resan både mer bekväma och snabbare vilket 
ökar möjligheten att fler resenärer väljer 
bussen framför bilen.

 

Väg 11 utgör en viktig regional öst-västlig 
förbindelse som knyter samman Österlen 
med Malmö- och Lundområdet. Vägen 
har stor regionalpolitisk betydelse. Viktiga 
målpunkter längs vägen är Malmö, 
Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo, 
Tomelilla och Simrishamn. Simrishamns 
kommun ser det som viktigt att se till 
hela resan, varför det blir väsentligt med 
attraktiva gång- och cykelvägar, i och 
mellan byarna, samt ”matartrafik” mellan 
byarna och till hållplatserna för Pågatåg/
expressbussar. 

InfRastRuktuRplan

Våren 2020 påbörjades arbetet att ta 
fram en infrastrukturplan i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut i 
aktualitetsprövningen av översiktsplanen. 
Infrastrukturplanen blir ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen och fördjupar och 
prioriterar kommunens ställningstaganden 
kring infrastruktur och blir vägledande 
för kommunens framtida arbete. 
Infrastrukturplanen planeras att antas i 
kommunfullmäktige under 2022.   
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daglIg In- oCH utpendlIng  
fRÅn oCH tIll sImRIsHamns 
kommun, ÅR 2018

SIMRISHAMN

YSTAD

TOMELILLA

KRISTIANSTAD

SKURUP

MALMÖ

LUND

SJÖBO

HELSINGBORG

INPENDLARE 1972

UTPENDLARE 2528

VÄG 11

MEST FREKVENTA 
PENDLINGSDESTINATIONER2

2 Pilarnas storleksordning visar på den ungefärliga relationen mellan in- och 
utpendling för respektive destination (t.ex. större pil till Kristianstad från 
Simrishamn visar större utpendling snarare än inpendling från den senare till 
den förra).

Det största antalet inpendlare till 
Simrishamn åkte under 2018 från Tomelilla, 
712 pendlare, vilket är en ökning med 
16,5 % sedan år 2000. Den största föränd-
ringen i antalet pendlare skedde från Ystad, 
med en ökning med 146 personer. Den 
största procentuella ökningen stod  
pendlarna från Malmö för, med en ökning 
med 142 % jämfört med år 2000. 

Det största antalet utpendlare från 
Simrishamn åkte under 2018 till Ystad, 
756 pendlare, vilket är en ökning med 
+72,2 % sedan år 2000. Ystad är också den 
ort till vilken antalet människor, som pend-
lar, har ökat mest mellan 2000 och 2018. 
Procentuellt sett stod Skurup för den största 
ökningen av utpendlare. Antalet pendlare 
som arbetar i Stockholm har däremot mins-
kat sedan år 2000.

Generellt så har antalet pendlare ökat med 
48,3 % för inpendlare och 40,6 % för ut-
pendlare mellan år 2000 till 2018.

Inpendling till Simrishamn 2018 och förändring i förhållande 
till år 20001

Bostadskommun Pendlare Förändring Tillväxt (%)
Tomelilla 712 101 16,5

Ystad 450 146 48,0

Malmö 121 71 142,0

Sjöbo 118 51 76,1

Kristianstad 117 55 88,7

Lund 53 -1 -1,9

Stockholm 33 16 94,1

Skurup 32 18 128,6

Övriga 336 185 122,5

Totalt 1 972 642 48,3

Utpendling från Simrishamn 2018 och förändring i 
förhållande till år 20001

Bostadskommun Pendlare Förändring Tillväxt (%)
Ystad 756 317 72,2

Tomelilla 563 121 27,4

Malmö 346 144 71,3

Kristianstad 246 50 25,2

Lund 151 24 18,9

Sjöbo 96 40 71,4

Stockholm 72  -10  -12,2

Göteborg 35 18 105,9

Skurup 30 16 114,3

Öresundsreg. (DK)* 25 13 108,3

Landskrona 24 9 60,0

Hässleholm 22 2 10,0

Övriga 319 32 11,1

Totalt 2 528 776 40,6
  

* data för Öresundspendling avser år 2015.

1 Region Skåne 2020b
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DAGENS BOSTADSSITUATION

Under 2018 bestod bostadsbeståndet av sam-
manlagt 10 176 bostäder, varav småhusen står 
för cirka 2/3 av den totala mängden bostäder. 
I kommunen är äganderätter den vanligaste 
upplåtelseformen, cirka 60 % av bostadsbestån-
det består av äganderätter. Mellan 2014 och 
2018 byggdes 208 bostäder i kommunen och i 
genomsnitt har det byggts 51 bostäder per år 
under de senaste tio åren. 

Planberedskapen i kommunen är god och 
ligger på mer än 800 byggrätter. Dock är den 
höga planberedskapen något missvisande då 
många av tomterna inte bebyggts under lång 
tid. Till största del omfattas planberedskapen 
av villor, vilket inte motsvarar behovet på fler-
bostadshus. Andelen fritidsboenden är hög: 
cirka 44 % av bostadsbeståndet i kommunen 
består av fritidshus. 

HUSTYPER 
20181

UPPLÅTELSEFORMER
20181

BOSTADSBESTÅNDETS
TILLKOMSTPERIODER 1991–20181

Småhus, 6941 st 
Flerbostadshus, 2788, st 
Specialbostäder, 370 st 
Övriga hus, 77st 

Äganderätt, 5994 st 
Hyresrätt, 3164 st 
Bostadsrätt, 1018 st 
 

 
Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Fritidsboende, 4450 st 
Permanent boende, 5726 st 
 

27%

  www.simrishamn.se  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Permanent boende Fritidsboende

31% 44%59% 56%

10%

68%

4% 
1%

FÖRDELNING PERMANENT- 
OCH FRITIDSBOENDE2

1 Region Skåne 2020b
2  Länsstyrelsen 2019
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ANTAL NYPRODUCERADE BOSTÄDER  
EFTER HUSTYP 1991-20181

säRskIlt boende

Att bo i särskilt boende innebär omvårdnad 
och service dygnet runt. För att bo i 
särskilt boende behöver du ha ett stort 
behov av omvårdnad och service som inte 
kan tillgodoses av hemtjänst i det egna 
hemmet. I Simrishamns kommun finns det 
särskilda boenden i Simrishamn, Skillinge, 
Hammenhög, Borrby, Sankt Olof och i Kivik. 
Sammanlagt finns det 271 lägenheter på 
särskilt boende i kommunen. 

tRYggHetsboende 
 
I en trygghetsbostad kan personer över 70 år 
bo självständigt med närhet till service och i 
gemenskap med andra. Trygghetsboenden 
är vanliga lägenheter där det finns gemen-
samhetslokal samt en värdinna en viss tid i 
veckan. I kommunen finns det två trygghets-
boenden: Joneberg Merhem i Simrishamn 
och Lyckan i Gärsnäs.

