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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 10 juni 2020 kl. 08.30

Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020/1 3 - 29
4 Informationsärende - Länsstyrelsen avslår lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot genomfart för 
tungtrafik, på del av väg 11 i Tomelilla kommun.

2019/211 30 - 33

5 Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund med anledning av 
överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd 
m.m.

2020/46 34 - 51

6 Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

2019/185 52 - 65

7 Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 
2017-2020

2020/26 66 - 81

8 Svar på initiativ om översyn av ansvarsfördelningen 
för arbetsmiljöfrågor

2020/48 82 - 87

9 Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige 2020/57 88 - 107
10 Svar på medborgarinitiativ angående friluftsbad i 

Eljaröd – eller i Brösarp?
2020/44 108 - 

117
11 Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera 

gatubelysningen i småbyarna
2020/114 118

12 Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp 2020/116 119 - 
123

13 Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning, dnr 6352/2018

2019/135 124 - 
133

14 Eventuellt ytterligare yttrande angående förslag till 
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 11 i 
Skåne län, TRV 2019/54663

2019/148 134 - 
197
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Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
15 Åtgärdsvalsstudie Väg 11 Tomelilla - Simrishamn 2020/97 198 - 

241
16 Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen
2020/118 242 - 

243
17 Anmälningsärenden 2020/2 244 - 

245

Per-Martin Svensson (M) 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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 2 juni 2020                          Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 10 juni 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Anna Hagenkötter och tf. säkerhetssamordnare 

Helena Berlin
2. Digitalt företagsbesök med näringslivsstrateg Daniel Jonsgården på 

plats på Brösarps Gästis kl. 9.00
3. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

- Vidare arbete med ägardirektiv för Österlenhem och TIAB
4. Socialchef Viweca Thoresson 

- Heltid som norm
5. Näringspolitisk rådgivare Ellen Dahl, Svenskt Näringsliv kl. 10.30

- Genomgång av svar på enkät om det lokala företagsklimatet
6. HR-chef Johan Lexfors

- Information om genomförd lönekartläggning för 2019
7. Ekonomichef Elisabeth Wahlström och plan- och byggchef Ingrid 

Järnefelt
- Redovisning exploateringskostnader och försålda/lediga tomter

Budgetberedning:
A. Familjenämnden (Christer Yrjas och Ewa Carnbrand) kl. 10.00
B. Samhällsbyggnadsnämnden (Sander Dijkstra) kl. 11.00
C. Vård och omsorgsnämnden (Marianne Åkerblad) kl. 11.30
D. Kultur- och fritidsnämnden (Marie Ståhlbrand) kl. 13.00

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 juni 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 mars 2020

Justerandes sign

Fn § 37 Dnr FN 2020/47

Yttrande Budget 2021 med plan för 2022-2023

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande, 
handlingsid: FN 2020.1062, och översänder detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade fastställa, Ksau § 23/2020, 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.
Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Förvaltningen har tagit fram ett gemensamt yttrande för nämndens båda 
verksamhetsområden, Barn och utbildning samt Individ och familj.

Familjenämndens utskotts förslag till beslut
Familjenämndens utskott har inte lämnat förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag på yttrande budgetremiss 2021, handlingsid: Fn 
2020.1062
Familjenämndens utbildningsutskott § 14/2020, handlingsid: Fn 2020.1064.
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 35/2020, handlingsid: Fn 
2020.1063.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 35/2020:
Familjenämnden individ- och familjeutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden för beslut.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 mars 2020

Justerandes sign

§ 37 forts

Familjenämndens utbildningsutskott § 14/2020:
Familjenämndens utbildningsutskott lämnar ärendet till familjenämnden utan 
förslag på beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Investeringsberedningen
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FAMILJENÄMNDEN

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Familjenämndens ansvarsområde består av två huvudområden, barn och utbildningsverksamheten och 
individ och familjeomsorgen. Familjenämndens barn och utbildningsverksamhet innefattar skola och 
barnomsorg för barn och elever boende i Tomelilla kommun eller barn och elever från 
grannkommuner vilka går i våra kommunala förskolor och skolor. Familjenämndens barn-och 
utbildningsverksamhetsansvar sträcker sig från och med förskola till och med gymnasieutbildning. 
Uppdraget sker egen regi samt genom annan huvudman, kommunal eller fristående. 

Familjenämndens individ och familjeomsorg innefattar barn- och ungdomsvård, missbruksvård, 
familjerätt, öppenvård och ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsåtgärder, integrationssamordning och 
stödboende, administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för invandrare ligger också inom 
ansvarsområdet.

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

Barn-och utbildningsverksamheten
Familjenämnden största och viktigaste utmaning avseende barn-och utbildningsverksamheten är att 
skapa goda förutsättningar för att alla barn-och elever ska lyckas med sin skolgång. Skolresultaten har 
totalt sett, varit låga i Tomelilla kommun under ett antal år tillbaka, även med hänsyn tagen till 
förutsättningar, dvs socioekonomiska faktorer, lärartäthet mm. Ett antal insatser har satts in under 
tidigare år, vedertagna och beprövade satsningar, trots detta har inte skolresultaten höjts i den 
utsträckning man kunnat förvänta sig. Familjenämnden har genomlyst skolorganisationen under 
hösten -19 och vintern -20 avseende organisation och ekonomi. Slutsatser utifrån denna genomlysning 
är, för att klara, väntade ekonomiskt stramare tider, att det krävs en effektiv organisation som 
samtidigt kan utforma sin verksamhet på bästa sätt och där barn-och elever kan stöttas optimalt utifrån 
deras individuella behov. Den ekonomiska uppföljningen måste utvecklas, så väl i den löpande 
uppföljningen och återrapporteringen som när budgetförutsättningar planeras. 

En stabil skolorganisation där barn-och elevers lärande står i fokus är en mycket viktig faktor för hela 
kommunens möjligheter att möta utmaningar i framtiden. En god kompetensförsörjningen är 
avgörande för skolorganisationen. och kännetecknas av utbildade och skickliga medarbetare och gott 
ledarskap. En god och trygg arbetsmiljö kännetecknas av medskapande barn-och unga, fokus på 
trygghet och studiero och stödjande strukturer. Ett bra exempel på det sistnämnda är en 
elevhälsoorganisation som i samverkan med socialtjänst kan arbeta förebyggande och främjande. 

Familjenämnden har utöver verksamhetsspecifika utmaningar beskrivna ovan, ekonomiska 
utmaningar
, som inte är kopplat till demografi och volymer beskrivna under avsnitt 2.2. Barn-/skolpengen som 
nämnden fastställer i december inför kommande budgetår sker utifrån ”lika-villkor”, dvs de resurser 
som tilldelas enheter i egen regi ska i lika hög grad tillfalla fristående anordnare. Kompenseras 
verksamheter i egen regi för ökade lönekostnader och hyreshöjningar ska fristående verksamhet 
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kompenseras i motsvarande grad i förhållande till barn och elevtal. Cirka hälften av Tomelilla 
kommuns barn i förskola går i förskola hos fristående huvudman, cirka 25 % av grundskoleleverna går 
i skola hos fristående huvudman. Effekten av att så pass stor del av barn/unga befinner i fristående 
verksamhet innebär en betydande ekonomisk utmaning för nämnden. I praktiken innebär detta 
effektiviseringskrav på verksamheterna i egen regi och för fristående verksamheter. Skol-/barnpeng 
har inte räknats upp i förhållande till faktiska kostnadsökningar, löner, hyror mm, då 
beräkningsunderlaget för kostnadsökningarna utgjorts av den egna verksamheten utan hänsyn tagen 
till de ersättningar som ska betalas till fristående verksamhet. Här är viktigt att betona att 
kompensation för externa köp inte innefattar ersättning för skola/barnomsorg. Dessa bedrivs inte på 
entreprenad av kommunen och helt andra ersättningsregler i form av skol-/barnpeng gäller.

Individ och familjeomsorgen

Att kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökar är ett välkänt faktum. Orsaker till detta är 
bland annat förändringar inom arbetsmarknadspolitiken, exv. förändringen av uppdrag och tjänster 
inom Arbetsförmedlingen, vilket leder till ökade kostnader för kommunenen. Även den strama 
bedömningen vid sjukdom och sjukskrivningar av Försäkringskassan påverkar kommunerna då allt 
fler hänvisas till att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Antalet unika hushåll i ålder upp till 29 år har ökat med 30% senaste året. Över 30 år är ökningen 
endast 4%, men där var ökningen 45% redan mellan 2017 och 2018. 
Tendensen är det motsatta för kategorin försörjningsstöd till flyktingar där unika hushåll minskat med 
37% sedan det var som högst 2016. När etableringsfasen är slut lämnar hushållen kategorin 
flyktinghushåll.

En analys av utbetalt försörjningsstöd för 2019 för dom fem högst utbetalda kategorierna visar att 
sjukskriven med läkarintyg utan beviljad sjukpenning ökat 31% sedan 2018, tendensen började 
märkas av redan 2017.
 Arbetslös utan ersättning är den kategori med högst utbetalda medel och den har ökat med 15% 
senaste året, även arbetslös med otillräcklig ersättning ökar. En anledning är att många går ur 
etableringen och får ett aktivitetsstöd men behöver kompletterande försörjningsstöd. 

 Kategorin arbetshinder sociala skäl, främst psykisk ohälsa, har ökat med 35% det senaste året. Många 
i denna kategori är unga personer. För denna målgrupp är det särskilt viktigt att försörjningsstöd- och 
arbetsmarknadsverksamhet gemensamt arbetar med inriktning sysselsättning i nära samverkan med 
både interna och externa samverkansparter.
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Kommunens kostnader för vuxenutbildning och SFI har ökat de senaste åren, främst med anledning av 
ökade kostnader per utbildningsinsats. Verksamheten har fokus på inventering av behov samt 
utvärdering av de utbildningsinsatser som erbjuds för att säkerställa effekten på ökad självförsörjning. 
Utökade möjligheter till effektiv vuxenutbildning är en viktig del i arbetet med att minska antalet 
hushåll med behov av ekonomiskt bistånd.
Verksamheten arbetar aktivt med att minska både antalet och längden på externa placeringar. 
Trots detta ser vi tendenser till ökade kostnader för missbruksvård vuxna. Vad gäller barn/unga 
så ökar dygnskostnaden, främst på statens institutioner för individuellt anpassad tvångsvård, 
vilket tar en stor andel av budgeterade medel i anspråk. 
Under 2020 implementeras en modell för intensivt hemmabaserat familjearbete (IHF) med 
målet att minska externa placeringar av barn- och unga samt skapa bra stöd till familjerna på 
hemmaplan. För att nå målet krävs även nära samverkan med främst skola och vård och 
omsorg. Omställningen till nya gemensamma arbetssätt och tjänster kräver resurser i form av 
kompetensutveckling och förändringsledning

Individ- och familj har ett tydligt fokus på digital transformation, detta för att frigöra resurser och 
skapa tillgängligare insatser som stödjer självständighet. Fortsatt arbete med att utveckla ny teknik, 
digitala lösningar och arbetsmetoder, enligt kommunens digitala strategi, kräver investeringsinsatser. 
Flertalet nya digitala arbetsmetoder eller tjänster kommer att användas inom hela ansvarsområdet 
Stöd och omsorg. Det innebär att medel som önskas i investeringsbudget görs gemensamt för hela 
området Stöd och omsorg och även presenteras i vård och omsorgsnämndens budgetremiss.
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2.2 Demografiska effekter
Familjenämndens barn-och utbildningsverksamhet är i mycket stor del styrd av demografiska faktorer. 
Utöver aktuellt antal medborgare i respektive åldersspann påverkas nämndens kostnader av 
underliggande parametrar i befolkningsstatistiken. Nämnden har under ett antal år haft svårt att 
balansera sina gymnasiekostnader då antalet gymnasieungdomar ökat mer än förväntat. Ökningen har 
i stor utsträckning utgjorts av elever på gymnasiets introduktionsprogram. På gymnasiets 
introduktionsprogram går ungdomar som inte uppnått gymnasiebehörighet i grundskolan. En relativt 
stor andel har från och med åren 2016-2019 utgjorts av ungdomar på språkintroduktionsprogrammet. 
Dessa ungdomar är numera, ej längre asylsökande utan folkbokförda i Tomelilla kommun, samt deltar 
i stor utsträckning i fortsatta gymnasiestudier. På sikt är detta bra för Tomelilla kommun, då individer 
med gymnasieexamen i större utsträckning uppnår självförsörjning. Kortsiktigt blir dock effekten av 
att inte kunna eftersöka statsbidrag för dessa ungdomar i de fall de fått permanent uppehållstillstånd 
ökade gymnasiekostnader vilket har orsakat budgetöverskridande under en rad av år. Utöver 
statsbidragsförluster och ökade volymer är det viktigt att i budgetförutsättningarna ta höjd för ökade 
gymnasiekostnader per gymnasiestuderande, oavsett gymnasieprogram. En smärre kostnadsökning per 
studerande gymnasieungdom får stora effekter vid större volymer (vi har cirka 500 
gymnasiestuderande). Omvänt ger det stora positiva ekonomiska konsvenser om behörigheten till 
gymnasieskolan ökar, både på kort och lång sikt.

Andra tydliga effekter som en mer detaljerad demografianalys ger är effekten av en ökning av antalet 
yngre barn i förskolan. Barnpengen för barn, 1-2-åringar är högre än för barn, 3-5 år. Även vid samma 
mängd förskolebarn, totalt, så kan förändringar i ålderssammansättningen medföra stora ekonomiska 
konsekvenser.

För individ och familjeverksamheten är inte förändringar i demografin den stora utmaningen utan det 
är snarare samhällsförändringar i övrigt som påverkar och socioekonomiska effekter. Individ och 
familjeverksamheten påverkas däremot av huruvida de ungdomar som finns i gymnasieutbildning, 
slutför sina studier eller ej, en i någon mån indirekt demografisk påverkan på lite längre sikt. 
 

  
 
Demografiska effekter barn-och utbildning 2021 2022 2023

   
 Förskola  678 680 675 
 Grundskola 1406 1408 1395 
 Gymnasieskola 530 544 558 
    
Summa: Demografiska effekter 2614 2632 2628

2.2. Konsekvenser av barnperspektivet
Familjenämnden budgetskrivelse utgår från barn och elevers rätt till god och likvärdig utbildning och 
trygg uppväxt. Något som sammantaget har en stark påverkan på barn och ungas möjligheter till 
ökade livsval vilket leder till självförverkligande och egenförsörjning.

3. INVESTERINGSBUDGET
.
    (tkr)
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Projekt 2021 2022 2023
 Ny/ombyggnation skollokaler  30 000 48 000 31 000

 Inventarier, utbyte, barn-och utbildning  1500 1500 1500

 
Digitala tjänster och teknik (hela ansvarsområdet 
Stöd och omsorg)  1000 500 500

   

 

Digitala enheter till elever/personal enligt 
utbytesplan

 1500 1500 1500
   

 Summa investeringar 0 34 0000 51 500 34 500
     

De önskade investeringsmedlen både för generella investeringar i vård och omsorgsnämndens 
budgetskrivelse samt för digitalisering avser hela verksamhetsområdet Stöd och omsorg. Eftersom 
merparten av investeringar kan komma att beröra båda nämndernas ansvarsområden bör beslut om 
eventuella investeringsmedel avse hela verksamhetsområdet Stöd och omsorg tillsammans.

Vad gäller barn-och utbildningsverksamheten är uppgivna investeringskostnader kopplade till den 
skolutredning som nämnden genomfört under höst/vinter. Uppskattade kostnader ovan är osäkra och 
fördjupad utredning krävs under 2020/2021 för mer precis budgetering. Primärt är föreslagna 
investeringar kopplat till skolorna i tätorten där det finns ett tydligt behov av nödvändiga 
upprustningar och anpassningar. Det finns sedan tidigare framtagna underlag som till delar kan 
användas men dessa behöver kompletteras.

Investeringsvolymen gällande ny/ombyggnad ger ökade kapitalkostnader om cirka 1650 000, 
avskrivningskostnader om 1 200 000 och en internräntekostnad på 450 000, totalt 3 300 000. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2020

Justerandes sign

Sbn § 22 Dnr SBN 2020/62

Svar för remiss mål och budget 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-2023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet gällande budgetremiss 2021.

Deltar inte i beslutet
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Den största utmaningen som nämnden har är förväntningar. Det finns en 
mängd olika frågor allt från hur torget i Tomelilla ska utvecklas, vägar, 
belysning, översvämningar, renhållning, sporthallar/bad där medborgarna har 
förväntningar som verksamheten inte kan uppnå i dagsläget. 
Det budgetförslag som är framtaget är en stram budget där verksamheten i 
stort sett är den samma. Utveckling får således ske genom omprioritering av 
verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden har en stor önskelista när det gäller 
investeringar, men många av de investeringar som nu kommer är 
investeringar som borde ha sjösatts sedan några år tillbaka. 
När andra nämnder har en demografisk uppräkning av volymer har tekniska 
nämnder inte någon motsvarande uppräkning av faktorer som de inte kan 
påverka.

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser som kan uppstå är exempelvis att det sker kraftiga 
prisökningar vilket innebär att uppräkningen av budgeten inte tar hänsyn till 
detta. Med kraftiga höjningar av energi, livsmedel, va, renhållning mm. sker 
en urholkning av budgeten, vilket innebär att det är en ständig effektivisering 
för att ha nå en budget i balans. När andra nämnder har en demografisk 
uppräkning av volymer har tekniska nämnder inte någon motsvarande 
uppräkning av faktorer som de inte kan påverka.

Barnperspektivet
Någon direkt påverkan på barn och ungdomar har inte budgetskrivelsen. 
Däremot finns det verksamheter inom investeringsdelen som påverkar barn 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2020

Justerandes sign

§ 22 forts.

till exempel lekplatser, badanläggningar, skolor, förskolor, belysning samt 
trygghetsskapande åtgärder. 

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

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att godkänna yttrandet gällande 
budgetremiss 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emilie Olsson, handlingsid: Sbn 2020.988.
Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse för 2021, handlingsid: Sbn 
2020.989.
Remiss mål och budget 2021-2023, handlingsid: Sbn 2020.457.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:

 Kommunens fastigheter och anläggningar
 Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd
 Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser
 Kommunens vatten- och avloppsanläggningar
 Offentlig renhållning och belysning
 Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur
 Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag
 Tillgänglighetsfrågor
 Miljöfrågor
 Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling
 Bostadsanpassningsbidrag

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

Den största utmaningen som nämnden har är förväntningar. Det finns en mängd olika frågor allt från 
hur torget i Tomelilla ska utvecklas, vägar, belysning, översvämningar, renhållning, sporthallar/bad 
där medborgarna har förväntningar som verksamheten inte kan uppnå i dagsläget. 

Det budgetförslag som är framtaget är en stram budget där verksamheten i stort sett är den samma. 
Utveckling får således ske genom omprioritering av verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden har en 
stor önskelista när det gäller investeringar, men många av de investeringar som nu kommer är 
investeringar som borde ha sjösatts sedan några år tillbaka. 

En utmaning som finns och som är kostsam för kommunen är gatubelysning. Det har hittills inte 
funnit någon princip i kommunen om hur kommunen ser på behovet av belysning och vem som har 
ansvaret. Den belysningsplan som är under upparbetande kommer att leda till att kommunen får 
principer om ansvar och kostnader i olika delar av kommunen. Detta kommer att underlätta såväl det 
politiska ansvaret som ansvaret för utförandet av tjänstemannaorganisationen.

En annan utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 
tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att 
fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. Nämnden anser att det är 
viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på tätorten Tomelilla. 

Någon direkt demografisk effekt finns inte på det ansvarsområde som är samhällsbyggnad, men när 
kommunen ökar i befolkning kommer det exempelvis behovet av planärenden att öka och det kan 
handla om såväl tomter för privat personer, men också behovet av mark för företagsetablering. Fler 
personer i kommunen påverkar trafiksäkerheten osv.