 
 

 
 

 
 

lss-boende 

Ett LSS-boende är en insats enligt LSS 
(lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade). Det innebär att bostaden 
är anpassad för personer med fysiska eller 
psykiska funktionsvariationer. Boendet kan 
vara ett gruppboende, en servicebostad eller 
en annan särskilt anpassad bostad. Målet är 
att människor med funktionsvariationer ska 
kunna leva och bo så likt andra människor 
som möjligt. I kommunen finns det samman-
lagt åtta LSS-boenden och de är lokaliserade 
i Simrishamn och i Gärsnäs. 

 
Hyresrätt 
Bostadsrätt 
Äganderätt

1 Region Skåne, 2020b
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Simrishamns kommun har en hög andel 
fritidshus jämfört med andra kommuner i 
Skåne, endast Båstad har fler fritidshus per 
1 000 invånare. Antalet fritidshus har under 
de senaste 20 åren ökat med cirka 1 600 
fastigheter och ökningen består av både ny-
byggnation och konvertering av permanent 
boende till fritidsboende.
 
Den höga andelen fritidshus har en stor 
positiv inverkan på exempelvis handeln i 
kommunen, men skapar utmaningar på 
grund av minskade skatteintäkter, ojämn 
vattenförbrukning under året och minskat 
underlag för service vid lågsäsong. Andelen 
fritidshus varierar i kommunens olika delar, 
men generellt är andelen fritidshus högre i 
kustbyarna, jämfört med inlandsbyarna.  

 

Efterfrågan på fritidshus är hög och i en 
nationell undersökning gjord på uppdrag 
av SBAB rankas Österlen på fjärde plats 
i Sverige gällande var människor helst 
önskar att ha ett fritidshus efter Gotland, 
Stockholms skärgård och Öland.4

ANTAL FRITIDSHUS PER 1000 INVÅNARE3

ANTAL FRITIDSBOENDEN I KOMMUNEN 
MELLAN 1998–20192

1 Region Skåne 2020b 
2 Evidens 2020 
3 Länsstyrelsen Skåne 2019 
4 SBAB 2020

  www.simrishamn.se  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Permanent boende Fritidsboende

1

kommun fRItIdsHus 
antal

fRItIdsHus peR 1000 
InvÅnaRe

1 Båstad 4774 319

2 simrishamn 4450 231

3 Örkelljunga 1263 124

4 Tomelilla 1286 95

5 Höganäs 2011 76

44% 56%

FRITIDSBOENDE

FÖRDELNING PERMANENT BOENDE/
FRITIDSBOENDE

Fritidsboende, 4450 st 
Permanent boende, 5726 st 
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1 Region Skåne och Sveriges Byggindustrier 2020 
2 Hyresgästföreningen (SCB) 2019

pRIseR föR smÅHus oCH 
bostadsRätteR 
 
Simrishamn är en attraktiv boende- och 
besökskommun med högre bostadspriser 
jämfört med de flesta kommuner i Skåne. 
Främst kvadratmeterpriset för småhus är 
högt och i liknande prisklass som Ystad och 
stora delar av kustkommunerna i västra 
Skåne. Priserna för bostadsrätter i kommu-
nen var under 2018 betydligt lägre jämfört 
med priserna för småhus. Detta kan ha flera 
orsaker, exempelvis ett mindre och äldre 
bestånd av bostadsrätter samt att fritidsbo-
ende inte efterfrågar bostadsrätter i samma 

utsträckning som småhus. Under 2019 och 
2020 har fler bostadsrätter producerats, 
vilket troligtvis kommer att öka kvadratme-
terpriset för bostadsrätter i statistiken.

HYRessättnIng

För hyreslägenheter är medelpriserna i 
Simrishamn högst av alla kommuner i östra 
Skåne och sjätte högst sett till hela länet. 
Lägst hyra i Hyresgästföreningens undersök-
ning har Tomelilla, där den genomsnittliga 
hyran var 1 470 kr billigare än genomsnitts-
hyran i Simrishamns kommun. 
 

PRISUTVECKLING

PRIS FÖR BOSTADSRÄTTER 2018, KR/KVM1PRIS FÖR SMÅHUS 2018, KR/KVM1

MEDELHYRA PER KOMMUN 20192

kommun mÅnadsHYRa 
pRIs/kvm

mÅnadsHYRa 
pRIs 70 kvm

1 Lomma 107 kr 7490 kr

2 Malmö 106 kr 7420 kr

3 Helsingborg 105 kr 7350 kr

4 Staffanstorp 101 kr 7070 kr

5 Lund 99 kr 6930 kr

6 simrishamn 97 kr 6790 kr

33 Tomelilla 76 kr 5320 kr
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REGIONAL BOSTADSUTVECKLING

ökande befolknIng

Region Skånes årliga rapport ”Hur har det 
gått för Skåne” visar att Skånes befolkning 
fortsätter att växa och ökade med 15 663 per-
soner under 2019, vilket ger en årlig befolk-
ningsökning på 1,1 %. Befolkningsökningen 
beror till stor del på ett positivt utrikes flytt-
netto, vilket är en konsekvens av den stora 
mängden människor som sökte asyl under 
hösten 2015. Sammanlagt ökade Skånes 
befolkning till 1 388 827 invånare under 
2019 och fram till år 2028 förväntas Skånes 
befolkning att öka med ytterligare cirka  
100 000 invånare.

nYbYggnatIon I skÅne 
 
Varje år producerar Länsstyrelsen Skåne en 
analys över bostadsmarknaden i Skåne och  
rapporten ”Regional bostadsmarknadsanalys 
2020” visar att det under 2019 byggdes  
9 155 nya bostäder i Skåne. Trots att det 
byggdes rekordmånga nya bostäder under 
året, konstaterar rapporten att det fortfa-
rande återstår flera utmaningar gällande 
bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att stärka 
det regionala perspektivet i kommunernas 
bostadsförsörjningsarbete. I rapporten 
”Bostadsförsörjning mer än bara bostadsbyg-
gande från 2018”, har länsstyrelsen listat en 
rad framgångsfaktorer för att kommunen ska 
åstadkomma ett så bra arbete med bostads-
försörjning som möjligt: 

•	 Politisk vilja

•	 Förvaltningsövergripande analyser

•	 Intern samverkan mellan förvaltningarna 
och politik i att lösa hur-frågorna

•	 Resurser och kompetens 

•	 Samverkan mellan kommunerna inom 
bostadsmarknadsregionen/delregionen

fRamtIda bostadsbeHov 

I rapporten ”Bostadsbehov, planeringsläge 
och bostadsbyggande i Skånes kommuner 
2015” har Länsstyrelsen Skåne beräknat 
behovet av nya bostäder i länets kommuner 
fram till år 2030. I rapporten ställs det be-
räknade bostadsbehovet mot kommunernas 
planeringsförutsättningar. För hela Skåne 
bedöms bostadsbehovet uppgå till 6 645 bo-
städer per år (räknat genom hushållskvoter) 
eller 7 234 bostäder per år (räknat genom 
personer per hushåll). 