Den sista utmaningen är brist på prisuppräkning. Matpriser och pelletspriser har ökat långt mer än 
normala konsumentprisindex. Livsmedelspriserna höjdes exempelvis med ca tio procent. Det innebär 
att när uppräkningen av budgeten inte tar hänsyn till höjningar av energi, livsmedel, va, renhållning 
mm sker en urholkning av budgeten, vilket innebär att det är en ständig effektivisering för att ha en 
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budget i balans. När andra nämnder har en demografisk uppräkning av volymer har tekniska nämnder 
inte någon motsvarande uppräkning av faktorer som de inte kan påverka.

2.2. Demografiska effekter
Någon direkt demografisk effekt finns inte. 

2.3. Konsekvenser av barnperspektivet 
Någon direkt påverkan på barn och ungdomar har inte budgetskrivelsen. Däremot finns det 
verksamheter inom investeringsdelen som påverkar barn t ex lekplatser, badanläggningar, skolor, 
förskolor, belysning samt trygghetsskapande åtgärder. 
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3. INVESTERINGSBUDGET
Investeringsbudget 2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer

Gata Park
Asfaltsprogram 1 000 000 1 000 000 1 000 000 101 500 1
Stadsparken, försköning 2021 100 år 500 000 50 750 1
Lekplatser, Tomelilla 1 500 000 1 500 000 1 500 000 152 250 1 minskad drift
Snabbusshållplatser 1 000 000 0
Gatubelysning 1 500 000 1 500 000 1 500 000 152 250 1 minskad drift
GC-väg västergatan,enligt cykelledsplanen / (Ullstorpvägen) ( barnperspektiv) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 101 500 1 ökad drift
Gångväg öster stationen till Torget 1 500 000 152 250 2 nyanläggning inkl asfalt och belysning
Rosendahlsvägen 300 000 30 450 2 Farthinder
Julbelysning 500 000 200 000 200 000 101 500 2 ökad drift
Gatuinvesteringar i  samb. VA (denna gör att vi kan minska Asfalt) 8 000 000 8 000 000 8 000 000 406 000 1 gatuinvesteringar isamband med  sanering V/A ledningar 
Eon´s strategiska val 1 000 000 500 000 500 000 101 500 2 särskilja kommunes el-anläggningar från luftledningar

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 3 000 000 304 500 2 trygghetsskapande åtgärder i centrala Tomelilla
Byte av namn på enskilda vägar. 1 500 000 152 250 1 skrivelse från Ive Persson 
Ullstorpsvägen 1 000 000 101 500 1 Ny utformning,  rabatter, asfalt i samband med G/C-väg
Välabäcken 1 000 000 101 500 1 rensning bättre flöde.
Rännstensbrunnar 200 000 20 300 1 reperationer 
Byte av befintlig till ny Flakbil 300 000 300 000 60 900 1
Åtgärder trafiksäkerhet 1 500 000 500 000 0
Trappa fru hammars väg 500 000 0 Renovering eller flyttning

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 1 000 000 1 000 000 101 500 1
Pågående projekt från 2020 2 000 000 2 000 000 2 000 000 203 000 1
Oförutsett 1 000 000 1 000 000 1 000 000 101 500 1

Summa: GK- service 27 800 000 20 000 000 19 200 000 2 496 900

Fastighet 2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer

utbyte av bef/gammal bil till gas eller/el 150 000 150 000 150 000 50 750 1 Ny bil
Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer* 1 000 000 0 2 Byavångsskolan 2021,  minskad drift
Nya mattor , allmänutrymmen 300 000 20 300 1 Byavångsskolan
Konstgräs 3 500 000 710 500 1 Sporthallen/Simhallen
Ny traktor till konstgräsplan 600 000 121 800 1 Sporthallen/Simhallen
Solceller på taket* 2 000 000 203 000 2 Sporthallen/Simhallen, minskad energiförbrukning
Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer* 500 000 50 750 1 Västervången förskola, minskad energiförbrukning
Nytt yttertak inkl solceller* 3 000 000 169 167 1 Västervången förskola
Nya vent agg + automatisera driften+ golvvärme reglering* 4 000 000 270 667 1 Västervången förskola, minskad energiförbrukning
Låssystem/passersystem/larm 1 000 000 101 500 1 Västervången förskola, minskad energiförbrukning
Nya lekredskap/utemiljö 300 000 30 450 1 Västervången förskola
Ny styrning till portarna SÖRF 400 000 40 600 1 Brandstationen/GK/Milj
renovering till V/A 1 500 000 152 250 2 Järnvägsstaionen 
Nytt vent agg med eller utan kyla ?* 4 000 000 0 Norrevång
Solceller på taket * 2 500 000 0 Norrevång, minskad energiförbrukning
Omfogning tegelfasad 500 000 0 Kulturhuset, minskad energiförbrukning
Byta lysrör till LED-armaturer, gamla delen* 200 000 0 Ängen(Smörblomman)
Styr & regler * 500 000 0 Kulturhuset, minskad energiförbrukning
Konventera lås/passersystem/larm 500 000 0 Kulturhuset
Invändigt ytskikt, vagnhallen 200 000 0 Brösarps brandstation
Nya portar 200 000 0 Brösarps brandstation
Utemiljö, asfalt, vattenavrinning 200 000 0 Brösarps brandstaion, minskad drift
Nytt agg + styr och regler * 3 000 000 0 Brandstation/GK/Milj
Byta lysrörsarmaturer till LED- armaturer* 1 000 000 0 Brandstation/GK/Milj
Nytt tak lågdelen +  kallförrådet+vagnhallen+taksäkerhet, solceller* 4 000 000 0 Brandstationen/GK/Milj
Nytt passagesystem/larm/lås 1 000 000 0 Brandstationen/GK/Milj
köksutrustning 300 000 0 Brösarps skola
Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer* 1 000 000 0 Brösarps skola
Invändigt ytskikt 1 000 000 0 Onslunda skola, minskad drift
Lekredskap/utemiljö/lekstuga 1 500 000 0 Onslunda skola
Hiet + utegym+ belysning 1 500 000 0 Kastanjeskolan
Renovering av klassrum 500 000 0 Kastanjeskolan, minskad drift
Ny asfalt tennisbanan 400 000 0 Sporthallen/Simhallen
Utbyte lås/passagesystem/larm/brandlarm 2 000 000 0 Kommunhuset
Låssystem/passersystem/ny led-belysning* 1 000 000 0 Solhuset
Asfalt, personalparkering 200 000 0 Lärkans förskola
Solceller på taket* 1 000 000 0 Kulturhuset
totalrenovering inkl reningsanläggning 3 000 000 236 833 2 Eljarödsbadet 
renovering inkl reningsanläggning 5 000 000 0 Välabadet
renovering inkl reningsanläggning 2 600 000 0 Smedstorp
Pågående proj från tidigare år 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 1 Pågående proj från 2020
Ospecificerat/tillgängighet 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 1 Ospecificerat/tillgängighet 

Summa: Fastighetsavdelningen 26 250 000 20 950 000 28 150 000 2 158 567
* energibesparingsåtgärder SBN 2020/34
2020: Kommunhuset ny vent och solpaneler

Investeringsbudget 2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer
Övrigt fiberutbyggnad 16 000 000 2 000 000 2 000 000 649 600

2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer
Total investeringssumma Samhällsbyggnad exl VA 70 050 000 42 950 000 49 350 000

Inom gatu-och parkverksamheten är flertalet av de investeringar som är upptagna kopplade till 
tidigare beslut såsom lekplatser eller stadsparken. Andra investeringar har koppling till VA och 
översvämningsproblematik, där verksamheten kommer att göra insatser i samband med att va-enheten 
bygger om sina ledningar. De insatser som görs i den offentliga miljön såsom farthinder eller 
busshållplatser är investeringar som syns för medborgarna. Gatubelysning är ett annat område som 
kräver framtida investeringar pga de komponenter (kvicksilver) som ska fasas ut och ersättas med 
LED-belysning.

Samhällsbyggnadsnämnden tar initiativ till enkla åtgärder för centrala Tomelilla, framförallt Torget. 
Torget i Tomelilla är, och har länge varit ett område med en ökande upplevd känsla av otrygghet. 
Målet är att få Torget till en samlingsplats där människor känner sig trygga och att Torget blir en 
naturlig plats att umgås på. De investeringar som nämnden önskar motsvarar ca 3 mnkr.
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Inom fastighetsverksamheten är det investeringar som antingen måste krävs av olika anledningar eller 
investeringar i fastigheter som minskar energiförbrukningen och som är i linje med kommunens 
energiplan. När det gäller friluftsbaden är det kopplat till det uppdrag som nämnden och förvaltningen 
fick av kommunstyrelsen och där nämnden fattade beslut om i mars 2020.

Fiberutbyggnaden fortsätter enligt den plan som kommunen fastslagit.

VA
Objekt/ Anläggning Orsak till åtgärd Drift/ Investering 2021 2022 2023 Kapitalkostnader
Fågeltofta ARV 2 000 000 3 000 000
Brösarps ARV Öka kapaciteten Re-Investering 1 000 000 5 000 000 0
Brösarps ledningsnät Avtal Ny-Investering 9 000 000 247 500
Ledningsnät Öka säkerheten Re-Investering 500 000 1 000 000 1 000 000 27 500
Ledningsnät Utbyggnad Ny-Investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 27 500
Ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 2 000 000 55 000
Ledningsnät Utbyggnad Ny-Investering 3 000 000 0
Tomelilla s-ledningsnät Öka kapaciteten Re-Investering 3 000 000 82 500
Ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 27 500
Ledningsnät Minska förluster Re-Investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 27 500
Brösarps VV Öka kapaciteten Ny-Investering 3 000 000 105 000
Smedstorps VV Myndighetskrav Re-Investering 6 000 000 210 000
Tomelilla VV Myndighetskrav Re-Investering 2 000 000 70 000
Tomelilla VV Öka kapaciteten Re-Investering 8 000 000 0
Ledningsnät Öka säkerheten Re-Investering 1 500 000 0
Eljaröd s-ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 2 000 000 0
Eljaröd v-ledningsnät Minska vattenförlust Re-Investering 1 500 000 0
Fågeltofta v-ledningsnät Minska vattenförlust Re-Investering 1 500 000 0
Skåne Tranås s-ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 2 500 000 0
Smedstorp v-ledningsnät Minska vattenförlust Re-Investering 600 000 16 500
Tomelilla ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 4 000 000 3 000 000 6 000 000
Övraby v-ledningsnät Minska vattenförlust Re-Investering 1 500 000
Ledningsnät Öka redundans Investering 200 000 5 500
Avloppsanläggningar Öka säkerheten Investering 300 000 300 000 300 000 10 500
Vattenverk Öka kapaciteten Investering 500 000 1 000 000 0
Övrigt Förbättra arbetsmiljö, säkerhet Investering 1 000 000 1 000 000 0

Totalt investeringar 35 600 000 26 800 000 24 800 000 912 500

Exkl intäkter 27 760 000 25 800 000 20 800 000 912 500

VA:s behov av investeringar är starkt kopplade till behovet att bygga om ledningsnätet för att minska 
risken för översvämningar men även förlust av vatten. Den första åtgärden är nödvändig för att göra 
kommunen attraktiv som boendekommun, men också minska ev. skadeståndsanspråk från privata 
fastighetsägare. Den senare är en hållbar strategi eftersom det är förlust att rent vatten försvinner på 
väg till konsument.

Totalt investeringsbehov för samhällsbyggnad är ca 70 mnkr för 2021, 43 mnkr för 2022 samt 49 
mnkr för 2023 exklusive VA-investeringarna. VA-investeringarna (brutto) är beräknade för 2021 med 
36 mnkr, 27 mnkr för 2022 samt drygt 25 mnkr för 2023.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 33 Dnr VON 2020/14

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med 
plan för 2022-2023

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 enligt 
förvaltningens förslag med handlingsid: Von 2020.225.

Deltar inte i beslutet
Axel Olsson (S)

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser 
myndighetsutövning, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och 
växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, rehabilitering, 
psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig 
verksamhet och korttidstillsyn.

I beskrivningen av nämndens största och viktigaste utmaningar framgår att 
framtida kompetensförsörjning är en stor utmaning. Införandet nyligen av 
heltidsarbete som norm bör öka förutsättningarna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen.

Översynen av personlig assistans har pågått i flera år och i nuläget är det 
osäkert på vilket sätt olika förändringar i framtida lagstiftning kommer 
påverka kommunen. Dessutom har beslut om personlig assistans enligt LSS 
inom de områden där kommunen ansvarar för hela kostnaden ökat under 
senare år. Nya målgrupper kommer ställa större krav på extern och intern 
samverkan samt insatser som inte verksamheten erbjuder idag.

En gemensam strävan för samtliga verksamheter är ett rehabiliterande 
förhållningssätt där den stora utmaningen ligger i att förändra arbetssätt och 
tankesätt. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

Den senaste befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 80 och äldre 
kommer öka från 2018 med 22 procent fram till 2025 och med 34 procent 
fram till 2028. Samtidigt konstateras att det vid utgången av 2019 inte fanns 
några volymökningar i äldreomsorgen. 

Hur volymerna och insatsbehoven kommer utvecklas kommande år för 
särskilt boende och hemtjänst är osäkert.

Det tydliga behovet av omställning till digitala tjänster och digital teknik för 
att uppnå både nämndens mål och kommunens digitala strategi gör det 
nödvändigt att investeringsmedel tillförs inom nämndens ansvarsområde 
kommande år. Dessutom behöver en buss från 1999 inom daglig verksamhet 
bytas ut under 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 enligt 
förvaltningens förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 gällande 
vård och omsorgsnämnden, socialchef Viweca Thoresson, handlingsid: Von 
2020.225.
Ksau § 23/2020 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023, handlingsid: Von 2020.137

Tidigare behandling
Ksau § 23/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 enligt 
förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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VÅRD- OCH OMSORGNÄMND

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser myndighetsutövning, hemtjänst, 
hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, 
rehabilitering, psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig verksamhet och 
korttidstillsyn.

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

Framtida kompetensförsörjning driver en utveckling både att rekrytera rätt kompetens, behålla 
medarbetare och se över arbetssätt och tjänster. Heltidsarbete som norm ger bra förutsättningar att 
lyckas med kompetensförsörjningen men även en utmaning. Redan tidigt 2020 så har ytterligare ca 55 
medarbetare gått upp till en heltidsanställning. Utmaningen är att göra denna omställning utan ökade 
kostnader initialt. Det ställer stora krav på både organisationen och medarbetare.
 
Översynen av personlig assistans har pågått under flera år. Nyligen presenterades en utredning, som 
har som förslag att staten tar över hela ansvaret för den personliga assistansen. I november 2019 kom 
en lagändring om att andning och sondmatning kan bedömas tillhöra det grundläggande behovet. 
 Därutöver finns ett lagförslag, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, som föreslår att begreppet 
normalt föräldraansvar skrivs in i LSS och ska gälla för samtliga grundläggande och andra personliga 
behov. Försäkringskassan har också fått ett särskilt uppdrag att analysera och beskriva orsakerna till 
att antalet som beviljas assistansersättning av Försäkringskassan minskar. Hur detta påverkar oss har 
vi inte sett effekterna av ännu. 
Förändringar i lagstiftningen kan påverka kommunen åt båda håll. Ett förslag finns om att ta bort 
kommunens ansvar för ersättning av den merkostnad assistansutförare kan ansöka om för sjuklöner. 
Detta skulle ge en positiv effekt på ca 500 tkr om man tittar till de sista årens kostnader kommunen 
haft för denna ersättning. 

För personlig assistans enligt LSS, där grundläggande behov bedöms understiga 20 h per vecka 
ansvarar kommunen för samtliga kostnader i ärendet.  Dessa beslut har ökat de senaste åren. Då den 
genomsnittliga kostnaden är en miljon kronor per ärende och år, blir även några få nya ärenden 
kännbart för verksamheten.  

En ny målgrupp som uppmärksammats både inom socialpsykiatrin och försörjningsstöd, är unga 
vuxna, särskilt kvinnor med psykisk ohälsa.  Vissa studier visar att denna målgrupp med psykisk 
ohälsa nästan fördubblats de senaste 10 åren. Av den anledningen måste verksamheten utveckla även 
nya former av stöd där samverkan internt, externt och tillsammans med civilsamhället är centrala. 

Redan nu kan vi se att andelen barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser, ibland kombinerat 
med andra svårigheter, kommer att kräva insatser som verksamheterna inte erbjuder idag. 
Verksamheten behöver därför genomlysa LSS verksamheterna både avseende insatser och 
resursfördelning. För att lyckas behöver samverkan med skola och individ och familj utvecklas och 
samordnas.

En gemensam strävan för samtliga verksamheter är ett rehabiliterande förhållningssätt. Denna 
omställning kräver inte bara kompetens utan den stora utmaningen ligger i att förändra arbetssätt och 
tankesätt. Detta förändringsarbete sker via ständiga dialoger och analyser ute i verksamheten och med 
våra brukare.
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Den digitala transformationen innebär ny digital teknik, digitala tjänster och nya arbetssätt. 
Förflyttningen innebär mest troligt kostnader som inte inryms i befintlig budgetram och därför önskar 
vi investeringsmedel för detta, vilket beskrivs under rubriken investeringar. 

Att den ökade äldre befolkningen kommer kosta kommunerna mer än idag är känt för alla. Men 
genom att verksamheten kontinuerligt förändrar arbetssätt, arbetar till exempel mer rehabiliterande 
och inför digital teknik, så det är inte rättvisande att räkna på dagens förhållande och dra slutsatser att 
det ser lika ut om ett antal år vad avser andel invånare som är föremål för våra tjänster. Vi har ändå 
gjort några beräkningar för att ge lite olika bilder av vad framtiden kan innebära. 

Den senaste befolkningsprognosen kommunen har från början av 2019 har använts som utgångspunkt. 
Åldersgruppen 80 år och äldre beräknas i prognosen öka från år 2018 med 22% fram till år 2025 och 
med 34% fram till år 2028. Det visar att de närmsta åren som beskrivs i tabellen nedan inte har lika 
stora ökningar utan de förväntas uppstå senare.

Vi kan konstatera att det vid utgången av 2019 i äldreomsorgen inte fanns några volymökningar utan 
snarare tvärtom. Här kan andra faktorer ha betydelse, ändrat mönster i biståndsbedömning, 
möjligheten att tillgå tjänster av andra utförare osv. Det har skett en minskning av serviceinsatser 
(städ, tvätt, inköp), matdistribution och delegerad tid för rehab och sjukvård. 

Andelen invånare i ålder 80+ av den totala befolkningen var 2019 6,5%. Vi räknar främst den 
kategorin som målgrupp för äldreomsorgen. Tittar vi på andelen som har hemtjänst i ålder 80+ är den 
16,7%. Andelen i särskilt boende i åldern 80+ är 13,3%. 
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Skulle vi göra ett antagande att antalet brukare med hemtjänst ökar med 2% fram till 2023 skulle det 
innebära en ökning från 242 brukare till 247. Däremot vet vi inte hur många timmar per brukare som 
behöver utföras, de kan öka eller minska utan att antalet brukare förändras. Om andelen i särskilt 
boende ökar med 2% för samma period skulle det innebära 3 fler boendeplatser, alltså ingen större 
ökning. Räknar vi istället på en ökning motsvarande 5% för samma kategorier skulle det innebära 12 
fler brukare med hemtjänst och 7 fler boendeplatser.

Demografiska effekter 2021 2022 2023
 Ålder 65-79 år, antal 2557 2566 2587
 Ålder 80-100 år, antal  935 952 990 
 Ålder 65-79 år, %ökning jämförelse med utfall 2019 (2529 st.) 1,1% 1,5% 2,3%
Ålder 80-100 år, % ökning jämförelse med utfall 2019 (887 st.) 5,4% 7,3% 11,6%
Summa: Demografiska effekter 0 0 0

3. INVESTERINGSBUDGET
    (tkr)

Projekt 2021 2022 2023

 
Kontinuerligt verksamhetsbehov som utbyte inventarier, 
vårdsängar, trygghetslarm mm  1500 1500 1500

 
 

Digitala tjänster och teknik (hela ansvarsområdet Stöd
och omsorg)  1000 500 500
Minibuss daglig verksamhet (utbyte)  500 0 0

 Summa investeringar 3 000 2 000 2 000
     

Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för användande av ej i förväg 
ospecificerade behov i verksamheten. Efter framtagna behov har användandet av dessa medel därefter 
prioriterats av verksamhetsledningen och detta bör fortsätta på samma vis. 