Boverket har sammanställt en regional bygg-
behovsberäkning för 2018–2027 för landets 
arbetsmarknadsregioner (FA-regioner).  
Simrishamns kommun tillhör arbetsmark-
naden ”Malmö-Lund”, som har ett årligt bo-
stadsbehov enligt beräkningsmodellen: 8,6 
bostäder per 1 000 invånare. Enligt beräk-
ningsmodellen har Simrishamns kommun 
ett årligt byggbehov av cirka 163 bostäder.

42
82



bostadsbYggande oCH 
pÅgÅende pRojekt

Bostadsbyggandet är ett prioriterat område i 
Simrishamns kommun. Det krävs ett varie-
rat utbud som dels motsvarar behoven som 
finns idag, dels möter framtida förväntning-
ar och nya invånare. Under senare tid har 
utbyggnaden av Simrishamns nya stadsdel 
Skansen tagit fart. Under 2018 uppförde 
Simrishamnsbostäder bostadskvarteret 
”Trekanten”, bestående av 64 hyreslägenhe-
ter fördelat på två punkthus. Under 2020 be-
räknas även de 20 bostadsrätterna i projektet 
”Stora magasinet” på Skansenområdet vara 
inflyttningsklara. Under sommaren 2020 
antogs detaljplanen för etapp två som möj-
liggör fortsatt utveckling av Skansenområdet. 
Den nya detaljplanen möjliggör för bland 
annat för fler bostäder, handel och förskola.  
 
Även i andra delar av kommunen pågår en 
utveckling av bostadsbeståndet, med nybygg-
nation av bland annat kooperativa hyresrät-
ter och bostadsrätter. 

bYggpRognos 2021–2025

Byggprognoser är alltid svåra att samman-
ställa, då projekt av olika anledningar kan 
avstanna, senare- eller tidigareläggas. Under 
år 2021 finns byggplaner på närmare 200 
bostäder med blandade upplåtelseformer 
i kommunen. Den planerade bebyggelsen 
består av hyresrätter, kooperativa hyresrätter 
och en- och tvåbostadshus. Flertalet av pro-
jekten är lokaliserade till Simrishamns stad, 
men större byggprojekt är även planerade i 
exempelvis Kivik. 
 
Ju längre fram man blickar i byggprogno-
sen, desto osäkrare blir utgången. Under 
perioden 2021–2025 finns byggplaner för 
sammanlagt omkring 525 bostäder och en 
stor andel av bostäderna finns lokaliserade 

på Skansenområdet. Om prognosen håller så 
kommer byggnationen av bostäder vara den 
högsta till antalet sedan början av 90-talet.  

efteRfRÅgan 

I Simrishamns kommun finns en bo-
stadsbrist, då nyproducerade bostäder 
snabbt blir uthyrda eller sålda. Hos 
Simrishamnsbostäder har kötiderna ökat 
markant och så även antalet sökande per 
bostad. Väntetiden hos det kommunala bo-
stadsbolaget var under 2020 cirka två år för 
en bostad. Även intresset för nybyggnation 
är högt, enligt bygglovsenheten på samhälls-
byggnadsförvaltningen fördubblades antalet 
förhandsbesked under 2020 jämfört med 
tidigare år.   

Under samma år rapporterar lokala mäklare 
om stigande huspriser, kortare försäljnings-
tider och fler avslut. Bostadsmarknaden kan 
sammanfattas som mer vital än tidigare med 
flera nya aktörer.

bostadsbeHov

Bostadsbehovet, enligt kommunens 
bedömning, gäller i första hand hyresrätter 
(1–3 rok) och bostadsrätter (2–4 rok). 
Genom ett tillskott av ovannämnda 
boendeformer kan en önskvärd flyttkedja 
uppstå. När bostäder lämpade för äldre 
byggs kan denna grupp få möjlighet att flytta 
från sin villa till ett mer anpassat boende 
och samtidigt ge exempelvis barnfamiljer 
möjlighet att köpa sig en rymligare bostad. 
Delar av det befintliga bostadsbeståndet 
skulle på så sätt få en mer ändamålsenlig 
användning. En större rörlighet på 
bostadsmarknaden är eftersträvansvärt. 

BOSTADSBYGGANDE
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ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER I SIMRISHAMNS KOMMUN ÅR 2020 
OCH 20291

BEFOLKNINGSPROGNOS

I Statisticons befolkningsprognos1 beräk-
nas folkmängden i kommunen att minska 
med 1 870 invånare mellan 2020 till 2029. 
Flyttnettot förväntas bli neutralt, med 
ungefär lika många inflyttade som utflyt-
tade i kommunen. Den prognostiserade 
befolkningsminskningen beror till stor del 
på ett beräknat negativt födelsenetto, varav 
den naturliga befolkminskningen förväntas 
minska befolkningen med i genomsnitt -160 
personer per år. 

Region Skånes befolkningsprognos2 sträcker 
sig fram till 2028 och visar på en något min-
dre befolkningsminskning. Fram till 2028 
beräknas Simrishamns kommun enligt den 
prognosen ha minskat antalet invånare med 
1 100 personer. 
                                                                          
Mot bakgrund av att den sydöstra del- 
regionen har den äldsta befolkningen i 
Skåne samt att Simrishamns kommun för-
väntas få en högre medelålder under den 
kommande tjugoårsperioden, finns anled-
ning att tro att andelen äldre i kommunen 

kommer att öka. Den stora 40-talistgenera-
tionen närmar sig även en ålder över 80 år. 
Försörjningsbördan från äldre (65+ år) kom-
mer således öka i kommunen, tillika efterfrå-
gan på bostäder för denna åldersgrupp. 

Värt att notera är även att den stora barnkull 
som föddes kring 1990 uppnår förvärvsaktiv 
och barnafödande ålder. Generellt flyttar 
detta segment av befolkningen från större 
städer till boendemiljöer som är mer lämp-
liga för familjeliv. En andel kan tänkas flytta 
tillbaka till sin hemkommun, exempelvis till 
Simrishamns kommun.
 
Befolkningsprognoser ska alltid tolkas med 
viss försiktighet. Erfarenheten är att om det 
byggs nya bostäder i Simrishamns kommun 
så flyttar nya invånare in. I kommunen pågår 
en utveckling av bostadsbeståndet med ny-
byggnation av bostäder i blandade upplåtel-
seformer. Byggnationen av bostäder möjlig-
gör att nya invånare flyttar tilll kommunen 
samt, förhoppningsvis, skapar flyttkedjor 
inom det befintliga bostadsbeståndet. 

1 Statistik hämtad från Statisticon 
2 Region Skåne 201744
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ORDLISTA

oRdlIsta

Bostadshus Byggnad som huvudsakligen innehåller en eller flera bostäder.1

Byggrätt Rättighet knuten till en fastighet att enligt gällande detaljplan uppföra eller 
bygga till en byggnad.1

Detaljplan Plan genom vilken samhället, efter prövning av vad som är lämpligt, styr hur 
mark får användas och vilka byggnader och anläggningar som får finnas.1 

Flerfamiljshus Byggnad med lägenheter för flera hushåll.1  
Flerbostadshus Se flerfamiljshus.1 
Fritidshus Hus som man bor i under semestern och annan fritid.1  
Radhus Benämning på varje enskilt hus i en rad av tre eller flera med direkt 

sammanbyggda småhus.1 

LSS-boende Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade). Det innebär att bostaden är anpassad för personer med fysiska 
eller psykiska funktionsvariationer.2 

Kooperativa hyresrätter Upplåtelseform för en bostad som innebär att en kooperativ hyresgästförening 
hyr ut lägenheter till medlemmarna i föreningen.1 

Negativt födelsenetto När invånarantalet minskar på grund av fler dödsfall än födslar.3 
Planberedskap Sammanställning av obebyggda fastigheter i detaljplan som möjliggör  

bostäder.4

Småhus Friliggande hus med en eller två bostäder, radhus eller kedjehus.1

Särskilt boende En behovsprövad boendeform enligt socialtjänstlagen.2 
Trygghetsboende Vanliga lägenheter för personer över 70 år där det finns gemensamhetslokal 

samt en värdinna en viss tid i veckan.4 

1 Nationalencyklopedin 
2 Boverket 
3 Statisticon 
4 Simrishamns kommun 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 260 Dnr KS 2020/190

Planuppdrag för Skölden 7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett 
planförslag till ny detaljplan för Skölden 7.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna av fastigheten Skölden 7 har inkommit med en begäran om 
framtagande av ny detaljplan. Syftet är att planlägga fastigheten Skölden 7 för 
bostäder, centrumverksamhet och kontor samt att skydda kulturvärdefull 
bebyggelse. Gällande detaljplan S96, Ändring av stadsplan för kv Svärdet 
m.fl, som fick laga kraft 1986-08-08, är inom fastigheten planlagd som 
affärshus med hantverk samt affärshus med hantverk och byggnad vars yttre 
ej får förändras. För att möjliggöra föreslagen förändring krävs en ny 
detaljplan. Genom att ta fram ett förslag till ny detaljplan kan möjligheten 
undersökas till ökad byggrätt, till att bygga nya centrala bostäder och skapa en 
enhetlig bebyggelse, men fortfarande möjliggöra för centrumändamål och 
kontor.
 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 260 forts.

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 centralort.
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
Ny detaljplan enligt föreslagen förändring kan på sikt leda till att fler 
använder cykel i stället för bil för korta resor i Tomelilla centralort. Detta 
leder till mindre utsläpp av växthusgaser (miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan).

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag av kommunstyrelsen påbörjas arbetet med att 
ta fram ett planförslag för Skölden 7.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny detaljplan för 
Skölden 7.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Marcus Carlevåg, handlingsid: Ks 2020.3573.
Planavtal och underlag, Skölden 7, undertecknat av exploatör, handlingsid: 
Ks 2020.3574.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Bilaga 1 sida 1 (2)

SKEDE/BESLUT ARBETE TID KOSTNAD MOMSPLIKTIG DEL

(TIMMAR) (SEK) (SEK)

Planuppdrag Administration 2 1 600

Samråd Plankarta 24 19 200 13 440

Planbeskrivning 32 25 600 17 920

Undersökning 10 8 000 5 600

Fastighetsförteckning 8 6 400 4 480

Administration 4 3 200

Utskick 4 3 200

82 65 600 41 440

Granskning Samrådsredogörelse 8 6 400 4 480

Plankarta 12 9 600 6 720

Planbeskrivning 12 9 600 6 720

Undersökning 4 3 200 2 240

Fastighetsförteckning 4 3 200 2 240

Administration 4 3 200

Utskick 4 3 200

48 38 400 22 400

Antagande Granskningsutlåtande 8 6 400 4 480

Plankarta 8 6 400 4 480

Planbeskrivning 8 6 400 4 480

Undersökning 1 800 560

Fastighetsförteckning 2 1 600 1 120

Administration 4 3 200

Utskick 4 3 200

35 28 000 15 120

Laga kraft Administration 16 12 800 12 800

16 12 800 12 800

   

  

Underlag för planavtal 
Detaljplan för Skölden 7Uppskattad arbetstid för planärende;
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Bilaga 1 sida 2 (2)

SKEDE TID KOSTNAD MOMSPLIKTIG DEL MOMS DELFAKTURERING 

(TIMMAR) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK)

Planuppdrag 2 1 600 0 0

Samråd 82 65 600 41 440 10 360 77 560

Granskning 48 38 400 22 400 5 600 44 000

Antagande 35 28 000 15 120 3 780 31 780

Laga kraft 16 12 800 12 800 3 200 16 000

183 146 400 91 760 22 940 169 340

146 400

22 940

Framtagande av grundkarta (enligt kommunens taxa)

Annonser

Ev. övriga utredningar som krävs som underlag till planen

Den momspliktiga delen är den del där det finns konkurrens.

För planhandlingar motsvarar det ca 70 % av arbetstiden.

Timkostnad (SEK) 800

Gustafs Torg 16

273 80 Tomelilla

0417-180 00

www.tomelilla.se

169 340

Ej medräknade arbetsmoment: 

SAMMANSTÄLLNING

Notering: 

Moms 25%

Arbetskostnad

Total plankostnad (SEK)

94



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 261 Dnr KS 2020/168

Planuppdrag för Frigg 2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg för bostäder, detaljhandel och kontor.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan S 91, laga kraft 84-04-03, är fastigheten planlagd för 
samlingslokaler och därmed samhörigt ändamål. Det får inom området även 
anordnas bostad för bevekaning och tillsyn. För att kunna bevilja bygglov för 
bostäder, detaljhandel och kontor behöver en ny detaljplan för fastigheten 
upprättas.
 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.

Barnperspektivet
Planförslaget möjliggör för bostäder i ett stationsnära läge med närhet till 
handel, vård och skola. Planområdet ligger i närhet till fotboll- och tennisplan 
vilket underlättar barn och ungas möjlighet till motion som bidrar till god 
hälsa.

Miljöperspektivet
Planuppdraget bidrar till bostäder och kontor i ett stationsnära läge vilket 
underlättar pendling med kollektivtrafik. Detta bidrar i sin tur till en 
minskning av biltrafik och användning av fossila drivmedel.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 261 forts.

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas planarbete för att ta fram 
samrådshandlingar för Frigg 2.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och kontor.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Frigg 2, handlingsid: Ks 2020.3576.
Avtal om ny detaljplan för Frigg 2, handlingsid: Ks 2020.3577.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

96



97



98



99



100



101



102



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 262 Dnr KS 2020/187

Planuppdrag för Tryde 67:27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.