Det tydliga behovet av omställning till digitala tjänster och digital teknik för att uppnå både nämndens 
mål och kommunens digitala strategi gör det nödvändigt med ett extra tillskott för att detta ska 
möjliggöras och det kan inte inrymmas i den sedan tidigare generella tilldelade investeringsramen. 

De önskade investeringsmedlen både för de generella investeringarna samt för digitalisering avser 
hela verksamhetsområdet Stöd och omsorg där en del investeringar kan komma att beröra 
ansvarsområden inom familjenämndens verksamhet varför beslut om eventuella investeringsmedel 
bör avser verksamhetsområdet Stöd och omsorg.

Daglig verksamhet använder i verksamheten en mindre buss från år 1999. Under flera år har den krävt 
omfattande renoveringar och att fortsätta med detta är inte längre ekonomiskt försvarbart.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2020

Justerandes sign

Kfn § 18 Dnr KFN 2020/9

Budget 2021 med plan för 2022-2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrandet gällande 
budgetremiss 2021 enligt förvaltningens förslag med handlingsid: Kfn 
2020.163 

Ärendebeskrivning
En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en 
idag utbudsverksamhet där kommunens tjänster först och främst produceras 
och erbjuds vad som passar utifrån kommunens perspektiv till en 
efterfrågeverksamhet där tjänsterna produceras när medborgarna vill att de 
ska produceras

En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet 
bland barn och ungdomar. Barns läsvanor har ändrats från 
böcker/serietidningar till digitala medier. Oavsett vilket media som används 
är det viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik uppmärksammas.

Andra utmaningar är hur ska kulturskolan möta utbudet av digitala tjänster 
som gör att alla kan lära sig spela instrument utan att nyttja kulturskolans 
musikutbildning.

Ekonomiska konsekvenser
Kortsiktigt har inte en oförändrad budgetram några konsekvenser för barn 
och ungdomar. Däremot är det viktigt att följa kostnaderna väl för att, så 
småningom kunna styra verksamhetens kostnader utifrån efterfrågan. 
Den huvudsakliga förändringen kommer år 2023 och sker i åldersgruppen 0-
12 år. Färre barn kommer att påverka föreningslivet och kulturskolan i 
kommunen. Ungdomarna ökar och det blir då viktigt att hitta aktiviteter som 
tilltalar den målgruppen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2020

Justerandes sign

§ 18 forts

Barnperspektivet
Kortsiktigt har en oförändrad budgetram några konsekvenser för barn och 
ungdomar. 

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrandet gällande 
budgetremiss 2021 enligt förvaltningens förslag med handlingsid: Kfn 
2020.163 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens budgetskrivelse, 
samhällsbyggnadsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn 
2020.163

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Nämnden ansvarar för verksamhet inom kultur, fritid, bibliotek och serveringstillstånd med mera 
enligt alkohollagen och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden. Det innebär att: 

 Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kultur- och 
fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner 
påkallade.

 Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden 
karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.

 Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kultur- biblioteks- och 
fritidsverksamhet.

 Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet, teater, musik, 
dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).

 Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag fördela 
bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en idag utbudsverksamhet 
där kommunens tjänster först och främst produceras och erbjuds vad som passar utifrån kommunens 
perspektiv till en efterfrågeverksamhet där tjänsterna produceras när medborgarna vill att de ska 
produceras. Exempelvis meröppna bibliotek gör att kommunens personella resurser inte behövs efter 
ordinarie arbetstid utan under andra tidpunkter. 

Bibliotek är på väg att transformeras från lärcentrum och mötesplats till ett centrum för digitala 
kontakter. Det är en utveckling som Tomelilla måste överväga och utmaningen är hur ska en sådan 
utveckling ske och vem ska finansiera en sådan utveckling. Kungliga biblioteket uttryckte detta som 
att ”(B)iblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte”. 

En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet bland barn och ungdomar. 
Barns läsvanor har ändrats från böcker/serietidningar till digitala medier. Oavsett vilket media som 
används är det viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik uppmärksammas. Här har biblioteken 
och skolan en viktig roll att fylla. Kommunen och civilsamhället, men kanske också privata 
näringslivet, bör uppmuntra och stimulera läsandet och främja exempelvis ”en läsandets dag” i 
kommunen precis som det finns barnens dag eller liknande.

Andra utmaningar är hur ska kulturskolan möta utbudet av digitala tjänster som gör att alla kan lära 
sig spela instrument utan att nyttja kulturskolans musikutbildning.

En annan utmaning är - ungdomsgården ska finnas på en plats där trygghet och identifikation och 
utsuddande av olika markörer möjliggör en gemenskap över ålder. Ungdomsgårdens personal måste 
balansera mellan vuxenauktoritet och ungdomsperspektivet. Öppettider och utbud av aktiviteter måste 
alltid vara i fokus. För att kunna hitta på nya idéer krävs uppfinningsförmåga och resurser för att 
kunna förverkliga det. Även små saker som en ny projektor eller bordtennisbord kräver resurser i en 
stram ekonomisk verklighet. Åldern på de som besöker fritidsgården behöver inte vara statisk utan här 
kan kommunen börja fundera om de ungdomar som är över 18 år är en målgrupp som behöver en plats 
för att samtala istället för att driva runt i tätorten.
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Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är beroende av att 
konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för utställningar och för konstnärers 
medverkan. Under kommande år bör det eftersträvas att ersättningsnivåerna justeras uppåt för att 
konsthallen inte ska halka efter i konkurrensen om konstnärerna och för att bibehålla sitt goda rykte.

2.2. Demografiska effekter

Demografiska effekter 2021 2022 2023
0-5 år 853 855 845
6-9 år  590 591 587
10-12 år 495 476 470
13-15 år 492 509 511
16-18 år  500 522 528
Summa: Demografiska effekter 0 21 -11

Den huvudsakliga förändringen 2023 sker i åldersgruppen 0-12 år. Färre barn kommer att påverka 
föreningslivet och kulturskolan i kommunen. Det är däremot fler äldre ungdomar och då är det viktigt 
att hitta aktiviteter som tilltalar den målgruppen.

2.3. Konsekvenser av barnperspektivet 
Kortsiktigt har inte en oförändrad budgetram några konsekvenser för barn och ungdomar. Däremot är 
det viktigt att fundera på vilken ram som nämnden ska ha 2023 för att ställa om resurser mellan olika 
åldersgrupper.

3. INVESTERINGSBUDGET

    (tkr)

Projekt 2021 2022 2023
 Meröppet huvudbibliotek  700

 Summa investeringar 700
     

Nämnden har vid innevarande nämndsmöte tagit beslut om en redovisning från verksamheten gällande 
de ekonomiska konsekvenserna för att möjliggöra ett meröppet huvudbibliotek. Nämnden anser att det 
vore positivt för kulturen i Tomelilla tätort om biblioteket kunde få bli ett meröppet bibliotek. 
Investeringen genererar en ökad driftkostnad på ca 50 000 kr. Utöver detta tillkommer en 
kapitalkostnad på motsvarande 80 500 kr.
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BYGGNADSNÄMND 2020-03-11 
 

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 
uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och regelverk samt 
fastställt kommunalt reglemente. 
 

2. DRIFTBUDGET 
 
2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar 
 
Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens digitala verktyg ajour med 
den snabba utvecklingstakten i omgivningen. Hit hör den nära förestående digitaliseringen av 
detaljplaner, snabb utveckling av tillgången på internetuppkoppling i närområdet och den tillhörande 
ökade efterfrågan på digitala verktyg och kanaler som hjälpmedel vid ansökningar med mera. 
Samtidigt är det viktigt att hantera eventuell obalans i digital mognad och digitala resurser hos våra 
medborgare. Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom området bygg. 
Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner genom 
ökat samarbete, exempelvis att dela medarbetare eller att byta arbetsuppgifter med varandra. 
Möjligheterna att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas som stöd för administrationen för att 
frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter. 
 
Nämnden anser att det är viktigt att medborgarna förstår vilka krav som ställs vid handläggning och 
vilken roll nämnden har vid uppföljning av olika byggärenden. Även tillsynsprocessen behöver 
tydliggöras för medborgarna. Rätt utförda byggprojekt som är energisnåla, säkra och hälsosamma att 
använda är till nytta för både nuvarande fastighetsägare och framtida ägare. 
 
Det är också viktigt att säkerställa att de taxor och avgifter som tas ut av de sökande är rimliga i 
relation till kommunens kostnad för handläggningen, men även kan förstås av den som ska betala 
avgiften. 
 
Viktiga nyckeltal att följa upp är antalet inkommande ärenden, antalet delegeringsbeslut, 
handläggningstider samt bemanning i proportion till antalet ärenden och beslut. Fortsatt deltagande i 
Insikt ger en bra bild av kvaliteten i verksamheten, och ger en rättvisande jämförelse med andra 
kommuners motsvarande verksamhet. 
 
2.2. Demografiska effekter 
 
Demografiska effekter 2021 2022 2023 

Befolkning (totalt) 13 812  13 893 13 973  

        

Summa: Demografiska effekter 0 81 80 

En ökning av kommunens invånare kan påverka nämndens verksamhet om fler personer i vill etablera 
sig i kommunen och bygga hus eller att större efterfrågan på andra typer av boende ökar externa 
aktörers intresse för att bygga i kommunen. 
 
2.3. Konsekvenser av barnperspektivet  
Fortsatt utveckling av attraktiva bostäder i Tomelilla kan medföra ökat antal barn. Detta kan i sin tur 
leda till ökat behov av barnvänliga utemiljöer, nya byggnader för barnomsorg, skolor och 
fritidsaktiviteter som i sin tur medför ökat behov av nybyggnad. 

27



 

 

3. INVESTERINGSBUDGET 
Nämnden har inga behov av större egna investeringar. 
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 MEDDELANDE 
  

1(2)

2020-05-26 
 

Dnr 258-11483-2020
 

 

    

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten
Marita Svensson
010-224 16 61 (09.00-12.00)
skane@lansstyrelsen.se

Tomelilla kommun
Att. Håkan Berggren 
kommun@tomelilla.se

Postadress Besöksadress Telefon / Fax   Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Meddelande 
Länsstyrelsen kan enligt trafikförordningen meddela lokala trafikföreskrifter. Det är 
myndigheten som självständigt har att bedöma om ett ärende ska inledas för att 
utreda behovet av föreskrifter. 

Länsstyrelsen har tagit emot era synpunkter om behov av lokala trafikföreskrifter, 
förbud mot genomfart för tungtrafik, på del av väg 11 i Tomelilla kommun. 

Lokal trafikföreskrift kommer inte att meddelas.

Anna-Britt D. Adell
Länsassessor  Marita Svensson
                                                                   Länsassessor 

Handlingen har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För kännedom:
Yttrande av Trafikverket den 18 maj 2020 (TRV 2020/53302)

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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MEDDELANDE 
  

2(2)

2020-05-26 
 

Dnr 258-11483-2020
 
 

Allmän information
Frågor om fartkameror, övergångsställen, varningsmärken och fysiska förändringar 
av en väg (exempelvis vägbulor) prövas av väghållaren (Trafikverket eller 
kommunerna).

Kommunen beslutar vilka områden som ska utgöra tättbebyggt område. Inom 
tättbebyggt område är bashastigheten 50 kilometer/timmen. Utom tättbebyggt 
område är bashastigheten 70 kilometer/timmen. 

Det går inte att reglera bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi 
måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor 
ska kunna undvikas. I trafiken finns inga rättigheter. I trafiken finns bara skyldigheter 
trafikanter emellan.  

Varsamhet gäller i första hand
I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler 
innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn 
till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot 
bl.a. barn, äldre och personer med funktionshinder. 

Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad 
trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller 
kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att 
förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som 
gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då 
fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen. En 
hastighetsbegränsning talar bara om vilken den maximalt tillåtna hastigheten är på 
vägsträckan. Hastighetsskyltarna visar inte vilken hastighet som är lämplig på hela 
vägsträckan. Det är polismyndighetens uppgift att bevaka att gällande 
hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler följs.

Skymd sikt
I ansvaret för väghållningen ingår att se till att vegetation som medför olägenheter 
för trafiksäkerheten tas bort. Det finns en skyldighet även för varje enskild 
fastighetsägare att se till att vegetationen på fastigheten inte inverkar negativt på 
trafiksäkerheten. 

Enskilda vägar
Den enskilda vägens ägare har bland annat möjlighet att sätta upp skyltar med 
rekommenderad hastighet och bygga vägbulor. Innan åtgärd vidtas bör kontakt tas 
med Trafikverket (åtgärd kan påverka driftsbidrag). 
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Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2020/53302 2020-05-18 

Ert ärendenummer Sidor 

258-11483-2020 1(2) 

 

Trafikverket 

Box 810 

781 28 Borlänge 

 

trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
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Länsstyrelsen i Skåne län 

Förvaltningsjuridiska enheten 

Att: Marita Svensson 

291 86 Kristianstad 

 

 

Ärende angående ansökan om lokala trafikföreskrifter 

 

 

 

Yttrande 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, föreslår avslag på begäran om förbud mot 
genomfart av tung trafik på väg 11, Tomelilla kommun 

 

Bakgrund 

Tomelilla kommun, har lagt fram ett förslag om förbud mot genomfart för tung trafik på väg 11 genom 

Tomelilla. 

Trafikverket har fått ansökan på remiss, som inkom den 7 maj 2020.   

    

Förhållanden 

Väg 11 har en vägbredd som varierar mellan 9 och 13 meter på sträckan och med bärighetsklass BK1 och 

en hastighet av 70- och 50 km/tim. Den senaste trafikmätningen på väg 11 genomfördes år 2018. 

Trafikflödet på den aktuella vägsträckan varierar mellan ca 5 680 och 8 260 fordon varav mellan ca 

720 och 820 st. tung trafik.  

Vår trafikmätning bygger på en årsmedeldygnstrafik som gäller hela året då det skiljer sig mellan 

sommarperiod och vinterperiod. 

 

Skäl 

Allmänna vägar ska i princip vara avsedda för all slags trafik (Väglag (1971:948) 1§), en del typer av 

allmänna vägar såsom motorvägar uppfyller regelmässigt inte detta krav. 

Vidare kan vissa allmänna vägar p.g.a. vägtekniska skäl, t ex bärighet, begränsad höjd mm ha 

inskränkningar mot tung trafik. I det aktuella fallet föreligger inga sådana skäl. 

 

Korsningen väg 19 och väg 1561, är inte dimensionerad för så mycket svängande tung trafik. 

 

Omledningsvägen 1561 mellan Everöd och Tomelilla har en vägbredd på 6 meter på norra halvan, med 

en trafikmängd på ca 1 770 fordon varav ca 140 tung trafik(år 2015) och en vägbredd på 9 meter på den 

södra halvan, med en trafikmängd på ca 3 240 fordon varav ca 220 tung trafik(år 2014) och med en 

hastighet av 70- och 80 km/tim.  
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Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2020/53302 2020-05-18 

Ert ärendenummer Sidor 

258-11483-2020 2(2) 

 

Trafikverket 

Box 810 

781 28 Borlänge 

 

trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
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Väg 1561 ska inte belastas med ytterligare ca 700 - 800 tunga fordon när den är så smal och med 

enskilda fastigheter nära inpå vägen samt att utsläppen och bullret blir större med en omledning på 5 km 

extra. Väg 11 kommer dessutom att innefattas i arbetet med ökad bärighet till BK4. 

 

Enligt vår uppfattning ska aktuell sträcka av 11 vara öppen för allmänt nyttjande oberoende av trafikslag 

så länge som vägen är allmän väg med staten som väghållare. 

 

   

Stefan Johansson 

Trafikingenjör 

Bilaga: 

Karta 

 

 
Omledningsväg som 

blir ca 5 km längre 
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1 (3)

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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 18 maj 2020 Dnr KS 2020/46

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse angående ny förbundsordning och 
nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.xxx, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.xxx.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, kf § 131/2019, att 
överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund. 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 10 februari 2020, kf § 9/2020, 
att anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och 
Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen, samt beslutade om ändringar i förbundsordningen för 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av 
Ystads kommun den 20 februari 2020, Simrishamns kommun den 24 
februari 2020 och Sjöbo kommun den 26 februari 2020.

Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen för alkoholenheten från Tomelilla kommun 
till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs startade en diskussion 
huruvida även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas 
nämnder till miljöförbundets direktion. 

Efter informella kontakter mellan kommunerna fick kanslichef Johan 
Linander i uppdrag att skriva fram nödvändiga dokument för att 
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genomföra denna förändring. 

I förslaget till ny förbundsordning för miljöförbundet läggs till att ärenden 
enligt alkohollagen lämnas över till förbundet av förbundsmedlemmarna. 
Det görs också några redaktionella förändringar. 

I förslaget till reglemente har också en text om att förbundsmedlemmarna 
har överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen lagts in, men därutöver har flera ytterligare uppdateringar 
gjorts. Det handlar bland annat om att det ska finnas ett arbetsutskott 
under direktionen, hur detta arbetsutskott ska arbeta, om ersättares 
tjänstgöring, GDPR med mera.

Det tidigare ingångna samverkansavtalet mellan miljöförbundet, Tomelilla 
kommun, Ystads kommun, Simrishamns kommun och Sjöbo kommun 
om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen kommer med den föreslagna förändringen att upphävas. 
Istället kommer miljöförbundet att ingå ett nytt samverkansavtal med 
Sjöbo kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Att ansvaret för besluten flyttas från respektive kommun till 
miljöförbundets direktion innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
Taxor och avgifter kommer även fortsättningsvis att antas av respektive 
kommuns fullmäktige.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 18 maj 2020. 

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ystads kommun
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

§ 1. Medlemmar
Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

§ 2. Namn och säte
Förbundets namn är Ystad-Österlenregionens miljöförbund och har sitt säte i 
Tomelilla.

§ 3. Ändamål
Förbundsmedlemmarna lämnar över till förbundet vården av den kommunala 
angelägenheten avseende förbundsmedlemmarnas myndighetsuppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av 
kommunala miljönämnder samt ärenden enligt alkohollagen.

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 
verksamhet. Förbundet kan också åtaga sig att vara gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen för Ystads 
kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun. Dessa 
verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från aktuell kommun.

Förbundet ska besvara remisser från medlemskommunerna, svara för information 
inom verksamhetsområdet, bistå medlemskommunerna med expertkunskap inom 
verksamhetsområdet samt delta i medlemskommunernas krisberedskapshantering.

I förbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant internt miljöarbete 
som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och 
hantera.

För fullgörande av uppdrag som ej åvilar Miljöförbundet ska ersättning erläggas av 
den förbundsmedlem eller de förbundsmedlemmarna som begärt uppdraget.

§ 4. Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

§ 5.  Organisation
Förbundet är ett förbund med förbundsdirektion, som tillika är förbundsstyrelse och 
miljönämnd för förbundsmedlemmarna. Direktionen får inrätta de utskott som den 
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finner lämpligt. För direktionen gäller reglemente enligt bilaga till 
förbundsordningen.

§ 6.  Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, 
beslutsförhet med mera

Förbundsdirektionen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner utser vardera tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare.

Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr.o.m. den 1 januari 
året efter det år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Det första valet 
till förbundsdirektion ska avse resterande del av nuvarande mandatperiod. 

Första sammanträdet med ny förbundsdirektion ska hållas senast den 15 januari och 
då väljer förbundsdirektionen inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och 
en andre vice ordförande enligt ordningen i bilaga 1. Ordföranden och de båda vice 
ordförandena väljs för samma mandatperiod som direktionen i övrigt. 

Om ordförande eller vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget ska den 
till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget.

Vid förfall för ledamot ska denne alltid ersättas med en ersättare från samma 
kommun. Respektive fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring.

Icke tjänstgörande ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid 
direktionssammanträdena, samt har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

För samtliga beslut ska enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är 
närvarande. 

Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet.

Direktionen ska inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter 
för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift till 
respektive ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden 
fastställs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Innan beslut av principiell eller strategisk betydelse eller som annars är av större vikt, 
fattas av direktionen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar samt 
förbundsmedlemmarna beredas möjlighet att yttra sig över förslag till beslut.

§ 7.  Revisorer med mera
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Förbundet ska ha tre revisorer. Förbundsmedlemmarna nominerar vardera en 
revisor. Revisorer väljs formellt av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun.

Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen.

Revisionsberättelse och revisionsrapporter ska avges till samtliga 
förbundsmedlemmars fullmäktige. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.

Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga.

§ 8.  Rätt att anhängiggöra ärenden i förbundsdirektionen
med mera

Utöver ledamot av förbundsdirektionen äger varje förbundsmedlem, var för sig eller 
flera i förening, rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen, genom framställan av 
förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Kommunstyrelserna i förbundsmedlemmarna har rätt att begära in uppgifter, 
upplysningar och yttranden från förbundet. 

§ 9.  Närvaro- och yttranderätt
Respektive förbundsmedlems kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd 
ersättare, har närvaro- och yttranderätt i direktionen.

§ 10. Protokoll och kungörelser med mera
Tillkännagivande av justerade protokoll och kungörelser ska ske på förbundets 
digitala anslagstavla på hemsidan www.ystad.se/ystadosterlenmiljo. På 
förbundsmedlemmarnas respektive hemsida ska finnas en länk till förbundets 
hemsida. Sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska vara offentligt och ska 
kungöras genom anslag på förbundsmedlemmarnas och Miljöförbundets digitala 
anslagstavlor.

      § 11. Lån, borgen med mera
Förbundet äger rätt att uppta lån till totalt 1 miljon kronor. Borgensförbindelse eller 
annan liknande ansvarsförbindelse får ej ingås utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande.

Förbundet får inte bilda bolag eller stiftelser. 

§ 12. Budgetprocess med mera
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Årsbudget för nästkommande år för förbundet ska årligen fastställas av direktionen 
senast under oktober månad, om inte synnerliga skäl föreligger.  Denna ska innehålla 
årsbudget och plan för verksamheten och ekonomin de två därefter följande 
budgetåren. I årsbudgeten ska summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form 
av bidrag från förbundsmedlemmarna och övriga intäkter överstiga de upptagna 
kostnaderna.

Överläggningar ska ske mellan direktionen och förbundsmedlemmarna innan 
medlemskommunerna fastställer respektive kommuns årsbudget. Förbundet ska 
tillställa förbundsmedlemmarna budgetunderlaget senast tre veckor före 
sammanträdet. 

Direktionen ska fastställa finansiella mål och verksamhetsmål.

Ekonomisk rapport ska lämnas till förbundsmedlemmarna minst två gånger per år, 
utöver rapportering av årsredovisning. De ekonomiska rapporterna ska innehålla 
budgetuppföljning med förväntat utfall, angivet i belopp vad avser det förväntade 
resultatet jämfört med budget. Årsredovisning ska godkännas och lämnas senast 
under februari månad året efter det år som redovisningen avser till 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

§ 13. Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till 
förbundet. Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning eller 
förbundsmedlems utträde ur förbundet.

§ 14. Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets myndighetsverksamhet regleras genom avgifter från 
förbundsmedlemmarna, i den mån kostnaderna inte täcks genom avgiftsfinansiering 
enligt taxa för verksamheten eller på annat sätt. Förbundet ska verka för en ökad 
egenfinansiering och effektivisering genom samordning. Egenfinansieringsgraden ska 
minst uppgå till 50%. 

Medlemsavgifterna har sedan starten av förbundet varit fördelat mellan kommunerna 
enligt följande: 

Ystads kommun 43,1%
Simrishamns kommun 33,7%
Tomelilla kommun 23,2%
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Förbundets ökning av eget kapital får maximalt uppgå 1% av inbetalda 
medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån 
medlemsavgiftsandelarna.  

Avgifterna ska följas upp och kontrolleras i samband med ny mandatperiod. 
Kostnadsfördelningen kan komma att revideras utifrån av förbundet framtagen 
verksamhetsplan.  

Förbundsmedlem äger rätt att påkalla omförhandling av bidragen och 
fördelningsprincipen om förutsättningarna för förbundsmedlemmen väsentligen 
förändras. 

Kostnadsfördelning gällande tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen regleras i 
samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

§ 15.  Ersättning till förtroendevalda i förbundet
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet, d v s 
ledamöter, ersättare och revisorer, ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler 
som gäller för förtroendevalda i Tomelilla kommun. Arvode, utöver 
sammanträdesersättning, ska uppgå till ett inkomstbasbelopp för ordförande och 
med ett halvt inkomstbasbelopp till vice ordförande. 

§ 16. Uppsägning och utträde med mera
Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet. 

Uppsägning kan ske till det årsskifte som infaller efter att ett år förflutit från 
uppsägningstillfället. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande förbundsmedlemmen ska ske i omedelbart samband med 
utträdestidpunkten med tillämpning av den i § 13 angivna fördelningsgrunden, varvid 
antingen förbundet ska erlägga utträdande medlems andel i 
nettoförmögenhetsmassan eller att utträdande medlem ska erlägga sin andel av 
negativ nettoförmögenhetsmassa. 

De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per 
utträdesdagen med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid 
upprättandet av det senast innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska 
upprättas i samråd med Miljöförbundets revisorer.
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Utträdande förbundsmedlem äger rätt att inom 30 dagar från det att denne fick del 
av utträdesbokslutet skriftligen invända däremot med angivande av vilka 
invändningar som riktas mot dokumentationen. Gör utträdande förbundsmedlem 
inte inom denna tid sådan invändning ska utträdande förbundsmedlem anses ha 
accepterat utträdesbokslutet.

Kan parterna ej enas i fråga rörande utträdesbokslutet, ska denna fråga hänskjutas till 
två auktoriserade revisorer, av vilka utträdande förbundsmedlem och förbundet utser 
en var, för slutligt avgörande. Har den ena parten utsett en revisor ska den andra 
parten inom 10 dagar utse den andre revisorn. Försummelse att utse revisor innebär 
att frågan hänskjutes till den ende utsedde revisorn. Har de sålunda utsedda 
revisorerna ej inom 90 dagar från utträdesdagen avgivit ett gemensamt skriftligt 
utlåtande i vilket den omtvistade frågan fått en entydig lösning, ska denna med för 
parterna bindande verkan på parts begäran avgöras av en av Sveriges Kommuner och 
Regioner utsedd auktoriserad revisor. Den sålunda utsedde värderingsmannen ska 
avge sitt utlåtande skriftligen. Parterna ska svara för kostnaderna för förfarandet med 
hälften vardera.

När den utträdande förbundsmedlemmen erlagt dess andel av eventuell negativa 
nettoförmögenhetsmassa upphör dennes ansvar för förbundets skulder.

De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska anta de ändringar av förbundsordning, 
samverkansavtal och reglemente som behövs med anledning av förbundsmedlems 
utträde ur förbundet.

§ 17. Likvidation och upplösning av förbundet
Om de kvarvarande förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för 
förbundets fortsatta verksamhet, genom antagande av ny förbundsordning ska 
förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidationen ska verkställas av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidation ska 
den i § 13 angivna fördelningsgrunden tillämpas.

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till penningmedel genom försäljning eller på annat lämpligt 
sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling.
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När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning 
av skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska också 
bifogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundsmedlemmarna som ska 
överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av 
förbundsdirektionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna 
inom ett år från det att slutredovisningen delgavs förbundsmedlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas.

§ 18. Tvist
Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska avgöras av allmän 
domstol. 

§ 19. Arkiv
Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.

§ 20. Bildande med mera
Förbundet träder i kraft fr.o.m. den 1 juni 2009. Medlemskap i förbundet förutsätter 
antagande av förbundsordningen av respektive förbundsmedlems fullmäktige.

Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje förbundsmedlems 
fullmäktige.
____________
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Bilaga 1

Historik och planering för ordförandeskapet i direktionen 2014–2030
2015-2018  Tomelilla kommun, ordförande.

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande

2019–2022 Ystads kommun, ordförande

Simrishamns kommun, 1:e vice ordförande

Tomelilla kommun, 2:e vice ordförande

2023–2026 Simrishamns kommun, ordförande

Tomelilla kommun, 1:e vice ordförande

Ystads kommun, 2:e vice ordförande

2027-2030  Tomelilla kommun, ordförande

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande
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Reglemente för förbundsdirektionen Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund

Utöver vad som framgår av förbundsordning och vad som i lag stadgas om 
kommunalförbund ska bestämmelserna i detta reglemente gälla för förbundsdirektionen 
(”Direktionen”) i kommunalförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
(”Förbundet”).

§ 1. Direktionens uppgifter

Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner (”Förbundsmedlemmar”) har överlämnat 
samtliga sina författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till 
förbundet, som ska svara för de samverkande förbundsmedlemmarnas 
myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Verksamheten omfattar både myndighetsutövning och rådgivning. 
Förbundsmedlemmarna har också överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen.

Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas kommunområden svara för prövning och tillsyn 
enligt vid varje tidpunkt gällande författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som 
ankommer kommun, såsom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, lagen om tillsyn av receptfria läkemedel, alkohollagen samt 
angränsande lagar, förordningar och föreskrifter, såsom lokala hälsoskyddsföreskrifter till 
skydd för människors hälsa och miljön. 

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 
verksamhet. Delar av kommunernas miljöstrategiska arbete samt miljöövervakning kan 
efter särskild överenskommelse överlämnas till förbundet. Förbundet ska besvara 
remisser från förbundsmedlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, 
bistå förbundsmedlemmarna med expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i 
kommunernas krisberedskapshantering.

Direktionen är tillika förbundsstyrelse och miljönämnd för förbundsmedlemmarna. 
Direktionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om och ytterst 
ansvara för verkställande och förvaltande angelägenheter i förbundet i enlighet med 
förbundsordningens ändamål. Det åvilar direktionen att svara för de uppgifter och 
ansvarsområden som fastställts i avtal och förbundsordning och inom ramen för detta 
åliggande även för sådana särskilda uppgifter som överlämnats av förbundsmedlem.

Inom ramen för förbundets verksamhet ansvarar direktionen för att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt sätt, att samordningsfördelar i organisationen 
tillvaratas, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas samt att annat 
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utvecklingsarbete bedrivs. Direktionen ansvarar för att uppföljning fortlöpande sker av 
verksamheten.

Samverkan med berörda kommunala förvaltningar inom främst krisberedskap samt plan- 
och byggområdet ska särskilt beaktas. 

Direktionen svarar för att årlig verksamhetsplan för verksamheten upprättas och 
genomförs på ett effektivt sätt med bästa möjliga resursfördelning inom ramen för 
tillgängliga medel.

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmed-
lemmarnas geografiska område.

Direktionen ska bedriva verksamheten i enlighet med det samverkansavtal som upprättats 
mellan förbundsmedlemmarna. Direktionen ska tillse att det upprätthålls en aktiv och 
fungerande relation till förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med 
förbundsmedlemmarna i frågor som berör dessa samt att rapporter lämnas till 
förbundsmedlemmarna angående den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen 
i förbundet. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning ska ske i enlighet med 
förbundsordningen. 

Direktionen för Förbundets talan och tillvaratar Förbundets intressen inom 
verksamhetsområdet. 

Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter för 
tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift till respektive 
ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden fastställs av 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Direktionen ska besluta om delegationsbestämmelser. Direktionen har rätt att delegera 
beslutsfattande till ledamot eller anställd i förvaltningsorganisationen.  Vidare ska 
Direktionen utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter.

Direktionen ska tillse att ett tillfredsställande försäkringsskydd tecknas och vidmakthålls.

Direktionen beslutar och ansvarar för den egna förvaltningsorganisationen som är 
underställd förbundet. Förvaltningsorganisationen benämns Ystad-Österlenregionens 
miljöförvaltning. Förvaltningen har ansvaret för beredning och verkställighet av 
förbundets beslut samt för att planera, administrera och utföra den verksamhet som 
förbundet ansvarar för. Förvaltningsorganisationen är direktionens sekretariat med kansli 
i Tomelilla där förbundet har sitt säte. Förvaltningsorganisationen leds av en 
verkställande chef som har befattningen miljöchef.
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Direktionen är anställningsmyndighet och svarar därmed för allt vad som följer i 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Direktionen svarar för den ekonomiska och personaladministrativa förvaltningen i 
förbundet.

Direktionen äger rätt att träffa avtal med annan huvudman om biträde med tjänster inom 
dessa områden.

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och 
föreskrifter, de mål och riktlinjer som redovisas i ett särskilt handlingsprogram samt 
bestämmelser i detta reglemente.

§ 2.  Direktionens sammansättning

Direktionen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Dessa utses på sätt som 
framgår av förbundsordningen.

Direktionen väljer inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordföranden.

Vid förfall för ledamot skall denne alltid ersättas med en ersättare från samma
kommun. Respektive fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Om ordförande eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordförande eller vice ordförande. Ersättare för ordföranden fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Om ordförande eller vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget skall
den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget.

Inom direktionen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fyra 
ledamöter, med minst en ledamot per förbundsmedlem. Arbetsutskottet är beslutande 
med minst tre ledamöter närvarande. Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som 
arbetsutskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs.

Arbetsordning för arbetsutskottsmöte:

 Anmälan om ärende till nämndsekreterare senast fem dagar innan arbetsutskottets möte 
äger rum.

 På arbetsutskottets möte fastställs föredragningslistan för kommande direktionsmöte.
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o Tjänstemän presenterar aktuella ärenden som ska beslutas av direktionen.
o Nämndsekreteraren meddelas vem som ansvarar för de olika ärende.
 Nämndsekreteraren noterar under mötets gång vilka beslutsunderlag som 

behövs i samråd med tjänstemän.

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden ska anmälas till direktionen.

Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Utskott kan besluta i frågor 
som direktionen har delegerat dit. 

§ 3.  Ersättarnas tjänstgöring
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
dennes ersättare påbörjat tjänstgöring. Dock ska pågående ärende avgöras innan byte 
sker.

Ersättare som avbrutit tjänstgöring på grund av jäv har åter rätt att tjänstgöra sedan 
handläggningen av ärendet slutförts.

Ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin 
mening antecknad till protokollet.

§ 4.  Sammanträden

Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen bestämmer. Sammanträde 
kan även hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av direktionens ledamöter begär 
det.

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde ska snarast anmäla detta till direktionens sekretariat.

Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i direktionen eller utskottet, efter 
samråd med vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
ett sammanträde.

§ 5.  Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena med direktionen.

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, senast fem dagar före 
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sammanträdesdagen.

Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer på vilket sätt och i 
vilken omfattning handlingar som tillhör ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta

§ 6.  Justering och anslag av protokoll
Protokoll från sammanträdena ska justeras av ordförande och ytterligare en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare inom 14 dagar.

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan den justeras.

Tillkännagivande av justerade protokoll ska ske senast andra dagen efter justering på sätt 
som framgår av förbundsordningen.

§ 7.  Reservation

Om ledamot eller tjänstgörande ersättare reserverar sig mot ett beslut och vill motivera 
reservationen ska detta ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för justering 
fastställts, ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Direktionen beslutar huruvida anteckning till protokollet ska få göras. 

§ 8.  Delgivning

Delgivning med direktionen sker med ordförande eller den anställde som direktionen 
bestämmer.

§ 9.  Firmatecknare

Till firmatecknare för förbundet utses direktionens ordförande och miljöchef att teckna 
var och en för sig.

§ 10. Upphandling
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Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling 
ska om möjligt samordnas med förbundsmedlemmarnas egen upphandling. Upphandling 
sker enligt gällande lagstiftning.

§ 11. Arkiv och personuppgiftsbehandling
 
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är 
personuppgiftsansvarig enligt GDPR. 
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Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2020-04-27   

Handläggare:

Cornelia Englén SÖSK
Telefonnummer:

0411-57 70 20
E-postadress:
cornelia.englen@ystad.se

Förändring av samverkansavtalet med anledning av att budgeten för 
SÖSK integreras med budget för Ystads kommun från och med år 
2021

Förslag till beslut
Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska 
ha följande lydelse.

Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och beslutas sedan av respektive 
kommun på erforderligt sätt. 

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek ska stå i direkt 
proportion till antalet invånare i respektive kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun per tertial.

Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 11 § samverkansavtalet för SÖSK 
utgår vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna ändras. Förändringarna ska 
gälla från och med 1 januari 2021. 

Samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 juli 2020.

Beslutsunderlag
Samverkansavtalet för SÖSK

Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommuner i SÖSK har beslutat om ett nytt samverkansavtal för kommunerna där 
utgångspunkten för samarbetet ska vara en gemensam ledningsplan. Kommittén utgör det beslutande 
organet i SÖSK men har ingen självständig beslutanderätt utan den tillkommer respektive kommun. 
SÖSK utgör alltså ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över kommungränserna. 
Samverkansformen är inte ett eget juridiskt organ och har därför inte heller något eget 
organisationsnummer. 
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För administrationen av arbetet kopplat till kommitténs arbete svarar Ystads kommun. I det ingår också 
att ansvara för de gemensamma ekonomiska förutsättningarna för samverkan. Men ramarna för de 
ekonomiska förutsättningarna beslutas av fullmäktige i respektive kommun. Det finns därför inte 
anledning för SÖSK att redovisa sin budget separat eller att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
eftersom samverkan enbart bygger på ett avtal mellan de respektive kommunerna. Ansvarsfriheten 
prövas genom att kommunfullmäktige i respektive kommun beviljar kommunstyrelsen, eller annan 
nämnd under vilken SÖSK-samarbetet organiseras, ansvarsfrihet. Det följer av 12 kap. 1 § 
kommunallagen. I bestämmelsen anges att revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden samt de juridiska personer eller 
enskilda individer som kommunen beslutat lämna över en kommunal angelägenhet till. 

Från och med år 2021 kommer därför budgeten som är kopplad till samarbetet i kommittén att utgöra en 
del av Ystads kommuns budget och årsredovisningen kommer inte att prövas för sig. All administration 
sker redan i dag inom ramen för den juridiska personen Ystads kommun. Av dessa skäl behöver lydelsen 
i 9 § samverkansavtalet för SÖSK ändras medan 11 § samma avtal utgår.

I 9 § samverkansavtalet för SÖSK anges att faktureringen för avgifterna ska fördelas kalenderhalvårsvis 
fördelas i efterskott på kommunerna. Bestämmelsen hade samma lydelse innan samverkansavtalet 
reviderades hösten år 2019. Faktureringen av avgifterna för SÖSK-verksamheten har alltid skett per 
tertial varför det också föreslås bli lydelsen i 9 § samverkansavtalet för SÖSK

SÖSK:s kansli

Cornelia Englén
Kanslichef

Beslut skickas till:
Samtliga kommuner
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SAMVERKANSAVTAL för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) 
 
Mellan Simrishamns (212000-0969), Sjöbo (212000-1090), Tomelilla (212000-0886) och Ystads 
(212000-1181) kommuner (nedan kallade kommunerna) har följande samverkansavtal träffats. 

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal mellan kommunerna.

§ 1 Samverkans syfte och roll 

Kommunerna har genom detta avtal beslutat att samverka vad gäller regiongemensamma och mellankommunala 
intressen. 
Samarbetet utgår från Ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna (nedan kallad 
ledningsplanen), som följs upp i samband med delårs- samt årsbokslut. 

Samarbetskommittén roll är framförallt att:
 tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. EU) myndigheter.
 bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna för sydöstra 

Skåne.

Princip för samverkan: 
Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet 
och tillväxt för hela Skåne. 