Ärendebeskrivning
För fastigheten Tryde 67:27 finns idag ingen gällande detaljplan.
Då den förslagna bebyggelsen kräver bygglov behöver en ny detaljplan tas 
fram.
Inom planområdet har nöjesanläggningen Tingvalla tidigare bedrivit 
verksamhet. Tidigare verksamhet ska inte fortsätta utan ersätts med blandad 
bebyggelse bestående av bostäder, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor.

Planuppdraget följer kommunens översiktsplan och dess riktlinjer gällande 
utbyggnad av tätorten då planområdet ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas uppstå om beslut av planuppdrag.

Barnperspektivet
Planförslaget stärker och främjar barns möjlighet till trygghet, utveckling och 
utbildning då det möjliggör för bostäder, vård, förskola och skola.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 262 forts.

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 innebär förtätning av Tryde. Korta promenader och 
cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för korta 
transporter vilket leder till minskade utsläpp. ¨

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas planarbete med att ta fram 
samrådshandlingar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Tryde 67:27, handlingsid: Ks 2020.3578.
Avtal om ny detaljplan för Tryde 67:27, handlingsid: Ks 2020.3331.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 275 Dnr KS 2020/69

Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Sara Anheden har inkommit med skrivelse till 
kommunstyrelsen med följande yrkanden;

- att Tomelilla kommun ersätter gymnasieeleverna för extra kostnader i 
samband med distansundervisning

- att Tomelilla kommun återkräver den del av skolpengen som avser 
skollunch för den tid eleverna inte serverats skollunch

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ärendet till 
familjenämnden för yttrande.

Tomelilla kommun har drygt 500 elever i utbildning i gymnasieskolan. Dessa 
är fördelade på drygt 30 olika huvudmän, enskilda och kommunala. 
Ungefär 70 % av eleverna återfinns hos kommunala huvudmän och 30% hos 
enskilda huvudmän. Mängden elever hos de olika huvudmännen varierar från 
enstaka elever till som mest drygt 260 elever (drygt 50% av alla elever). 

Skollunch hos de olika huvudmännen hanteras på olika vis beroende på om 
aktuell huvudman har egen skolmatsal, köper hos annan skolmatsproducent 
eller ger eleverna olika former av matbidrag.  Vidare skiljer sig 
skolluncherbjudandet åt beroende på vilken gymnasieutbildning som eleven 
genomgår. Är utbildningen helt skolförlagd, genomförs utbildningen med 
yrkespraktik och vilken omfattning denna har?  Detta sammantaget gör att 
lunchsituationen sett mycket olika ut för Tomelillas gymnasieungdomar, 
beroende på huvudman och vilken utbildning man deltagit i. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 275 forts.

Tomelilla kommun har fått återbetalat 124 873: - för utebliven skollunch av 
tre kommunala huvudmän, bland annat från Ystad kommun, där mer än 50 
% av Tomelillas ungdomar genomför sin gymnasieutbildning. De kommuner 
som återbetalat till Tomelilla kommun har återbetalat rena 
produktionskostnader, dvs råvarukostnader etc. Kostnader för personal och 
hyra har inte återbetalats då dessa kostnader har kvarstått i de producerande 
kommunerna, trots produktionsstopp. 

Ska Tomelilla kommun kräva ersättning av de huvudmän som inte återbetalat 
för utebliven skollunch, cirka 30 olika huvudmän, så måste det utredas för 
vardera huvudmannen vilka direkta kostnadsbesparingar dessa haft, hur deras 
skolluncherbjudande sett ut, om eleverna kunnat genomföra yrkespraktik 
etcetera? Ett återkrävande av, bedömningsvis, maximalt cirka 100 000: - är ett 
stort administrativt arbete som inte motsvarar eventuella intäkter som skulle 
kunna komma Tomelilla kommun till gagn. 

Vad gäller en ersättning i efterhand för de eventuella merkostnader som 
elever/vårdnadshavare kan ha haft på grund av distansundervisningen i 
gymnasieskolan under våren så uppkommer likartade frågeställningar. 
Eventuella merkostnader är kopplade till elevernas utbildning, yrkespraktik 
eller ej, variation i luncherbjudande med mera.

Förvaltningens bedömning är att det inte går att utforma en tillräckligt rättvis, 
rättssäker och träffsäker ersättningsmodell för att ersätta eventuella 
merkostnader i efterhand. 

Ekonomiska konsekvenser
Avvägning har gjorts mellan möjliga belopp att återfå och den administrativa 
insats som kan komma att krävas.

Barnperspektivet
Trots risken med uppkomna merkostnader i hushållet/för 
elever/barn/ungdomar ställs ändå krav på rättvis, rättssäker och träffsäker 
ersättningsmodell.

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 275 forts.

Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett sådant krav 
riskerar en betydande administration i förhållande till de eventuella intäkter 
detta skulle kunna ge Tomelilla kommun. 

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 104/2020, handlingsid: Ks 2020.3518.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 33/2020:
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Tomelilla 
kommun inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett 
sådant krav riskerar en betydande administration i förhållande till de 
eventuella intäkter detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

Familjenämnden § 104/2020:
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Tomelilla 
kommun inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett 
sådant krav riskerar en betydande administration i förhållande till de 
eventuella intäkter detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 275 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Ida Bornlykkes förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Johan Holmqvist
Skolchef
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
Johan.Holmqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 26 november 2020 Dnr KS 2020/69

Kommunstyrelsen

Utredning om ersättning för utebliven skollunch-
gymnasieskolan

Förvaltningens förslag till beslut
 
- Att Tomelilla kommun ersätter alla sina gymnasieungdomar 

med den rörliga delen av lunchkostnaden, motsvarande 14:40:-
/dag om gymnasieskolan i sin helhet övergår till 
distansundervisning

- Att Tomelilla kommunförvaltning förbereder de 
utbetalningsrutiner som kommer att krävas vid en sådan 
utbetalning

Ärendebeskrivning
 Under rådande pandemi har våra gymnasieskolor under perioder stängts 
ner och övergått till distansundervisning. Våren 2020, 18 mars, övergick 
gymnasieskolan till distansundervisning läsåret ut. I samband med detta 
väcktes frågan kring den uteblivna möjligheten för gymnasieeleverna att 
serveras skollunch. Frågan kom att hanteras olika av de olika 
skolhuvudmännen/kommunerna, Ystad gymnasium erbjöd exempelvis 
skollunch för avhämtning, där Tomelilla kommun ombesörjde transport 
till Tomelilla kommun. Ett fåtal ungdomar bosatta i Tomelilla utnyttjade 
möjligheten till beställning och avhämtning av skollunch. Tomelilla 
kommun likt alla andra kommuner ersätter kostnaden för skollunch via 
utbetalning av elevpeng, där en del av denna är avsedd att finansiera 
utbildningsanordnaren för lunchkostnaden.