§ 2 Samverkans form och namn

Samverkan ska ske genom en kommitté, vilken därmed utgör samverkansorgan.

Kommitténs namn ska vara Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (nedan kallad SÖSK).

§ 3 Säte

SÖSK:s säte ska vara Ystad.

§ 4 Sammansättning, konstituering och tjänstgöringstid

SÖSK ska ha åtta ledamöter.

SÖSK:s ledamöter ska bestå av majoritets- och oppositionsföreträdare i respektive kommun och ska väljas av 
respektive kommuns fullmäktige. Respektive ledamot får själv utse en ersättare (ur den egna kommunstyrelsen) 
vid behov. 

Mandatperioden för ledamöter i SÖSK ska sammanfalla med tjänstgöringstiden för ledamöterna i respektive 
kommunstyrelse. 

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden ska fyllnadsval ske för den återstående tiden. SÖSK utser för 
varje mandatperiod inom sig en ordförande och en vice ordförande, vilka tillsammans utgör SÖSK:s presidium 
(nedan kallat presidiet). Ordförande och vice ordförande ska representera både majoritet och opposition i sydöstra 
Skåne. Ystad är i egenskap av regional kärna ordförande i samarbetskommittén. Till vice ordförande ska utses 
företrädare från Simrishamns, Sjöbo eller Tomelilla kommun.

§ 5 Sammanträden
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SÖSK sammanträder på det ställe och på de tider som SÖSK själv bestämmer och däremellan så 
ofta ordförande finner det nödvändigt eller då medlemskommuns fullmäktige eller hälften av 
kommitténs ledamöter gör framställning därom.

Beslut kan endast fattas av SÖSK om samtliga ledamöter är eniga. Kommitténs ledamöter ansvarar därefter för 
att förankra besluten i sin hemkommun. Varje beslut som SÖSK fattar måste beslutas i behörig ordning i 
respektive kommun för att vara bindande. Kommunerna kan också delegera till SÖSK, genom respektive 
ledamöter, att besluta i en fråga.

Kommundirektörer eller motsvarande adjungeras till kommitténs sammanträden. 

Avseende kallelse till sammanträde, beslutsförhet, protokollföring, protokolljustering och motsvarande formalia, 
ska för SÖSK gälla i tillämpliga delar vad därom finns stadgat i kommunallagen för kommunstyrelse.

§ 6 Arvoden

Arvode för ledamöter som deltar i SÖSK:s sammanträden eller beredning inför desamma liksom rese- och 
traktamentsersättningar ska utgå i enlighet med respektive medlemskommuns arvodesregler. 

Till presidiet utgår arvode från SÖSK med 0,25 basbelopp/år till ordförande samt med 0,1 basbelopp/år till vice 
ordförande.

§ 7 Rollfördelning mellan politik och förvaltning 
 
SÖSK fattar beslut om inriktningen för verksamheten och vad som ska åstadkommas. SÖSK  följer också upp 
och utvärderar verksamheten. SÖSK kan vid behov ompröva inriktningen på verksamheten och vad som ska 
åstadkommas. 

Kommundirektörsgruppen har i uppdrag att, inom givna ramar, genomföra ledningsplanen. 

Kommundirektörsgruppen fattar beslut om hur den beslutade inriktningen för verksamheten ska genomföras. 
Kommundirektörsgruppen följer upp, utvärderar och återrapporterar till SÖSK. Kommundirektörsgruppen har 
bland annat SÖSK:s samordnare och SÖSK:s samordningskansli till sitt förfogande, men använder i första hand 
sina respektive ledningsgrupper på hemmaplan som stöd i genomförandet. 

För beredning av ärenden och verkställighet av beslut ansvarar kommundirektörsgruppen.

§  8 Administration

SÖSK:s kansli ansvarar för SÖSK:s löpande verksamhet och förvaltning samt för budget och ekonomisk 
rapportering för SÖSK.
Huvudman för anställda i administrationen ska vara Ystads kommun.
Gällande projektanställningar för SÖSK kan alla kommuner utses som huvudmän.    

§ 9 Avgift och kostnadsfördelning

Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och beslutas sedan av respektive kommun på 
erforderligt sätt. 

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek ska stå i direkt 
proportion till antalet invånare i respektive kommun.
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Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun per 
tertial.

§ 10 Arkivmyndighet

Arkivmyndighet för SÖSK är Arkivmyndigheten i Ystads kommun.

§ 11 Utträde

Om kommunen efter beslut därom i kommunfullmäktige önskar utträda ur SÖSK, ska utträdet äga rum vid det 
kalenderårsskifte som infaller närmast ett år efter därom gjord framställning. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan SÖSK och den utträdande kommunen ska bestämmas i 
särskild överenskommelse mellan kommunerna. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån den utträdande 
kommunens andel i SÖSK:s samlade tillgångar och skulder det år då kommunen i fråga utträder ur SÖSK, om 
inte annat avtalas mellan kommunerna.

Kommunerna har ett gemensamt ansvar för den personal som arbetar vid kansliet. 

§ 12 Avtalstid och avtalets upphörande

Detta avtal ska träda i kraft den 1 januari 2020 och gäller därefter tillsvidare. 

Avtalet upphör att gälla när så överenskoms mellan kommunerna eller när utträde enligt § 12 skett av minst tre 
kommuner.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunerna vid avtals upphörande ska ske i enlighet 
med § 12 andra stycket. 

§ 13 Tvist

Om inte kommunerna kommer överens om annat ska tvist på grund av detta avtal avgöras i den tingsrätt där 
anställningsmyndigheten har sitt säte och enligt svensk rätt.

§ 14 Avtalets giltighet

Avtalets giltighet är beroende av att medlemskommunernas respektive fullmäktige godkänt detsamma.

_____________________________________________________________________________________

Av detta avtal har fyra likalydande exemplar upprättats och utväxlats.
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Kristina Bendz    Per-Martin Svensson        Magnus Weberg Jeanette 
Ovesson
Ystad    Tomelilla         Sjöbo Simrishamn 

Cecilia Magnusson Svärd    Sara Anheden        Cecilia Olsson Carlsson Pia Ingvarsson
Ystad     Tomelilla       Sjöbo Simrishamn
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 19:3
 

Kf § 132/2019 Dnr Ks 2019/185

Reglemente för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté – SÖSK 

Antagen av medlemskommunernas fullmäktige

Kommunfullmäktige i Simrishamn 16 december 2019, Kf § 285/2019
Kommunfullmäktige i Sjöbo 16 december 2019, Kf § 131/2019
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 16 december 2019, Kf § 132/2019
Kommunfullmäktige i Ystad 19 december 2019, Kf § 235/2019

Gäller från 1 januari 2020

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: Vid behov

58



2

SAMVERKANSAVTAL
för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté - SÖSK

Mellan Simrishamns (212000-0969), Sjöbo (212000-1090), Tomelilla (212000-0886) och 
Ystads (212000-1181) kommuner (nedan kallade kommunerna) har följande 
samverkansavtal träffats.

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal mellan kommunerna. 

§ 1 Samverkans syfte och roll
Kommunerna har genom detta avtal beslutat att samverka vad gäller regiongemensamma 
och mellankommunala intressen.
Samarbetet utgår från Ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna 
(nedan kallad ledningsplanen), som följs upp i samband med delårs- samt årsbokslut. 

Samarbetskommittén roll är framförallt att:
 tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. 

EU) myndigheter.
 bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på 

utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne.

Princip för samverkan: 
Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar 
utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.

§ 2 Samverkans form och namn
Samverkan ska ske genom en kommitté, vilken därmed utgör samverkansorgan.

Kommitténs namn ska vara Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (nedan kallad SÖSK).

§ 3 Säte
SÖSK:s säte ska vara Ystad.

§ 4 Sammansättning, konstituering och tjänstgöringstid
SÖSK ska ha åtta ledamöter.

SÖSK:s ledamöter ska bestå av majoritets- och oppositionsföreträdare i respektive 
kommun och ska väljas av respektive kommuns fullmäktige. Respektive ledamot får själv 
utse en ersättare (ur den egna kommunstyrelsen) vid behov.

Mandatperioden för ledamöter i SÖSK ska sammanfalla med tjänstgöringstiden för 
ledamöterna i respektive kommunstyrelse.
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Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden ska fyllnadsval ske för den återstående 
tiden. SÖSK utser för varje mandatperiod inom sig en ordförande och en vice 
ordförande, vilka tillsammans utgör SÖSK:s presidium (nedan kallat presidiet). 
Ordförande och vice ordförande ska representera både majoritet och opposition i 
sydöstra Skåne. Ystad är i egenskap av regional kärna ordförande i samarbetskommittén. 
Till vice ordförande ska utses företrädare från Simrishamns, Sjöbo eller Tomelilla 
kommun.

§ 5 Sammanträden
SÖSK sammanträder på det ställe och på de tider som SÖSK själv bestämmer och 
däremellan så ofta ordförande finner det nödvändigt eller då medlemskommuns 
fullmäktige eller hälften av kommitténs ledamöter gör framställning därom.

Beslut kan endast fattas av SÖSK om samtliga ledamöter är eniga. Kommitténs 
ledamöter ansvarar därefter för att förankra besluten i sin hemkommun. Varje beslut som 
SÖSK fattar måste beslutas i behörig ordning i respektive kommun för att vara bindande. 
Kommunerna kan också delegera till SÖSK, genom respektive ledamöter, att besluta i en 
fråga.

Kommundirektörer eller motsvarande adjungeras till kommitténs sammanträden.

Avseende kallelse till sammanträde, beslutsförhet, protokollföring, protokolljustering och 
motsvarande formalia, ska för SÖSK gälla i tillämpliga delar vad därom finns stadgat i 
kommunallagen för kommunstyrelse.

§ 6 Arvoden
Arvode för ledamöter som deltar i SÖSK:s sammanträden eller beredning inför desamma 
liksom rese- och traktamentsersättningar ska utgå i enlighet med respektive 
medlemskommuns arvodesregler.

Till presidiet utgår arvode från SÖSK med 0,25 basbelopp/år till ordförande samt med 
0,1 basbelopp/år till vice ordförande.

§ 7 Rollfördelning mellan politik och förvaltning
SÖSK fattar beslut om inriktningen för verksamheten och vad som ska åstadkommas. 
SÖSK följer också upp och utvärderar verksamheten. SÖSK kan vid behov ompröva 
inriktningen på verksamheten och vad som ska åstadkommas.

Kommundirektörsgruppen har i uppdrag att, inom givna ramar, genomföra 
ledningsplanen.
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Kommundirektörsgruppen fattar beslut om hur den beslutade inriktningen för 
verksamheten ska genomföras. Kommundirektörsgruppen följer upp, utvärderar och 
återrapporterar till SÖSK. Kommundirektörsgruppen har bland annat SÖSK:s 
samordnare och SÖSK:s samordningskansli till sitt förfogande, men använder i första 
hand sina respektive ledningsgrupper på hemmaplan som stöd i genomförandet.

För beredning av ärenden och verkställighet av beslut ansvarar 
kommundirektörsgruppen.

§ 8 Administration
SÖSK:s kansli ansvarar för SÖSK:s löpande verksamhet och förvaltning samt för budget 
och ekonomisk rapportering för SÖSK.

Huvudman för anställda i administrationen ska vara Ystads kommun.

Gällande projektanställningar för SÖSK kan alla kommuner utses som huvudmän.

§ 9 Avgift och kostnadsfördelning
Budget och avgift för nästföljande år fastställs årligen av SÖSK.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek 
ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive kommun.

Kostnaderna ska kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. SÖSK ska 
senast i samband med fakturering till kommunerna översända räkenskapssammandrag 
samt övriga erforderliga handlingar.

§ 10 Arkivmyndighet
Arkivmyndighet för SÖSK är Arkivmyndigheten i Ystads kommun.

§ 11 Revision
Revision av SÖSK ska göras av Ystads kommuns revisorer, som en del av kommunens 
ordinarie revision. Den därvid upprättade revisionsberättelsen samt SÖSK:s 
verksamhetsberättelse ska avges till samtliga medlemskommuner.

Frågan om ansvarsfrihet för kommitténs ledamöter ska prövas av kommunfullmäktige i 
respektive kommun.
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§ 12 Utträde
Om kommunen efter beslut därom i kommunfullmäktige önskar utträda ur SÖSK, ska 
utträdet äga rum vid det kalenderårsskifte som infaller närmast ett år efter därom gjord 
framställning.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan SÖSK och den utträdande 
kommunen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan kommunerna. Den 
ekonomiska regleringen ska ske utifrån den utträdande kommunens andel i SÖSK:s 
samlade tillgångar och skulder det år då kommunen i fråga utträder ur SÖSK, om inte 
annat avtalas mellan kommunerna.
Kommunerna har ett gemensamt ansvar för den personal som arbetar vid kansliet.

§ 13 Avtalstid och avtalets upphörande
Detta avtal ska träda i kraft den 1 januari 2020 och gäller därefter tillsvidare.

Avtalet upphör att gälla när så överenskoms mellan kommunerna eller när utträde enligt 
§ 12 skett av minst tre kommuner.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunerna vid avtals 
upphörande ska ske i enlighet med § 12 andra stycket.

§ 14 Tvist
Om inte kommunerna kommer överens om annat ska tvist på grund av detta avtal 
avgöras i den tingsrätt där anställningsmyndigheten har sitt säte och enligt svensk rätt.

§ 15 Avtalets giltighet
Avtalets giltighet är beroende av att medlemskommunernas respektive fullmäktige 
godkänt detsamma.

_______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunfullmäktige 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

KF § 73 Dnr 2019/290 

Justerares signatur  

 
 

Samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
SÖSK 

Kommunfullmäktige beslutar 
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha följande lydelse. 
 
Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och beslutas sedan av 
respektive kommun på erforderligt sätt.  
 
Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek ska 
stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive kommun. 
 
Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun 
per tertial. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår vilket får till följd 
att numreringen på de efterföljande bestämmelserna ändras. Förändringarna ska gälla från 
och med 1 januari 2021.  
 
Samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i SÖSK har beslutat om ett nytt samverkansavtal för kommunerna där 
utgångspunkten för samarbetet ska vara en gemensam ledningsplan. Kommittén utgör det 
beslutande organet i SÖSK men har ingen självständig beslutanderätt utan den tillkommer 
respektive kommun. SÖSK utgör alltså ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog 
över kommungränserna. Samverkansformen är inte ett eget juridiskt organ och har därför 
inte heller något eget organisationsnummer.  
 
För administrationen av arbetet kopplat till kommitténs arbete svarar Ystads kommun. I det 
ingår också att ansvara för de gemensamma ekonomiska förutsättningarna för samverkan. 
Men ramarna för de ekonomiska förutsättningarna beslutas av fullmäktige i respektive 
kommun. Det finns därför inte anledning för SÖSK att redovisa sin budget separat eller att 
kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet eftersom samverkan enbart bygger på ett avtal 
mellan de respektive kommunerna. Ansvarsfriheten prövas genom att kommunfullmäktige i 
respektive kommun beviljar kommunstyrelsen, eller annan nämnd under vilken SÖSK-
samarbetet organiseras, ansvarsfrihet. Det följer av 12 kap. 1 § kommunallagen. I 
bestämmelsen anges att revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom  
nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden samt de juridiska personer 
eller enskilda individer som kommunen beslutat lämna över en kommunal angelägenhet till.  

Ystads kommun

KS 2019/290

2020.1244

2020-05-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunfullmäktige 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

KF § 73 Dnr 2019/290 

Justerares signatur  

 
Från och med år 2021 kommer därför budgeten som är kopplad till samarbetet i kommittén 
att utgöra en del av Ystads kommuns budget och årsredovisningen kommer inte att prövas 
för sig. All administration sker redan i dag inom ramen för den juridiska personen Ystads 
kommun. Av dessa skäl behöver lydelsen i 9 § samverkansavtalet för SÖSK ändras medan 11 
§ samma avtal utgår. 
 
I 9 § samverkansavtalet för SÖSK anges att faktureringen för avgifterna ska fördelas 
kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. Bestämmelsen hade samma lydelse 
innan samverkansavtalet reviderades hösten år 2019. Faktureringen av avgifterna för SÖSK-
verksamheten har alltid skett per tertial varför det också föreslås bli lydelsen i 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK.  
 
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga. 

Beslutsunderlag 
 Samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté  
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 18 mars 2020 
 Beslut i kommunstyrelsen 25 mars 2020 § 58 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK ska ha följande lydelse. 
 
Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och beslutas sedan av 
respektive kommun på erforderligt sätt.  
 
Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek ska 
stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive kommun. 
 
Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun 
per tertial. 
 
Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 11 § samverkansavtalet för 
SÖSK utgår vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna ändras. 
Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.  
 
Samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 juli 2020. 
 
Beslut skickas till: 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Tomelilla kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunfullmäktige 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

KF § 73 Dnr 2019/290 

Justerares signatur  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté
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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 25 maj 2020 Dnr KS 2020/26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse angående medborgarinitiativ 2017-
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga sammanställningen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 maj 2020 
uppmärksammades förvaltningen på att ett medborgarinitiativ från 2019 
inte hade blivit verkställt. Kanslichef Johan Linander fick då i uppdrag att 
göra en översyn över alla medborgarinitiativ för att kontrollera att de har 
blivit verkställda eller på annat sätt rätt hanterade. 

För att översynen skulle bli hanterbar gjordes en avgränsning till åren 
2017-2020. Under denna period har 52 medborgarinitiativ inkommit. Av 
dessa är det en majoritet som inte har krävt någon verkställighet eller 
andra åtgärder från förvaltningen sida. Av de initiativ som har vunnit bifall 
eller som på annat sätt besvarats med löfte om åtgärd har alla förutom två 
hanterats i enlighet med svaret till initiativtagaren. 

De två som inte har uppfyllts är ett från år 2017 om att namnge vägen 
som går till fastigheten Sälshög 1:32 till Valfrid Lindemans Väg. I de fallet 
har förvaltningen avvaktat ett större namngivningsprojekt för enskilda 
vägar inom Tomelilla kommun istället för att genomföra en namnändring 
på enbart den utpekade vägen. 

Det andra medborgarinitiativet som inte har verkställts i enlighet med 
svaret är från 2019. Det gäller reflexer på hinder på cykelbanan Norra 
Promenaden. Kommunstyrelsens arbetsutskott svarade att ett cykelstråk 
måste vara säkert att färdas på och eftersom det ligger definierat som 
gång- och cykelväg så har kommunen ett ansvar för att säkerställa att alla 
kan färdas tryggt och säkert. Sedan dess har dock inte reflexer satts ut. 
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Ansvarig tjänsteman på förvaltningen har svarat att en granskning av 
sträckan kommer att göras inom kort och nödvändiga åtgärder för att 
säkra cykelstråket kommer att genomföras. 

Ekonomiska konsekvenser
Översynen innebär inga ekonomiska konsekvenser som annars inte skulle 
ha uppstått. 

Barnperspektivet
Att de beslut som fattas i kommunen verkställs är viktigt för demokratin 
och följaktligen även viktigt för barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget innebär någonting för miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 25 maj 2020.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2017-2020

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2017 - 2020-05-25

Inkommen Rubrik Förslagsställar
e

Att genomföra Status

2017-01-25 Medborgarinitiativ om 
åtgärder för att 
komma tillrätta med 
turbulensen inom 
kommunförvaltningen

Knut-Åke 
Pehrsson

Detta arbete pågår inom organisations- och 
arvodesberedningen och beräknas vara klart under 
hösten 2017.

Klart

2017-02-10 Medborgarinitiativ 
angående 
organisationen

Knut-Åke 
Pehrsson

Organisations- och arvodesberedningen har i 
uppdrag att se över såväl den politiska 
organisationen som arvoden. Beredningens arbete 
beräknas vara klart under hösten 2017.