Ystad kommun, Lunds kommun och Eslövs kommun har efter våren 
2020 återbetalat uteblivna kostnader för råvaror/andra rörliga kostnader 
till Tomelilla kommun. Dessa kostnader per elev och dag varierar från 
14,40: - (Ystad kommun) till 16,00: - (Lunds kommun och Eslövs 
kommun). Råvarukostnaden i Tomelilla kommun är för närvarande 12:50-
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13:00. Här ska hållas i beaktande att mängden råvara per portion är lägre i 
Tomelilla då portionerna avser grundskoleverksamhet.

Vid höstupptakten öppnade gymnasieskolorna igen för sedvanlig 
undervisning, dock med möjlighet att i olika variation införa till delar 
distansundervisning för olika elevgrupper. Ett beslut om övergång till 
blandad undervisning, till delar skolförlagd till delar på distans kunde 
beslutas utifrån kollektivtrafiksituationen, dvs ett led i att minska antalet 
resande under rusningstrafik. På grund av ökat antal smittade från vecka 
43 och framåt har regeringen öppnat för möjligheten att övergå till 
distansundervisning i gymnasieskolan på grund av trängsel i skollokaler. I 
samband med detta betonade regeringen att detta skulle ses som en sista 
åtgärd att ta till efter det att andra åtgärder prövats. Skulle vi få beslut om 
övergång till distansundervisning i gymnasieskolan igen, kommer våra 
gymnasieungdomar åter riskera att stå utan skollunch i varierande 
omfattning. I våras pågick, trots distansundervisning, exempelvis 
yrkesprogrammens APL (”praktik”). Vidare är det osäkert hur de olika 
kommunala och fristående huvudmännen väljer att hantera frågan eller 
eventuella återbetalningar till hemkommunerna. Med vårens erfarenheter – 
dvs återbetalning från tre kommuner, varav Ystad kommun, där 
majoriteten av Tomelillas ungdomar studerar, kan antas att Tomelilla 
kommun åter igen, till viss del, krediteras de rörliga kostnaderna. Totalt 
återbetalades 124 873: - till Tomelilla kommun för de 48 dagar 
distansundervisning pågick, av de tre nämnda kommunerna ovan. 

Skulle Tomelilla kommun välja att ersätta alla sina gymnasieungdomar, 
cirka 500, med den rörliga delen av kostnader för skolluncher, 14,40:-
(Ystads nivå), innebär detta en maximal utgift om 36 000:-/veckan. I 
kalkylen ingår alla gymnasieungdomar och ingen hänsyn är tagen till 
skiftande grad av distansundervisning, exempelvis elever på fortsatt 
yrkespraktik. För den enskilde ungdomen skulle det innebära en ersättning 
om 72:-/veckan. Tomelilla kommun kalkylerar med att få tillbaka hälften 
av betalda råvarukostnader/rörliga kostnader, likt våren 2020. Vi kan inte 
villkora utbetalningen till berörda gymnasieungdomar utifrån 
skolhuvudmännens vilja att återbetala, då detta kommer drabba ungdomar 
vars huvudman inte väljer att återbetala råvarukostnader/rörliga 
kostnader. 
Uppskattningsvis kommer Tomelilla få tillbaka hälften av de beräknade 
maximala 36 000:-/veckan, cirka 18 000: - om tidigare återbetalande 
skolhuvudmän återigen återbetalar.

Kommunförvaltningen förbereder ett utbetalningsförfarande för 
gymnasielever. Beslut om eventuell utbetalning av ersättning till 
gymnasieungdomar för utebliven skollunch föreslås träda i kraft vid en 
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nationell eller regional nedstängning av gymnasieskolan likt våren 2020. 
Ersättningen förslås till 14:40:-/dag. 

  

Ekonomiska konsekvenser
Är beaktat och redovisat i ärendebeskrivningen, transaktionskostnader 
tillkommer.

Barnperspektivet
Ungdomar upp till 18-år är barn i barnkonventionens mening. Ett beslut 
om ersättning är gynnande för denna grupp.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt

Beslutsunderlag
Skrivelse till kommunstyrelsen Ksau § 152, KS 2020/69

Barn och utbildning

Johan Holmqvist
Skolchef

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Skolchef Johan Holmqvist
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 263 Dnr KS 2020/32

Svar på motion om att införa kommunalt arvode för 
nattvandrare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag på 
motionen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion om att införa kommunalt 
arvode för nattvandrare med följande lydelse:

”Otryggheten i Tomelilla är något som diskuteras alltmer under de senaste 
åren och det har vidtagits en del åtgärder mot detta, bland annat har 
kameraövervakning sats upp på vissa ställen och väktare har hyrts in vid vissa 
tidpunkter samt att man börjat se över vad som försiggår på torget.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att frågan tagit plats på 
dagordningen, detta framförallt då vi anser att det nu är dags att våra 
kommuninvånares otrygghetskänslor tas på alvar. Vi accepterar inte en 
utveckling i vår kommun som går åt den laglösa riktningen vi sett i många 
andra kommuner i landet.

I Tomelilla kommun finns idag fältarna som arbetar via socialförvaltningen. 
Därutöver finns också ideell nattvandrarverksamhet bestående av personer 
som lägger ner sin fritid på kvällar och nätter för att patrullera runt i 
kommunen och skapa en tryggare och säkrare miljö för de som bor här. De 
går runt på gatorna i alla väderlägen samtidigt offrar man sin tid som man 
kunde spenderat med sin familj – någonting som bör ses som synnerligen 
hedervärt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 263 forts.

Personer som nattvandrar och gör det ofta nätverkar med ungdomar och får 
en unik möjlighet att skapa förtroende och en relation till dessa. De har 
tydliga jackor på sig för att unga som rör sig i denna miljö ska kunna veta att 
där finns en person som de kan vända sig till.

Sverigedemokraterna i Tomelilla anser att kommunen har en viktig uppgift i 
att knyta in nattvandrarverksamheten så att den på ett optimalt sätt kan 
samordna sig med polis, trygghetssamordnare och socialtjänst och på så vis 
fylla bästa möjliga funktion med bästa möjliga potential. I denna samordning 
finns förbättringspotential idag. Risken med dålig samordning är att 
engagemanget hos de ideella vissnar vilket är bekymmersamt. För att 
nattvandrarna ska kunna växa och rekrytera nya aktiva krävs att de som 
engagerar sig känner sig delaktiga och viktiga. 

Föreningar har redan idag möjlighet att söka bidrag från kommunen – både 
som generellt stöd och som särskilt stöd till föreningslokal. Vi anser dock att 
det bästa vore om personer som är aktiva nattvandrare hade möjlighet att 
särskilt få ett personligt arvode direkt från kommunen. Detta vore ett sätt för 
kommunen att visa att vi särskilt stödjer människor som engagerar sig i 
denna typ av verksamhet. En ”morot” i form av ett visst arvode hade inte 
bara ökat rekryteringspotentialen på grund av summan som sådan, utan hade 
också symboliserat en viss ”tyngd” i uppdraget och ökat allmänhetens syn på 
uppdraget. Man bör i sammanhanget inte heller glömma att denna typ av 
engagemang oftast handlar om synnerligen obekväma ”arbetstider”.

Vill vi på allvar vända otrygghetsutvecklingen i Tomelilla så måste vi också 
vara beredda att testa nya sätt att göra det på. I detta tror vi 
Sverigedemokrater att arvoderade nattvandrare är ett sätt – både för att öka 
rekryteringsunderlaget, men också för att visa uppskattning för de som 
faktiskt offrar sin fritid för våra ungdomars skull.

Sverigedemokraterna yrkar att:
- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda 

möjligheten till att från kommunens håll arvodera nattvandrarna i 
Tomelilla för att visa uppskattning samt för att öka 
rekryteringsunderlaget.

- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att föreslå hur 
arvodena ska utformas samt sätta upp reglemente med 
förhållningsregler.

- Kommunfullmäktige beslutar att eventuella merkostnader tas från 
resultatet.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 263 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 mars 2020, Ksau § 65/2020, att 
remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter beredning avger 
förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen delar Sverigedemokraternas ställningstagande om att det är 
viktigt att de som engagerar sig som nattvandrare känner sig delaktiga och att 
den insats de gör är viktig. 

Östra Göinge har utarbetat en framgångsrik modell för nattvandring som 
spridit sig runt om i Sverige. Modellen har visat sig vara ett väl fungerande 
sätt för nattvandrare, fältassistenter, föreningsliv och polis att samverka. 
Förvaltningen har under 2020 påbörjat ett arbete med denna modell.

Modellen går förenklat ut på att idrottsföreningar och andra föreningar, som 
är politiskt och religiöst obundna samt inkluderar ungdomar får en 
ekonomisk ersättning när vuxna tillhörande föreningen nattvandrar. Detta 
medför ett välkommet ekonomiskt tillskott till föreningarna. Ytterligare 
positiv effekt är att ungdomar som saknar fritidssysselsättning på detta sätt 
lättare kan komma i kontakt med vuxna, goda förebilder och lotsas in i en 
förening som den unge kan tänkas vara intresserad av. 

Samtliga vuxna nattvandrare deltar i en introduktionsutbildning som 
arrangeras av Nattvandrarna Sverige.

Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har sökts 
till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som har meddelat att de 
är beredda att stödja projektet med 50 % av kostnaden under projekttiden. 
Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månaders 
förlängning. Detta under förutsättning att Tomelilla kommun tillför 
resterande 50 % av kostnaden. Målsättningen är att verksamheten ska 
fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om utvärdering visar på goda 
resultat.

Familjenämnden beslutade den 25 september 2020, Fn § 87, att tillföra medel 
motsvarande halva projektkostnaden. 

En form av arvode kommer således att utbetalas för nattvandring. Hur 
arvodena kommer att betalas ut till föreningarna regleras i 
projektbeskrivningen. 
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Justerandes sign

§ 263 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Familjenämnden har beslutat att tillskjuta medel motsvarande halva 
projektkostnaden. Resterande del finansieras via Sparbanksstiftelsen Färs & 
Frosta. 

Barnperspektivet
Östra Göinge-modellen får anses vara positiv utifrån barnperspektivet. Syftet 
är att fånga upp ungdomar som riskerar hamna i riskbeteenden men också att 
öka tryggheten i samhället. Den gagnar dock även de barn som redan är 
aktiva i föreningar genom att föreningarna får stärkt ekonomi och kan utöka 
de aktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att modellen innebär någon negativ påverkan 
på miljön.

Uppföljning
Projektet kommer att följas upp löpande och utvärderas vid projektslut för 
att utgöra underlag för familjenämndens beslut om fortsatt satsning efter 
projektslut. 

Behov av uppföljning av denna motion bedöms inte föreligga.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med 
förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2020.3579.
Familjenämnden § 87/2020, handlingsid: Ks 2020.3290.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 30/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
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Justerandes sign

§ 263 forts.

Familjenämnden § 87/2020:
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

Fn § 87 Dnr FN 2020/90

Nattvandring, Östra Göinge-modellen

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.

Ärendebeskrivning
IFO har fått i uppdrag att utreda om Östra Göinge-modellen kring 
nattvandring kan tillämpas i Tomelilla kommun. 

Verksamheten ser att denna modell är både tillämplig och ett bra sätt att få 
nattvandrare, fältarbetare, föreningsliv och polis att samverka.
De ekonomiska incitamenten är en viktig del i modellen och pengar har sökts 
till detta genom Sparbanksstiftelsen. Härifrån har vi fått ett positivt 
mottagande av vår ansökan. Sparbanksstiftelsen är beredda att stödja med 
50% av finansieringen av ansökta medel under projekttiden.
Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till förlängning omfattande 
ytterligare 1 år.

För dessa 12 månader är Sparbanksstiftelsen beredd att tillföra 50-75000 sek 
om Tomelilla kommun tillför samma summa. Detta gäller även om projektet 
förlängs ytterligare 1 år. Målsättningen ska vara att verksamheten ska 
fortsätta att bedrivas även efter projekttiden.

Projektbeskrivning har framtagits i dialog med föreningen nattvandrarna. 

Projektbeskrivning: 
Det finns behov av att öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna. 
Vi vet att vuxennärvaro på kvällar och helger har en positiv och 
trygghetsskapande effekt bland ungdomar. Syftet med projektet är att öka 
tryggheten bland ungdomar i Tomelilla kommun genom att goda vuxna 
förebilder vistas ute på kvällar och helger där ungdomarna finns. 

I en bred samverkan vill föreningsliv, kommun och polis gemensamt starta 
upp ett arbete med nattvandring i Tomelilla tätort och i de mindre byarna. 
Med detta samarbete vill vi skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det 
behövs, och där det behövs.
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25 september 2020

Justerandes sign

Fn § 87 forts.

En vinst i att göra det tillsammans med idrottsföreningar och andra ideella 
föreningar, som är politiskt och religiöst obundna samt inkluderar ungdomar, 
är att det blir en "win-win"-effekt och en naturlig kontakt mellan unga och 
vuxna. Ungdomar som inte har någon fritidsaktivitet kan fångas upp och 
lotsas in i föreningslivet. Föreningar som deltar (med minst 3 vuxna mellan 
21.00-00.00 eller enligt överenskommelse) i nattvandringarna ersätts med 
1500 kr vid varje tillfälle. Ersättningen ger ett välkommet ekonomiskt tillskott 
och antalet aktiva i föreningarna kan öka.
De vuxna som anmäler sig till nattvandring får en introduktionsutbildning.
Löpande uppföljning ska göras under hela projekttiden. En slutlig 
utvärdering som ska kunna utgöra underlag för eventuell fortsatt satsning 
presenteras före projektslut.

Barnperspektivet
Förslaget är positivt utifrån ett barnperspektiv och är tänkt att öka tryggheten 
bland ungdomar. Barnkonventionens artiklar är tillämpbara i stora delar. 
Exempelvis: Artikel 33 ”…Barn ska skyddas från narkotika.”
Artikel 15 ”…Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga 
sammankomster”

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar att tillföra medel motsvarande halva 
projektkostnaden 75 000 sek.