Klart

2017-02-24 Medborgarinitiativ om 
sammanslagning av 
kommuner

Björn 
Lindblom

Ej aktuellt Klart

2017-03-06 Medborgarinitiativ - 
Förslag på utformning 
av  Torget/Byavägen

Knut-Åke 
Pehrsson

Redovisning av vidtagna åtgärder. Klart

2017-03-21 Medborgarinitiativ - 
Angående den 
psykosociala 
arbetsmiljön

Knut-Åke 
Pehrsson

Redovisning av vidtagna åtgärder. Klart

2017-03-27 Medborgarinitiativ - 
Ridled i Brösarp

Carina 
Liljedahl

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig 
positiv till att Sydöstra Skånes ridledsförening 

Osäkert vad 
som gjordes
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anordnar en ridled i Brösarp och att 
kommunförvaltningen kan stötta med viss 
tjänstemannatid i arbetet med att anordna ridleden.

2017-04-30 Medborgarinitiativ - 
Streethockey rink

David 
Rosengren

Besvarat med dialoger. Klart

2017-05-17 Medborgarinitiativ - 
Önskemål om 
åtgärder för 
skolgården i 
Smedstorp

Klass 4 
Smedstorps 
skola

Fastighet träffade Helen Wågström som är 
klassföreståndare i klass 4 på Smedstorps skola den 
29 maj 2017 och gick genom elevernas önskemål 
för skolgården. Mötet resulterade i att Fastighet 
genomför en rad olika åtgärder medan skolan får 
hantera och bekosta vissa andra önskemål.

Klart

2017-05-22 Medborgarinitiativ - 
Upplåta torget till 
loppis för invånarna

Jane Thrane 
Blomquist

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till 
yttrande med tillägget att det även bör vara möjligt 
att använda Torget på söndagar mellan kl. 08.00-
14.00.

Klart, kf 
antog nytt 
reglemente 
17 
september 
2018, blev kl. 
8-16 alla 
dagar.

2017-08-02 Medborgarinitiativ - 
Belysning vid 
hundrastgården sidan 
om Kastanjeskolan

Cecilia Nilsson Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till 
yttrande samt överlåter frågan till 
investeringsberedningen.

Klart, blev 
ingen 
investering.

2017-08-15 Medborgarinitiativ - 2 
fotbollsmål på 

Susanne 
Nilsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta 
kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande 

Verkställt
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gröningen vid 
Maratonsgatan

med tillägget att inköp av två mål ska göras och 
finansiering sker genom kommunstyrelsens buffert 
för oförutsedda utgifter.

2017-09-12 Medborgarinitiativ - 
Bygg en mindre hall 
av den enklare sorten 
med omklädningsrum 
vid Tryde Friskola

Charlotte 
Andersson

Förvaltningen ser ett behov av att fler hallar byggs 
i kommunen men anser att en placering i Tryde 
inte är optimal.

Inget att 
verkställa.

2017-09-12 Medborgarinitiativ - 
Namnge vägen som 
går till fastigheten 
Sälshög 1:32 till 
Walfrid Lindemans 
väg

Per Selin Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla 
förslaget att namnge vägen som går till fastigheten 
Sälshög 1:32 till Valfrid Lindemans Väg.

Har inte 
genomförts, 
avvaktar 
större namn-
givnings-
projekt

2017-09-12 Medborgarinitiativ - 
Ge byalaget rätt att 
nyttja kommunala 
oanvända ytor i 
Onslunda till flera 
byodlingar

Vilda 
Rosenblad

Att upplåta kommunala ytor i hela Tomelilla 
kommun för odling ser förvaltningen som mycket 
positivt. Förutsättningen för att upplåta 
kommunala ytor är att ett nyttjanderättsavtal 
tecknas med ett byalag/en förening som 
representerar alla boende inom området och som 
därefter åtar sig driften av ytan som avtalet avser.

Har varit 
byodling, 
men är inte 
längre.

2017-10-04 Medborgarinitiativ – 
Ridväg mellan 
Brösarp och Eljaröd

Carina 
Liljedahl

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
besvara medborgarinitiativet med att förslaget om 
ridväg mellan Brösarp och Eljaröd behandlas inom 

Natur- och 
parkprogram
met är inte 
färdigt ännu, 
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ramen för det kommande Natur- och 
parkprogrammet för kommunen.

var på remiss 
i början av 
2020.

2017-10-16 Medborgarinitiativ – 
Ridväg mellan 
Brösarps backar

Carina 
Liljedahl

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
besvara medborgarinitiativet med att frågan om 
påbudsskyltning för ridning lämnas över till 
Trafikverket, samt att anordnande av en ridled 
genom Brösarps södra backar är olämpligt med 
hänsyn till områdets höga naturvärden.

Klart

2017-10-18 Medborgarinitiativ – 
Nya ljuspunkter på 
arenaområdet vid 
Nygatan

Jan Erik 
Andersson

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med att det skickas till 
investeringsberedningen.

Klart, blev 
ingen 
investering.

2018-02-06 Medborgarinitiativ - 
Fartkameror på 
Albovägen i Brösarp

Sven-G 
Hultman

I samband med park- och naturprojektet som 
samhällsbyggnad för närvarande arbetar med 
genomförs en mängd dialoger med medborgare i 
tätorterna utanför Tomelilla. Intresset och 
engagemanget är mycket stort och det har 
framkommit vid i stort sett alla dialoger att lokala 
trafikmiljöer också är en fråga som många anser 
vara väldigt viktiga. Förvaltningen har för avsikt att 
samla ihop alla de synpunkter som finns gällande 
vägar som trafikverket ansvarar för och 
tillsammans med byalagen göra en gemensam 

Klart
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framställan till trafikverket om en tryggare 
trafiksituation i våra byar.

2018-02-08 Medborgarinitiativ – 
Inrättande av it-
tjänster för Tomelillas 
äldre medborgare
Ks 2018/58

Barbro 
Bengtsson

Ska en IT-fixarservice till äldre byggas upp i 
Tomelilla kommun krävs att en ny tjänst tillsätts. 
Förvaltningen ser dock att det finns andra behov 
som är betydligt mer angelägna om det finns 
utrymme för fler tjänster inom vård och omsorg.

Inget att 
verkställa

2018-02-12 Medborgarinitiativ - 
Ishall på Österlen

David 
Rosengren

För Tomelilla kommun skulle det givetvis vara 
välkommet om Sjöbo, Simrishamns och Ystads 
kommuner skulle vilja vara med och betala för en 
investering i Tomelilla. Det är inte troligt att övriga 
kommuner är intresserade av detta, men om de vill 
påbörja en sådan diskussion är Tomelilla kommun 
givetvis intresserad av att delta.

Klart

2018-04-11 Medborgarinitiativ - 
Ändra 
parkeringsreglerna på 
Disponentgatan

Senada 
Hamidovic

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med att initiativet överlämnas 
till samhällsbyggnadsverksamheten för översyn av 
parkeringsreglerna på Disponentgatan.

Klart, ingen 
ändring av p-
regler har 
genomförts

2018-08-01 Medborgarinitiativ - 
Erbjuda förskola på 
valfria dagar och tider

Cornelia 
Berglund

Förvaltningen uppfattar förslaget som varken 
ekonomiskt eller logistiskt genomförbart. Att 
kommuninvånare hänvisas till särskilda timmar har 
med personalförsörjningen att göra.

Inget att 
verkställa

2018-10-26 Medborgarinitiativ - 
Inför trafikhinder så 

Jan Erik 
Andersson

Detta kan generera högre hastigheter och för att få 
en överblick på eventuella vilka åtgärder så måste 

Hastighets- 
och flödes-
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man måste köra 
"slalom"

vi göra en hastighets- och flödesmätning av den 
aktuella sträckan.

mätning har 
gjorts.

2018-11-09 Medborgarinitiativ - 
Att kunna åka gratis i 
Skånetrafiken

Ive Nilsson Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med att den vidare 
hanteringen av frågan kommer att överlåtas till 
budgetberedningen.

Klart, men 
budget-
beredningen 
gick inte 
vidare med 
det.

2018-11-23 Medborgarinitiativ - 
Bättre 
ventilationssystem på 
Kastanjeskolan

Klass 8E, 
Kastanjeskola
n

Fastighetsförvaltningen har tagit del av erat 
medborgarinitiativ och känner att det är viktigt att 
kommunen får in era upplevelser av miljön på 
skolan och att ni får en återkoppling på erat 
initiativ. Kan dock inte ange när i tiden en 
eventuell renovering kommer att ske och inom 
vilken omfattning, då där ligger ärenden på gång 
med skolornas lokalbehov. 

Fastighetsavdelningen kommer undertiden att se 
över om där finns möjlighet med befintlig 
utrustning att kunna göra vissa åtgärder till 
förändring.

Åtgärder är 
vidtagna.

2019-01-05 Medborgarinitiativ - 
Tillgänglighetsanpassa 

Arbetsgruppe
n Gårdlösa 
Natur- och 

Det aktuella motionsspåret ligger delvis på privat 
mark och kommunens inställning är för närvarande 
att inte lägga kommunala medel på privata 

Dialog har 
genomförts
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motionsspåret i 
Smedstorp

Kulturvandrin
g

fastigheter. I det kommande natur- och 
parkprogrammet kommer det att finnas ett 
ställningstagande angående kommunens 
engagemang i tätortsnära friluftsområden. I 
samband med detta kan inställningen till åtgärder 
på privata fastigheter komma att ändras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med förvaltningens yttrande, 
samt ger förvaltningen i uppdrag att söka dialog 
med Smedstorps byalag i frågan.

2019-01-08 Medborgarinitiativ – 
Elljus till 
motionsspåret i 
Smedstorp

Sven 
Gunnarsson

I det kommande natur- och parkprogrammet 
kommer förslag tas fram gällande friluftslivet i 
Tomelilla kommun, exempelvis gällande olika 
leders nåbarhet och tillgänglighet. Avvägande kring 
om fler motionsspår ska belysas med elljus får 
göras i detta sammanhang. En belyst led får räknas 
som en led med hög tillgänglighet, men det krävs 
en betydande investering och är även en 
kostsammare anläggning att underhålla.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med förvaltningens yttrande, 
samt ger förvaltningen i uppdrag att söka dialog 
med Smedstorps byalag i frågan.

Dialog har 
genomförts
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2019-01-11 Medborgarinitiativ - 
Reflexer på hinder på 
cykelbanan Norra 
Promenaden, och en 
hundrastgård

Jörgen Sjögren Förslag 1. Ett cykelstråk måste vara säkert att 
färdas på och eftersom det ligger definierat som 
gång- och cykelväg så har kommunen ett ansvar 
för att säkerställa att alla kan färdas tryggt och 
säkert. 

Förslag 2. Det finns två hundrastgårdar i 
centralorten Tomelilla och vi anser att de täcker 
upp de behov som finns av att rasta sin hund och 
hänvisar vi till de rastgårdar som finns i dagsläget.

Granskning 
ska göras

Inget att 
verkställa.

2019-01-28 Medborgarinitiativ - 
Cykelbana mellan 
Eljaröd och Brösarp

Jörgen 
Svensson

Vi håller för närvarande på med en uppdatering av 
kommunens cykelledsplan och i det arbetet ser vi 
över prioriteringen av ett antal olika sträckor i och 
utanför tätorterna. 
Ett förslag till uppdatering ska vara klart i 
november 2019 och i det pågående arbetet 
kommer förslaget i detta och liknande 
medborgarinitiativ att övervägas noga.

Utbyggnadsp
lan för 
cykelvägar 
antogs av 
SBN 20 
september 
2019.

2019-01-31 Medborgarinitiativ - 
Rastgård och utegym i  
Onslunda

Tilda Karlsson Onslunda har nyligen haft en stor renovering av 
den kommunala lekplatsen. Kostnaden för det 
projektet blev mer än budgeterat. Förslaget 
gällande rastgård och ett utegym i Onslunda ryms 
dessvärre inte inom årets budget.

Inget att 
verkställa
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2019-02-14 Medborgarinitiativ - 
Cykelväg mellan 
Eljaröd och Brösarp

Ingemar 
Aspegren

Vi håller för närvarande på med en uppdatering av 
kommunens cykelledsplan och i det arbetet ser vi 
över prioriteringen av ett antal olika sträckor i och 
utanför tätorterna. 

Ett förslag till uppdatering ska vara klart i 
november 2019 och i det pågående arbetet 
kommer förslaget i detta och liknande 
medborgarinitiativ att övervägas noga.

Utbyggnadsp
lan för 
cykelvägar 
antogs av 
SBN 20 
september 
2019.

2019-02-25 Medborgarinitiativ - 
Utbyggnad av 
Lodjurets fritids, fler 
datorer och iPads

Felicia 
Wallman

Gällande lokaler, så planeras det för nya lokaler till 
Lodjuret på Balder. Dessa lokaler kommer att vara 
tillsammans med daglig verksamhet. När flytt sker 
är oklart, vi har en arkitekt via Österlenhem som 
finjusterar ritningarna i nuläget.

Blev ingen 
flytt.

2019-02-27 Medborgarinitiativ - 
Uppdatera cykelställen 
vid Tomelilla station

Ove Sjölander Precis som initiativtagaren skriver så finns det ett 
behov av att uppdatera cykelställen vid Tomelilla 
station. Tomelilla kommun håller på att projektera 
för nya cykelställ/garage samt belysning vid 
stationsområdet i Tomelilla centralort.

Verkställt

2019-03-13 Medborgarinitiativ - 
Lekplats på 
Lantmannavägen i 
Onslunda

Alexandra 
Stark

Förvaltningen ställer sig negativ till förslaget om att 
låta medborgarna rusta upp befintlig lekplats. En 
upprustning av lekplatsen kommer innebära 
framtida driftkostnader vilket förvaltningen inte 
har utrymme för i sin driftbudget. Vidare kan 
kommunen inte heller teckna ett nyttjanderättsavtal 

Inget att 
verkställa
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med sökande då vi ej kan överlåta 
säkerhetsansvaret för lekplatsen på en 
privatperson. Förvaltningen hänvisar i stället till 
den nybyggda lekplatsen i Järnvägsparken.

2019-03-14 Medborgarinitiativ - 
Gör något åt 
hastigheterna på 
Nygatan/Gustafs torg

Jan-Erik 
Andersson

Detta kan generera högre hastigheter och för att få 
en överblick på eventuella vilka åtgärder så måste 
vi göra en hastighets- och flödesmätning av den 
aktuella sträckan.

Hastighets- 
och flödes-
mätning har 
gjorts.

2019-03-22 Medborgarinitiativ – 
Bygg ut trottoaren vid 
Norregatan/Östra 
Utfarten

Lis 
Holmander

Tomelilla kommun instämmer i att det vore bra att 
bygga ut trottoaren på det sätt som Lis Holmander 
föreslår. Det är dock Trafikverket som måste 
besluta och utföra arbetet. Tomelilla kommun 
skickar medborgarinitiativet till Trafikverket och 
kommer också vid möten med Trafikverket påtala 
behovet. Kommunen har återkommande möten 
med Trafikverket för att diskutera liknande frågor.

Klart

2019-03-22 Medborgarinitiativ - 
Boulebana i Onslunda

Per Sahlin Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om 
byalaget själva står för arbets- och 
materialkostnader. Förvaltningen har inget 
utrymme i budgeten att bistå med finansiering.

Inget att 
verkställa

2019-04-03 Medborgarinitiativ  - 
Bygg ett utegym i 
parken nedanför 
Kommunhuset med 

Agneta 
Näslund

Vi hänvisar till de befintliga utegymmen som finns 
i Kronoskogen, Brösarp och vid idrottsplatsen i 
Tomelilla. För tillfället har kommunen inga planer 
på att utöka med fler.

Inget att 
verkställa
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redskap som passar 
för äldre

2019-04-09 Medborgarinitiativ - 
Papperskorgar i 
Brösarp

Ulla Öhgren Förvaltningens förslag är att inte sätta ut fler 
papperskorgar. Det finns en papperskorg mitt på 
torget och även en vid den nya lekplatsen. Att 
påsar slänges i diken och bakom plank är beklagligt 
men upplevs mer som en ordningsfråga.

Inget att 
verkställa

2019-04-25 Medborgarinitiativ – 
”Det är lätt att ta, 
men svårt att ge”

Christer 
Wiklander

I områden med många fornfynd är det viktigt att 
det finns en medvetenhet om att man måste vidta 
extra försiktighetsåtgärder när man tex gräver. En 
skylt kan vara ett bra sätt att åstadkomma detta. Vi 
har dock inget utrymme i budgeten för en sådan 
investering nästa år.

Ett övertagande från Trafikverket av 
Diligensvägens är inte aktuellt. Därmed är det inte 
heller aktuellt för kommunen att lägga gatsten på 
hela Diligensvägen, det skulle dessutom vara en 
orimligt stor kostnad. Däremot finns det anledning 
för kommunen att hålla en tät dialog med 
Trafikverket om skötseln av de statliga vägarna i 
Skåne Tranås, exempelvis gällande belysningen. 

Inget att 
verkställa
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Trafikverket planerar att sätta fler kameror på väg 
19. Var dessa mer exakt ska placeras har vi ingen 
information om i dagsläget.

2019-06-13 Medborgarinitiativ - 
Tomelilla kommun 
bör stärka sitt 
engagemang för 
klimatomställning!

Lotta 
Hedström 
m.fl.

Redovisning av vad som genomförs. Inget att 
verkställa

2019-08-28 Medborgarinitiativ -  
Skapa säkrare och 
trevligare trafikmiljö i 
Onslunda

Håkan 
Svensson

Punkt 1 och 2 kommer vi att framföra till 
Trafikverket som en synpunkt från allmänheten 
gällande trafiksäkerhet och trygghetsskapande 
åtgärder. Det finns dock risk att Trafikverket vill 
undvika upphöjda övergångställen som 
hastighetsdämpande åtgärd. Företrädare för 
Trafikverket har varit på plats i Onslunda och tittat 
på trafikmiljön den senaste månaden.

Punkt 3 och 4 
Vi ska under framförallt nästa år inventera 
kommunens skyltar i tätorterna och då kommer vi 
även att få med gatunamnsskyltarnas standard 
också.
Finns det skyltar som inte är läsbara av olika 
anledningar så kommer vi att åtgärda detta. 

Klart

Klart hösten 
2020
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Informationsskyltarna får vi se över på vilket sätt vi 
ska hantera dessa.

2019-10-07 Medborgarinitiativ - 
Busstation i Bollerup

Thyra 
Andersson

Tomelilla kommun ansvarar inte för 
kollektivtrafiken men tar med det som ett starkt 
önskemål till Skånetrafiken att det ska gå en buss 
mellan Bollerup och Tomelilla.

Klart

2019-10-23 Medborgarinitiativ – 
Förslag på hur minska 
nedskräpning i 
Tomelilla kommun

Elever på 
Odenslundssk
olan

Kommentarer på deras olika förslag. Klart

2019-12-30 Medborgarinitiativ – 
skriftligt avtal med 
hjälpmedelsbrukare

Bo Erman Svar, men inga åtgärder Inget att 
verkställa

2020-01-20 Medborgarinitiativ – 
Belysning längs 
Kyrkogatan

Lars Blixt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla 
medborgarinitiativet eftersom bänkar ska sättas 
upp inom kort.

Nytt

2020-01-20 Medborgarinitiativ – 
Bänkar längs 
grönområdet på 
Lindesborg

Lars Blixt Den aktuella sträckan som tas upp i 
medborgarinitiativet, ligger inte på kommunal 
mark. Vi kommer att vidarebefordra er fråga till 
Trafikverket.

Nytt

2020-02-20 Medborgarinitiativ 
angående friluftsbad i 
Eljaröd – eller i 
Brösarp?

Sven-G 
Hultman

Nytt
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2020-04-14 Medborgarinitiativ – 
Tydligare skyltning till 
sporthallen

Karl-Peter 
Bergström

Nytt

2020-04-14 Medborgarinitiativ – 
Namnförslag till 
sporthallen, 
Österlenhallen

Karl-Peter 
Bergström

Nytt

2020-04-14 Medborgarinitiativ – 
Tavlor med 
hundbajspåsar i 
Smedstorp

Smedstorps 
byalag & 
bygdegårdsför
ening

Nytt

2020-05-25 Medborgarinitiativ - 
Behåll och 
modernisera 
gatubelysningen i 
småbyarna

Jeanette Skog Nytt
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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 Lexfors
Personalchef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.lexfors@tomelilla.se

Tomelilla den 7 maj 2020 Dnr KS 2020/48

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Översyn av ansvarsfördelningen för 
arbetsmiljöfrågor

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar besvara initiativet med förvaltningens yttrande, 
handlingsid: Ks 2020.xxx, och överlåter frågan till den kommande 
organisations- och arvodesberedningen. 