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 146/2020, handlingsid: Fn 
2020.2852.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 146/2020:
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 264 Dnr KS 2020/166

Svar på motion angående tiggeriförbud

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Reservation
Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående tiggeriförbud med följande lydelse: 

” Länge har vi fått bevittna hur organiserade ligor utför tiggeri i Tomelilla. 
De här organiserade ligorna utnyttjar utsatta människor som med det här 
beteendet cementeras i fattigdom. Tiggeriet är oftast bara toppen på isberget 
för de organiserade ligorna. På länsstyrelsens Skånes hemsida kan man bland 
annat läsa följande om tiggeriet och de organiserade ligornas verksamhet:

Det finns bland annat uppgifter om att gruppen utnyttjas till svartarbete 
under slavliknande förhållanden, att bostadssituationen är undermålig och att 
många lider av hälsoproblem. Det konstateras också att rumänska kvinnor 
dominerar bland de utländska medborgare som utnyttjas i prostitution eller 
människohandel.

Enligt EU:s regelverk har en EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-
land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig hos 
landets myndigheter. Kommunen bör, om andra EU-medborgare vistas här 
illegalt, i samråd med berörda myndigheter se till att dessa personer 
återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken är Sveriges eller 
kommunens ansvar.

För att försvåra för de organiserade ligorna att verka i Tomelilla och Sverige 
föreslår vi ett tiggeriförbud i kommunen.
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18 november 2020

Justerandes sign

§ 264 forts.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommunens allmänna lokala 

ordningsföreskrifter inför en ny paragraf om ett förbud mot aktivt 
och passivt tiggeri.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2020, Ksau § 
236/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter 
beredning avger förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Enligt de lokala ordningsföreskrifter som idag är antagna stadgas i § 12 att 
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om inte insamlingen ingår i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. Sker insamling i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

De lokala ordningsföreskrifterna är tillämpliga för de platser som är offentligt 
plats enligt 1 kap. § 2 första stycket 1-4 i ordningslagen.

Följande områden jämställs med offentlig plats under förutsättning att 
områden är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2. Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhet
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

Den som bryter mot denna föreskrift kan dömas till böter, vilket framgår av 
ordningsföreskriftens 23 §.

Detta innebär att det redan idag finns en reglering för insamling av pengar 
som förvaltningen bedömer som tillräcklig. 

I 3 kap. 12§ ordningslagen anges att ordningsföreskrifter inte får lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom HFD 2018 ref 75 gjort 
bedömningen att penninginsamling får förbjudas när det rör sig om ett 
förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde. 
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§ 264 forts.

Detta kan jämföras med en dom, RÅ 1997 ref 41, där ett förbud mot 
förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en 
kommun ansetts för långtgående.

Mot denna bakgrund torde ett totalförbud mot penninginsamling på samtliga 
offentliga platser inte vara förenligt med vår lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser
Några ekonomiska konsekvenser bedöms inte föreligga oavsett beslut för 
denna motion.

Barnperspektivet
Frågan bedöms inte beröra barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Aktuell fråga bedöms inte ha någon nämnvärd inverkan på miljön.

Uppföljning
Det finns inget behov av uppföljning på denna motion.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2020.3581.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 131/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 267 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e 
kvartalet 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
vård och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har 
erbjudits men tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt 
datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte verkställer 
gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a.

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Inga beslut att rapportera.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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§ 267 forts.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens § 83/2020, handlingsid: Ks 2020.3521.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Vård och omsorgsnämnden § 83/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 268 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 
2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under tredje kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är åter verkställda från den 24 september 2020. 11 beslut har 
därmed varit icke verkställda under en sammanhängande period på 176 
dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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§ 268 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 85/2020, handlingsid: Ks 2020.3522.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Vård och omsorgsnämnden § 85/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 269 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 18 november 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 2020-10-12 §§ 

26-12.
2. Revisionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund – Revisorernas 

bedömning av delårsrapporten 2020-08-31.
3. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - Revisorernas bedömning 

av delårsrapporten 2020-08-31.
4. Beslut 2020-10-22 från Länsstyrelsen Skåne – Beslut om fördelning av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisningar år 2021 
till kommuner i Skåne län.

5. 2020-10-19 Till Sveriges kommuner, ordförandena i de politiska 
partierna i kommunfullmäktige - Upprop för det svenska landskapet, 
Färingtofta Norra, ideell förening och föreningen Svenskt 
Landskapsskydd.

6. Protokoll från Kommunförbundet Skåne den 2020-10-02.
7. Protokoll nr 4. .2020-10-15 från styrelsemöte med Österlenhem AB.
8. Protokoll nr 4. .2020-10-15 från styrelsemöte med Tomelilla Industri 

AB.
9. Protokoll nr 5 2020-10-21 från styrelsemöte med Österlenhem AB.
10. Protokollsutdrag 2020-09-23 från Simrishamns kommun, 

kommunstyrelsens arbetsutskott § 186 – Initiativrätt, jämställd styrelse 
ÖKRAB.

11. Protokollsutdrag 2020-10-14från Simrishamns kommun, 
kommunstyrelsen § 202 – Initiativrätt, jämställd styrelse ÖKRAB.

12. Till samtliga i kommunstyrelsen - 5G utbyggnaden i Sverige har redan 
lett till en massiv ökning av strålning.

13. Protokoll från vård och omsorgsnämnden 2020-10-29 §§ 76-87.

133



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 269 forts.

14. Protokoll från revisorerna 2020-10-22 §§ 42-48.
15. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21 §§ 241-

255.
16. Protokoll från revisorerna 2020-10-13 §§ 38-41.
17. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 §§ 223-

240.
18. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-10-15 

§§ 50-59.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.3582.   
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 283 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 25 november 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från revisorerna den 9 november 2020, §§ 49-50.
2. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 12 november 2020, §§ 

61-66.
3. Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2020, §§ 159-176.
4. Från Länsstyrelsen i Skåne har det kommit protokoll den 2020-11-13 

över inspektion av Tomelilla Ystad Sjöbo Överförmyndarnämnd.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.3710.
_________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2018/286

Datum 2 december 2020

Val av ombud till Biogas Ystad Österlen 
ekonomisk förening

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja XX till ombud och YY till ombudsersättare för 
Tomelilla kommun till föreningsstämma med Biogas Ystad Österlen ek för till och 
med 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen valde den 23 januari 2019, ks § 5/2019, Anna Starck (C) till 
ledamot i Biogas Ystad Österlen ek för. Något ombud till föreningsstämman har 
dock inte blivit valt.

Valet bör gälla för resten av innestående mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 december 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef
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Beslutet skickas till:

XX (X)

YY (Y)

Biogas Ystad Österlen ek för

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand

Löneenheten i Ystad
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