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen inkom den 26 
februari 2020 med följande skrivelse: 

”Uppdrag till förvaltningen att se över ansvarsfördelningen av arbetsmiljöfrågor mellan 
nämnder och styrelser

Enligt Tomelilla kommuns reglemente är det kommunstyrelsen som har 
ansvar för arbetsmiljöfrågorna för alla kommunens verksamheter. 
Samtidigt har vi fyra nämnder som har ansvar för respektive verksamhet. 
Det innebär att kommunstyrelsens ledamöter har ansvar för arbetsmiljön 
för personalen i verksamheter som man inte ansvarar för. I en sådan 
organisation är det viktigt med fungerande rapportering i 
arbetsmiljöfrågor, en rapporteringsordning som innebär att chefer och 
personal i så fall ska gå förbi sin egen nämnd, vilket vi menar inte är 
acceptabelt. 

I samband med revisionens granskning av bygglovsverksamheten blir den 
här frågan aktuell. De auktoriserade revisorerna kritiserar 
byggnadsnämndens presidium för att de inte har koll på arbetsmiljön i 
bygglovsverksamheten. Den kritiken borde, om man följer kommunens 
reglementen, i så fall riktas mot kommunstyrelsen. I samtal med 
kommunrevisionens ordförande konstaterar vi att den rådande ordningen 
inte är anpassad efter den nuvarande politiska organisationen. I samband 
med att kommunen hade utskott och beredningar var det naturligt med 
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arbetsmiljöansvaret på kommunstyrelsen. Då vi under flera 
mandatperioder nu har nämnder istället borde arbetsmiljöansvaret 
fördelats ut på nämnderna.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att se över kommunstyrelsen och nämndernas 
reglemente i syfte att hitta en fungerande organisation där nämnderna får 
ett större ansvar för arbetsmiljön i deras verksamheter.”

Förvaltningen, genom HR-chef Johan Lexfors och kanslichef Johan 
Linander, avger följande yttrande: 

Tomelilla kommun är idag organiserad som en förvaltning med indelning i 
verksamhetsområden. Högsta tjänsteperson är förvaltningschef tillika 
kommundirektör som fördelat/delegerat ansvar för verksamheter, 
ekonomi, personal och arbetsmiljö direkt till verksamhetschefer och 
chefer i ledningsgruppen att därefter fördela/delegera vidare i chefsleden. 

Nuvarande reglementen och delegationsordning innebär att 
kommunstyrelsen har ytterst ansvar för personal och arbetsmiljö vilket 
inte delegerats vidare i de politiska leden. Nämnderna i verksamheterna 
har därmed enbart ansvar för respektive ansvarsområdes ekonomi. Det 
innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalpolitiskt 
övergripande frågor lyfts, redovisas och ska beslutas i kommunstyrelsen 
vilken är satt att styra Tomelilla kommunförvaltning. 

Kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut om att kommunen ska 
organiseras på ett mer traditionellt sätt där det under kommunfullmäktige 
finns ansvariga styrelser eller nämnder med underordnade förvaltningar 
inom uppdelade ansvarsområde för exempelvis vård- och omsorg, barn- 
och utbildningsområdet, samt samhällsbyggnad.

Att organisera sig med flera förvaltningar innebär att respektive 
förvaltning har vardera en förvaltningschef. Förvaltningarnas nämnder har 
i den strukturen samtliga ansvarsområden att fatta beslut om och 
fördelar/delegerar ekonomi-, personal-, verksamhets- och 
arbetsmiljöansvar till förvaltningschef att därefter fördela/delegera vidare i 
chefsleden. Skillnaden mot Tomelillas nuvarande organisation är alltså att 
nämnderna har samtliga ansvarsområden till skillnad mot idag där 
nämnderna inte har personal- och arbetsmiljöansvar. 

Det är viktig ur verksamhetsperspektiv att organisationen utformas så att 
inte det kommunala uppdraget försvåras. Att det klart och tydligt framgår 
vem som har ansvar för vad, när och på vilken nivå och vilka skyldigheter 
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och rättigheter som följer med delegation och fördelning, är 
förutsättningar som måste vara på plats. 

Otydlighet vad gäller befogenheter och mandat kan vara grund för onödig 
förvirring i frågor kring ekonomi, verksamhet, personal och 
arbetsmiljöfrågor. En tydlig och klar ansvarslinje i organisationen leder till 
bra arbetsmiljö, beslutsamhet och effektiva processer vad gäller personal- 
och arbetsmiljöfrågor.

Ska en större förändring av kommunens organisation genomföras så bör 
detta beredas av en av kommunfullmäktige tillsatt beredning. Planen är att 
under hösten 2020, liksom hösten 2016, tillsätta en organisations- och 
arvodesberedning inför kommande val. Frågan bör överlämnas till denna 
kommande beredning.

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på vilka förslag den kommande organisations- och 
arvodesberedningen kommer fram till kan ekonomiska konsekvenser 
uppstå. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors och kanslichef Johan Linander, 7 
maj 2020. 
Utredning: Förvaltningens svar på fråga om ansvarsfördelning av 
arbetsmiljöfrågor

Kommunledningskontoret

Johan Lexfors
Personalchef

Johan Linander
Kanslichef 

Beslutet skickas till:
Organisations- och arvodesberedningen
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Förvaltningens svar på fråga gällande 
Ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågor mellan nämnder och styrelser

Ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågor

Politikers ansvar
Politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd är yttersta representant för kommunen som 
arbetsgivare. Fullmäktige som ytterst beslutande organ ger förutsättningarna för 
arbetsmiljöarbetet. Det innebär att förtroendevald politiker är den som ska se till att 
arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av 
tjänstepersoner efter delegation. 

AFS 2001:1
Tydliggörande av arbetsmiljölagens krav finns i AFS 2001:1 där det framgår att arbetsgivaren 
systematiskt ska undersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp verksamheterna så att 
arbetsmiljön blir bra.

Kommunfullmäktiges uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för 

kommunen eller landstinget/ regionen. 
 Fördela ansvarsområden till kommunstyrelsen (nämnderna) och skriva in uppgifterna i 

reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer. Se till att ingen 
arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna. 

 Följa upp 1 gång per år att nämnden driver verksamheten i enlighet med 
arbetsmiljöpolicyn och årligen följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 

 Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet. 

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommunförvaltning (Nämnden) – har dessa 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen 
och föreskrifterna för arbetsmiljön. 

 Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.
 Se till att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen 

(I Tomelilla kommunförvaltning är det tillika Kommundirektören som är 
förvaltningschef).

 Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att 
kunna bedriva arbetsmiljöarbetet. 

 Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga 
befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med. 

 Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan 
dessa genomförs. 

85



Förvaltningens svar på fråga gällande 
Ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågor mellan nämnder och styrelser

 Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med 
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. 

 Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst 1 ggr/år och fungerar både 
på förvaltningsnivå och ute på enheterna.

Nuvarande organisationsstruktur i Tomelilla kommun, en förvaltning

Tomelilla kommun är organiserad som en förvaltning med indelning i verksamhetsområden. 
Högsta tjänsteperson är förvaltningschef tillika kommundirektör som fördelat/delegerat ansvar 
för verksamheter, ekonomi, personal och arbetsmiljö direkt till verksamhetschefer och chefer i 
ledningsgruppen att därefter fördela/delegera vidare i chefsleden. 

Nuvarande reglementen och delegationsordning innebär att kommunstyrelsen har ytterst ansvar 
för personal och arbetsmiljö vilket inte delegerats vidare i de politiska leden. Nämnderna i 
verksamheterna har därmed enbart ansvar för respektive ansvarsområdes ekonomi. Det innebär 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalpolitiskt övergripande frågor lyfts, redovisas 
och ska beslutas i kommunstyrelsen vilken är satt att styra Tomelilla kommunförvaltning. 

Alternativ organisationsstruktur i Tomelilla kommun. 
Mer än en förvaltning under nämnd/styrelse under kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige kan fatta andra beslut om hur en kommun ska organiseras exempelvis på ett 
mer traditionellt sätt där det under kommunfullmäktige finns ansvariga styrelser eller nämnder 
med underordnade förvaltningar inom uppdelade ansvarsområde för exempelvis vård- och 
omsorg, tekniska områden, barn- och utbildningsområdet, samhällsbyggnads- och miljöområdet 
och så vidare beroende på hur många förvaltningar man i en sådan ev organisation vill ha. 

Att organisera sig med flera förvaltningar innebär att respektive förvaltning har vardera en 
förvaltningschef, inte att likställa med kommundirektör. Förvaltningarnas nämnder har i 
strukturen samtliga ansvarsområden att fatta beslut om och fördelar/delegerar ekonomi-, 
personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar till förvaltningschef att därefter fördela/delegera 
vidare i chefsleden. Skillnaden mot Tomelillas nuvarande organisation är alltså att nämnderna har 
samtliga ansvarsområden till skillnad mot idag där nämnderna inte har personal- och 
arbetsmiljöansvar. 

Sammanfattning ur ett verksamhetsperspektiv.

Det är viktig ur verksamhetsperspektiv att organisationen utformas så att inte det kommunala 
uppdraget försvåras. Att det klart och tydligt framgår vem som har ansvar för vad, när och på 
vilken nivå och vilka skyldigheter och rättigheter som följer med delegation och fördelning, är 
förutsättningar som måste vara på plats. 
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Förvaltningens svar på fråga gällande 
Ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågor mellan nämnder och styrelser

Otydlighet vad gäller befogenheter och mandat kan vara grund för onödig förvirring i frågor 
kring ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor. En tydlig och klar ansvarslinje i 
organisationen leder till bra arbetsmiljö, beslutsamhet och effektiva processer vad gäller personal- 
och arbetsmiljöfrågor. 

Johan Lexfors
HR-chef
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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 19 maj 2020                       Dnr KS 2020/57

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse motion - webbsänd 
kommunfullmäktige

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt skickar den till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion 
angående att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med 
följande lydelse:

”I både Ystad och Simrishamns kommuner går det att följa deras 
kommunfullmäktige live eller i efter hand på deras hemsidor. Det är ett 
smidigt sätt för medborgare som kanske inte har möjlighet att följa 
sammanträdet på plats att hemma följa debatten i ärende som de är 
intresserade av. Även kommunens tjänstepersoner får möjlighet att ta del 
av ärende som de berörs av, exempelvis budgetdebatten. Även skolan 
skulle kunna ha användning av det i utbildningssyfte när de pratar om hur 
kommunen styrs. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktiges 
sammanträde sänds på kommunens hemsida.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Kommunfullmäktiges presidium lät under förra mandatperioden, 2014-
2018, utreda om kommunfullmäktiges sammanträden skulle börja sändas 
via webben. Slutsatsen då var att kostnaden var för hög och därför 
påbörjades inga sändningar av fullmäktiges sammanträden. 

Sedan dess har möjligheten att webbsända olika evenemang förbättrats. I 
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princip behövs det endast en mobiltelefon för att sända fullmäktiges 
sammanträden på ett sätt så att hela världen har möjlighet att se det. Detta 
skulle dock bli en sändning med låg kvalitet i förhållande till hur andra 
kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden. 

Vill Tomelilla kommun ha en webbsändning på samma kvalitativa nivå 
som andra kommuner har så finns det många olika företag som erbjuder 
sändningar av evenemang som exempelvis kommunfullmäktiges 
sammanträden. En sådan sändning innebär minst två kameror som 
zoomar in talare respektive fullmäktiges ordförande, sätter ”namnetikett” 
med partibeteckning när någon talar, gör bokmärke i sändningen så att det 
går att välja ärende i sändningen i efterhand, lägger in eventuella 
presentationer i sändningen osv.

En sådan lösning innebär att kommunen inte behöver köpa in utrustning, 
utan ett företag sätter upp sin utrustning och sköter själva sändningen. Ett 
alternativ till detta skulle vara att kommunen köper in nödvändig 
utrustning och sköter sändningen med egen personal. Eftersom 
kommunfullmäktiges sammanträden är på kvällstid blir personalkostnaden 
relativt hög. Personal behöver sätta upp utrustningen före sammanträdet, 
vara med och sköta sändningen under sammanträdet och ta ner 
utrustningen efter sammanträdet. 

För att komma fram till hur mycket det skulle kosta med de olika 
alternativen så har förvaltningen sökt fram ett antal andra kommuners 
utredningar av webbsändning av fullmäktige. Vad gäller inköp av 
nödvändig utrustning så är bilden relativt samstämmig i de utredningar 
(Vansbro, Hultsfred, Hylte och Härjedalens kommuner) som jag har hittat, 
70-106 tkr. 

Vad det skulle kosta med personal, licenskostnader osv är betydligt svårare 
att räkna ut. I Hultsfreds utredning kom de fram till 100 tkr per år. 

I Göteborgs stads utredning av sändning av en stadsdelsnämnds 
sammanträden så kommer de fram till att en upphandlad sändning kostar 
20-25 tkr per tillfälle. Detta skulle innebära 140-175 tkr per år för sju 
fullmäktigesammanträden. Givetvis beror det även på hur långa 
sammanträdena blir. Tomelilla kommunfullmäktige sammanträde vid sex 
tillfällen under 2019 och hade en total sammanträdestid på 18 timmar, dvs 
i snitt tre timmar per sammanträde.

En stor kostnad som tillkommer är textning av sändningen i efterhand. I 
Vansbro kommuns ambitiösa utredning kom de fram till att 85 kommuner 
webbsänder sina fullmäktigesammanträden, men att enbart en av dessa har 
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textning (i februari 2020). Från 23 september i år blir det dock lagkrav 
(EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila applikationer implementerat i 
svensk lag) på att inspelad digital video ska ha undertexter. 

En del kommuner använder en automatisk textningstjänst, men resultatet 
blir inte så bra som man skulle önska. Det kan bli helt fel och särskilt 
dåligt fungerar det när talaren använder dialekt. Ett skrämmande exempel 
från Båstads kommun gör att detta inte kan rekommenderas.

Eslövs kommun har tagit kontakt med ett företag där textning utförs 
manuellt. Då läggs även tidskoder in i filmen. Varje sammanträdestimme 
tar 8-10 timmar att texta, radbryta, korrekturläsa och importera som 
undertext i filmen. Allt är klart inom 10-14 arbetsdagar efter mötet. 
Kostnaden är 1000 kr/timme. Ett fullmäktigesammanträde på tre timmar 
kostar alltså 24-30 tkr att få klart. Kostnaden för textningen för ett år blir 
alltså 144-210 tkr. 

Oavsett om Tomelilla kommun skulle välja att använda ett företag som 
sköter sändningen eller om vi väljer en lösning med egen utrustning och 
personal så blir kostnaden minst 300 tkr per år inklusive textning.

Hur många som skulle titta på en webbsändning i realtid eller i efterhand 
från Tomelillas kommunfullmäktige är givetvis omöjligt att säga. Det har 
också varit svårt att hitta hur många tittare andra kommuner har. I 
Kungsbacka kommun är det 100-400 tittare per tillfälle. Kungsbacka har 
mer än sex gånger större befolkning än Tomelilla kommun, så översatt till 
vår befolkningsmängd skulle det bli 15-60 tittare per 
fullmäktigesammanträde. 

Härjedalens kommun, som har mindre befolkningsmängd än Tomelilla 
kommun trots att kommunen till ytan är ca 30 gånger större, skriver att de 
har 80-100 tittare per tillfälle. Sannolikt har de räknat in såväl de som tittar 
i realtid som i efterhand. 

Göteborgs stad skriver i sin utredning om webbsändning av en 
stadsdelsnämnds sammanträden: ”När det gäller antal unika tittare 
samtidigt på KF:s sändningar är det 29 stycken per webbsändning. 
Uppspelningar per sändning (antalet gånger en spelare lästs in, inkluderar 
uppdateringar av sidan) är 382 stycken. Uppspelning av eftersändning 
ligger på 176 stycken.”

Detta låter som oerhört få med tanke på att Göteborg har 580 000 
invånare, mer än 40 gånger fler än Tomelilla kommun. I samma utredning 
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framgår det att de som tittar på sändningen i Göteborg i snitt tittar i 21,5 
minuter. Med andra ord långt från hela sammanträdet. 

Av detta går det givetvis inte att dra några slutsatser om hur många tittare i 
realtid och i efterhand som Tomelilla kommun skulle ha om fullmäktiges 
sammanträden skulle sändas, men en gissning skulle vara 10-20 tittare i 
realtid, som skulle se en mindre del av sammanträdet, och 30-100 tittare i 
efterhand. 

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 
2020 tagit ställning för att det blir för dyrt att sända fullmäktiges 
sammanträden med flera kameror och textning för eftersändning i 
förhållande till hur många tittare som kan förväntas. Däremot kan 
fullmäktiges presidium tänka sig att det görs en enkel livesändning på 
kommunens hemsida med egen utrustning och personal.

Ekonomiska konsekvenser
Det är mycket svårt att beräkna hur mycket en kvalitativt god 
webbsändning av fullmäktiges sammanträden skulle kosta, men utifrån 
andra kommuners redovisade kostnader blir det minst 300 tkr/år.

En enkel livesändning på webben med egen personal skulle i princip 
enbart innebära inköp av viss utrustning och personalkostnader. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 19 maj 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Inger Åbonde (S)
Kanslichef Johan Linander
Balanslista/Patrik Månehall
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Protokollsutdrag
2020-03-10

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 44 Ärende KS 2019/663

Webbsändning av fullmäktiges sammanträden

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av kommunens ekonomiska 
situation inte under 2020 och 2021 införa webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden.
 
Kommunfullmäktige beslutar att under 2021 åter ta upp frågan om 
införande av webbsändning av fullmäktiges sammanträden.

Ärendet
Den 18 november 2019 fastställde kommunfullmäktige i Vansbro en 
handlingsplan med syfte att vitalisera fullmäktige och dess sammanträden. I 
denna plan gavs kommunstyrelsen bland annat i ”uppdrag att utreda 
förutsättningarna för webbsändning av fullmäktiges sammanträden”. Målet 
med en eventuell webbsändning angavs vara att kommunens medborgare 
ska ges goda förutsättningar att ta del av debatten i fullmäktige.
 
Ärendet har utretts och två förslag till lösningar har presenterats avseende 
införande av webbsändningar.

Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Med anledning av kommunens ekonomiska situation inte under 2020 och 
2021 införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden.
2. Under 2021 åter ta upp frågan om införande av webbsändning av 
fullmäktiges sammanträden.

Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S), Kurt-Lennart Karlsson (V) och 
Lovisa Berglund (C) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-02-15
Utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden, daterad 2020-02-15
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Sekretariat 2020-02-15 KS 2019/663

Kommunsekreterare Mikael Granath
Mikael.granath@vansbro.se

Tel: 0281-75008

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Webbsändning av fullmäktiges sammanträden
Rekommendation till beslut
Kommunfullmäktige beslutar med anledning av kommunens ekonomiska situation att 
inte införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden.
Alternativt

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden enligt alternativ 1 i 
Utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges sammanträden.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra införandet av webbsändningar av 
fullmäktiges sammanträden.

3. Webbsändningar kommer genomföras under en prövotid om ett år från att det 
verkställts. Innan ettårsperiodens slut ska verksamheten ha utvärderats och 
kommunstyrelsen presenterat ett förslag till beslut om eventuell fortsatt 
verksamhet.

4. Engångskostnaden för webbsändning enligt alternativ 1, ca 50 000 kronor, 
avsätts av kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel. Den löpande 
kostnaden, ca 40 000 kronor för licenser och utbildningskostnad år 1 uppgående 
till ca 22 000 kronor kräver tillskott till kommunfullmäktiges budget, för att 
klara detta tillskott krävs omfördelning av budgetmedel från andra verksamheter.

 Alternativt

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden enligt alternativ 2 i 
Utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges sammanträden.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra införandet av webbsändningar av 
fullmäktiges sammanträden.

3. Webbsändningar kommer genomföras under en prövotid om ett år från att det 
verkställts. Innan ettårsperiodens slut ska verksamheten ha utvärderats och 
kommunstyrelsen presenterat ett förslag till beslut om eventuell fortsatt 
verksamhet.

4. Engångskostnaden för webbsändning enligt alternativ 2, ca 90 000 kronor, 
avsätts av kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel. Den löpande 
kostnaden för licenser, ca 57 000 kronor och utbildningskostnad år 1 uppgående 
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till ca 22 000 kronor, kräver tillskott till kommunfullmäktiges budget, för att 
klara detta tillskott krävs omfördelning av budgetmedel från andra verksamheter.

Ärendet
Den 18 november 2019 fastställde kommunfullmäktige i Vansbro en handlingsplan med 
syfte att vitalisera fullmäktige och dess sammanträden. I denna plan gavs 
kommunstyrelsen bland annat i ”uppdrag att utreda förutsättningarna för 
webbsändning av fullmäktiges sammanträden”. Målet med en eventuell webbsändning 
angavs vara att kommunens medborgare ska ges goda förutsättningar att ta del av 
debatten i fullmäktige.

Ärendet har utretts och två förslag till lösningar har presenterats avseende införande av 
webbsändningar.

Bakgrund

Som beskrivits i avsnittet ovan av kommunfullmäktige i november 2019 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av 
webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. I den handlingsplan vari 
uppdraget beskrivits anges även att ärendet ska vara utrett under första kvartalet 2020.

En utredning utifrån uppdraget har genomförts. Utredningen har tagit ekonomiska, 
tekniska, legala och praktiska förutsättningar i beaktande. Under utredningens gång har 
kontakt tagits med de kommuner runt om i Sverige som i dag webbsänder sina 
fullmäktigesammanträden för att få kunskap om vilka överväganden de gjort och vilka 
lösningar de funnit. Kontakter har även tagits med riksdagen, som i likhet med 
kommuners webbsändningar av fullmäktigesammanträden, webbsänder från kammaren 
i riksdagen. För att säkerställa legaliteten i en eventuell webbsändning har information 
inhämtats från Myndigheten för press, radio och tv samt från Datainspektionen. 

Utifrån vad landets kommuner har angivit för lösningar har kontakt tagits med de 
vanligaste leverantörerna för den mjukvara och hårdvara som behövs för att kunna 
webbsända fullmäktiges sammanträden.

Diskussioner har förts med sektor Intern service avseende lokalens beskaffenhet och 
vilka eventuella anpassningar som behöver göras för att kunna webbsända.

Kommunens dataskyddsombud har konsulterats för att säkerställa att individers 
personliga integritet tagits i beaktande.

Konsekvenser

Webbsändningar av denna kategori är inte en obligatorisk kommunal verksamhet utan 
är helt frivillig. Fullmäktiges sammanträden är i enlighet med lagstiftningen öppen för 
allmänheten att besöka i dag men webbsändningar av det samma är inte ett krav. 

Den teknik i form av mjukvara och hårdvara är sådan som kommunen i dag inte har i 
sin ägo, och skulle alltså behöva upphandlas i någon form, antingen som produkt eller 
som tjänst. Beroende på vilket alternativ som införs kan det även vara aktuellt med mer 
omfattande personella insatser, men detta har inte kunnat kvantifieras.
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Utredningen visar även på att direktsändningar kan omfattas av grundlagsskydd vilket 
vanligtvis får till följd att exempelvis dataskyddslagstiftningen inte är tillämplig. Praxis 
visar dock att tillsynsmyndigheten på området, Datainspektionen, inte tolkar 
lagstiftningen på ett sådant sätt, utan hävdar att dataskyddsförordningen är fullt 
tillämpbar. Detta ställer stora krav på hanteringen av personuppgifter och just en 
direktsändning från ett fullmäktigesammanträde är komplex ur den aspekten. Normalt 
sett har man vid en personuppgiftsbehandling kunskap om vilka personuppgifter som 
kommer att behandlas. Vidare skyddas alltid personuppgifter på ett eller annat sätt. Vid 
en direktsändning saknas båda dessa delarna och lagstiftningen blir därmed 
svåruppfylld. Av den anledningen bör inte webbsändningen ske i realtid utan publiceras 
i efterhand.

Två lösningar presenteras i utredningen. Det ena alternativet (alternativ 1) avser en 
enkel lösning med en statisk kamera som fångar upp en större del av sammanträdet och 
där ljudet fångas upp i den befintliga ljudanläggningen. Detta material sänds sedan ut, i 
realtid eller i efterhand, på kommunens webbplats eller annan lämplig plats. Lösningen 
har kostnadsberäknats till en engångskostnad om cirka 50 000 kr och en årlig kostnad 
om cirka 40 000 kr. Vidare har utbildning av förtroendevalda kostnadsberäknats över en 
mandatperiod. Kostnaden för en initial utbildning av fullmäktiges ledamöter och 
ersättare beräknas till 22 000 kronor för att därefter årligen uppgå till 2 000 kronor 
under resterande del av mandatperioden.

Den andra lösningen (alternativ 2) avser en mer avancerad lösning med två kameror 
som styrs av en anställd under sändningen. Ljudet fångas upp i befintlig ljudanläggning. 
Med denna lösning kommer mer information att kunna presenteras i sändningen, så som 
namn och partibeteckning på talare. Bokmärken för navigering i sändningen kan även 
det läggas in. Denna lösning har kostnadsberäknats till en engångskostnad om cirka 
90 000 kr och en årlig kostnad om cirka 57 000 kr. Även detta alternativ innefattar 
kostnader för utbildning av förtroendevalda. Kostnaden för en initial utbildning av 
fullmäktiges ledamöter och ersättare beräknas till 22 000 kronor för att därefter årligen 
uppgå till 2 000 kronor under resterande del av mandatperioden. 

Lösningar enligt alternativ 1 och 2 kan finansieras genom kommunfullmäktiges 
ofördelade investeringsmedel.  Kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel är 
avsedda att klara om- och utbyggnad av särskilda boenden och bredbandsutbyggnad i 
nuvarande planering men kan omprioriteras om kommunfullmäktige beslutar så.

Slutsats

Nyttan med att webbsända fullmäktiges sammanträden är svår att beskriva mer precist. 
Rent objektivt ökar naturligtvis tillgängligheten till att ta del av det som behandlas på 
fullmäktiges sammanträden, men det är samtidigt svårt att på förhand veta i vilken grad 
denna tillgänglighet kommer att nyttjas.

Vidare bör hänsyn tas till kommunens ekonomiska situation, där återställande av 
tidigare års underskott krävs. Att utöka med nya kostnader bör alltså övervägas noga.
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Beslutsunderlag

Utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges sammanträden, daterad 
2020-02-15
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1. Bakgrund
För den som i någon kommun besökt ett fullmäktigesammanträde har de flesta samma upplevelse – 
det är förhållandevis få besökare. Rent objektivt borde intresset vara större då fullmäktige är det 
viktigaste kommunala organet som dessutom är direktvalt av medborgarna. Att besöka 
sammanträdena är ett utmärkt tillfälle för medborgarna att med egna ögon se hur de folkvalda 
genomför sina uppdrag. Fullmäktige fattar beslut som berör medborgarna direkt i vardagen bland 
annat frågor som avser skolan eller vård och omsorg.

För att öka tillgängligheten och intresset för fullmäktige har ett flertal kommuner runt om i landet 
valt att öka sin närvaro där medborgarna faktiskt befinner sig – på webben. Vid en förfrågan som 
förvaltningen skickade ut till samtliga kommuner svarade 85 kommuner att man webbsände 
fullmäktiges sammanträden.

Fullmäktiges sammanträden i Vansbro har ännu inte webbsänts.

2. Uppdrag
Den 18 november 2019 fastställde kommunfullmäktige i Vansbro en handlingsplan med syfte att 
vitalisera fullmäktige och dess sammanträden. I denna plan gavs kommunstyrelsen bland annat i 
”uppdrag att utreda förutsättningarna för webbsändning av fullmäktiges sammanträden”. Målet 
med att webbsända är att kommunens medborgare ska ges goda förutsättningar att ta del av 
debatten i fullmäktige.

3. Fullmäktige och dess sammanträden
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Den beslutande församlingen består 
av 30 ledamöter och ett tjugotal ersättare. Kommunfullmäktige sammanträder i Pelarsalen i 
Medborgarhuset. Under 2020 är planerat att fullmäktige sammanträder totalt sex gånger och under 
2019 varade ett genomsnittligt sammanträde i tre timmar. Totalt skulle detta innebära att den totala 
sammanträdestiden för 2020 uppgår till 18 timmar.

I dag finns en ljudanläggning i Pelarsalen som kommunfullmäktige använder sig av vid sina 
sammanträden. Videoutrustning saknas. Skulle därför fullmäktige besluta att inleda webbsändningar 
av sina sammanträden krävs att sådan utrustning med tillhörande mjukvara införskaffas och 
personella resurser avsätts.

4. Beskrivning av en webbsändning
En inspelning av ett fullmäktigesammanträde med tillkommande webbsändning kan naturligtvis 
genomföras på ett flertal sätt.

För att ge en bild av vad frågan handlar om kan det dock beskrivas utifrån ett typiskt förfarande.

En webbsändning av fullmäktiges sammanträden möjliggör för en publik som inte befinner sig i 
lokalen att ta del av vad som sker på sammanträdet. För att det här ska vara möjligt krävs att en eller 
flera kameror finns placerade i lokalen. Dessa kameror kan antingen styras av en person som ser till 
att kamerorna riktas om för att fokusera på olika deltagare på mötet, eller vara obemannade och 
riktade i en och samma riktning under hela sammanträdet. Använder man sig av flera kameror krävs 
att en person skiftar mellan de olika kamerorna. 
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Även om man använder sig av endast en kamera kan det krävas individer som hanterar utrustningen. 
Detta är aktuellt om man exempelvis vill visa så kallade namnskyltar i bild, alltså information som 
visar namnet och partitillhörigheten på den som för tillfället innehar ordet. Det kan även handla om 
att man vid presentationer som ges på sammanträdet, vill visa samma presentation i helbild i 
kameran för att tittaren ska uppleva att sändningen håller högre kvalitet. Vidare finns möjlighet att 
under sammanträdet lägga in bokmärken, indela sammanträdet i kapitel. Detta ger tittarna möjlighet 
att klicka sig direkt till det ärende som man vill titta på.

För att kameran ska fungera krävs förutom eventuell personal även strömförsörjning och tillgång till 
nätverk samt ljudanläggning. Tillgång till nätverket ges med fördel genom kabel för att anslutningen 
till sändardator och internet ska vara stabil.

Genom kabel ges tillgång till redan installerad ljudanläggning så att sändningen kan plocka upp ljudet 
från de ledamöter i fullmäktige som talar i mikrofon från presidiet eller talarstol.

Som nämndes ovan krävs en dator innehållande programvara som kan hantera den information som 
kommer från kamera och ljudanläggning. I programvaran finns sedan möjlighet att skicka sändningen 
till kommunens webbplats eller exempelvis sociala medier för åtkomst av allmänheten. Denna 
information kan sändas i realtid eller i efterhand.

Om sändningen sker i realtid finns valmöjligheten att den även ska vara åtkomlig i efterhand i en 
databas som visas exempelvis på kommunens webbplats.

Efter sändningens avslut finns möjlighet att i programvaran lägga in undertexter och syn- och 
teckentolkning till videon.

5. Ordning vid sammanträden
Utgångspunkten är rimligen att mottagarna av webbsändningen ska få en positiv upplevelse av 
sammanträdet. Det är därmed viktigt att sammanträdet struktureras på sådant sätt att mikrofon 
används vid all kommunikation för att ljudet ska fångas upp i sändningen. Detta innebär att förslag 
som läggs vid sammanträdet ska göras från talarstolen. 

Vidare bör större tonvikt läggas vid att upprätthålla de formella delarna av fullmäktiges 
sammanträden. Exempelvis bör talare presenteras med hela namnet och partibeteckning för att det 
ska vara tydligt och framstå som professionellt för åhörare på plats och via webbsändningen. Så långt 
möjligt bör man även minimera eventuell ställtid, exempelvis då nya talare ska inta talarstolen. 
Möjligen kan man här försöka få till ett kösystem där talare 2 är redo direkt när talare 1 är klar med 
sitt anförande.

För att borga för ett professionellt genomförande av sammanträdet kan det vara aktuellt med någon 
form av utbildning för de förtroendevalda avseende tv-produktionen, vilket det i själva verket 
handlar om.
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6. Omvärldsbevakning
Ett stort antal kommuner webbsänder redan idag sina fullmäktigesammanträden. Som en del av en 
generell orientering i vilka avvägningar andra kommuner gjort, skickades ett flertal frågor ut till 
landets samtliga kommuner.

Frågorna skickades ut till 290 kommuner varav 85 angav att de webbsände fullmäktiges 
sammanträden. Bland annat framkom följande:

 82 kommuner uppgav att de webbsände i realtid, tre kommuner sände i efterhand.
 70 kommuner publicerade webbsändningen på kommunens egen webbplats. 27 kommuner 

publicerade webbsändningen på youtube.com, antingen som komplement till egen 
webbplats, eller endast där.

 81 kommuner uppgav att man inte på något sätt textade sändningen i efterhand. En 
kommun uppgav att man textade sändningen. Flera kommuner hade påbörjat ett arbete 
kring textning.

 10 kommuner uppgav att man hade utgivningsbevis, för direktsändningen på webben 
och/eller databasen.

7. Rättsliga förutsättningar
7.1 Yttrandefrihet

De folkvalda i kommunfullmäktige omfattas av yttrandefriheten beskriven i regeringsformen 2 kap. 1 
§ enligt lydelsen att ”var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad […] yttrandefrihet: frihet att i 
tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 
känslor.”

En inskränkning i denna yttrandefrihet uttrycks i kommunallagen 5 kap. 43 § som föreskriver att 
”ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena. 
Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.”

I fullmäktiges arbetsordning (fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27) beskrivs ytterligare 
inskränkningar som bland annat handlar om att repliker ska vara högst två minuter långa, om någon 
avlägsnar sig från ämnet och inte rättar sig efter ordförandens tillsägelse får ordföranden ta ordet 
från talaren. Vidare beskriver kommunallagen att ordföranden får utvisa den som uppträder 
störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Om oordning uppstår som ordförande inte kan avstyra så 
får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Sammanfattningsvis är yttrandefriheten omfattande och möjligheten att påverka vilka uppgifter som 
framkommer, påfallande begränsade.

7.2 Dataskyddsförordningen
För att en webbsändning med kommunfullmäktige ska bli meningsfull kommer individer från de 
politiska partierna representerade i fullmäktige, anställda av kommunen, och även utomstående 
föredragande till viss del, att förekomma i inspelningen och webbsändning. Vidare kan uppgifter om 
individer förekomma i debatter samt i möjliga handlingar eller annan information som kan komma 
att visas i bild.

Detta får till följd att webbsändningen skulle komma att behandla personuppgifter och därmed 
omfattas av dataskyddsförordningen.
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7.2.1 Regler för personuppgiftsbehandlingar
Huvudregeln är att kommunen inte får behandla personuppgifter. För att ändock få behandla 
personuppgifter krävs att man följer de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen, har 
lagstöd för behandlingen samt följer förordningen och dataskyddslagstiftningen i övrigt.

Detta gör att dataskyddsförordningen och annan tillhörande lagstiftning blir tillämplig. Ansvaret faller 
på den myndighet som bestämmer ändamålet och medlen med personuppgiftsbehandlingen. I detta 
fall kommunfullmäktige. I Reglemente för kommunstyrelsen anges emellertid att kommunstyrelsen 
ansvarar för de personuppgiftsbehandlingar som är gemensamma med andra myndigheter inom 
kommunen samt för kommunfullmäktiges behandlingar.

För att myndigheten ska kunna behandla personuppgifter krävs en rättslig grund för 
webbpubliceringen. Av dessa kan potentiellt två grunder vara tillämpliga i detta fall – allmänt intresse 
och samtycke. 

För samtycke gäller att det ska lämnas frivilligt. Frivilligt i den meningen att den vars personuppgifter 
kommer behandlas ska ha en reell möjlighet att neka till personuppgiftsbehandlingen utan att 
drabbas av negativa konsekvenser. De som främst berörs av personuppgiftsbehandlingen är 
förtroendevalda i fullmäktige samt anställda i kommunen. Skulle de förtroendevalda inte lämna sitt 
samtycke till publiceringen blir följden att de inte kan delta i debatten, eller att sändningen 
temporärt måste avbrytas. Med andra ord kan de drabbas av negativa konsekvenser till följd av sitt 
nekande till samtycke. Mellan anställda och arbetsgivare (kommunen) råder en maktobalans – vilket 
kanske även kan argumenteras för avseende förtroendevalda – som får till följd att samtycke inte är 
en framkomlig väg.

Den andra lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingar i det här fallet är allmänt intresse. För att 
denna lagliga grund ska kunna användas krävs att tre kriterier uppfylls så som att

1. uppgiften ska vara av allmänt intresse,
2. personuppgiftsbehandlingen behöver vara nödvändig för att kunna utföra uppgiften,
3. grunden för behandlingen ska vara fastställd i EU-rätt eller nationell rätt.

Att uppgiften är av allmänt intresse får förmodas om kommunfullmäktige beslutar att 
webbsändningar ska genomföras med syfte att ge allmänheten större möjligheter att ta del av den 
demokratiska processen i kommunens beslutande församling. Vidare är personuppgiftsbehandlingen 
nödvändig i så måtto att den avsevärt underlättar uppgiften med att webbsända fullmäktiges 
sammanträden. Det är mycket svårt att se hur en meningsfull webbsändning skulle kunna 
genomföras utan att personuppgifter behandlas. Vidare ska behandlingen vara fastställd i EU-rätt 
eller nationell rätt. Även här finns stöd då ett fullmäktigebeslut om att införa webbsändningar faller 
inom den kommunala kompetensen med stöd i kommunallagen (2017:725), samt den kommunala 
självstyrelsen fastställd i regeringsformen (1974:152).

En viktig detalj i detta sammanhang är behandlingen av känsliga personuppgifter. Dessa 
personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. Uppgifterna 
innefattar bland annat etniskt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar, 
hälsouppgifter och en individs religiösa eller filosofiska övertygelse. Huvudregeln är att behandlingen 
av dessa personuppgifter är förbjuden. Bland undantagen finns exempelvis politiska åsikter hos 
förtroendevalda i kommunens politiska organ. Men för övriga känsliga personuppgifter som 
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potentiellt kan förekomma i exempelvis fullmäktiges debatter är det långt ifrån säkert att lagstöd 
finns för att personuppgifterna behandlas i en webbsändning. 

Det kan därmed finnas en konflikt mellan individens yttrandefrihet å ena sidan, och den 
personuppgiftsansvariges avsaknad av lagstöd för personuppgiftsbehandlingen å andra sidan. Här i 
ligger dilemmat med en webbsändning av fullmäktiges sammanträde, det går inte att på ett säkert 
sätt styra vilka typer av personuppgifter som kommer behandlas. Till detta kommer att 
webbsändningen där personuppgifterna behandlas kommer att genomföras helt öppet för var och en 
att ta del av.

7.3 Utgivningsbevis
7.3.1 Utgivningsbevis vid direktsänd webb-tv

Sändningar av webbsänd tv kräver inga tillstånd men vissa typer ska registreras hos myndigheten för 
press, radio och tv (MPRT) 

Sändningar som ska registreras är direktsändningar som riktar sig till allmänheten och där materialet 
spelas upp på en tid som bestäms av sändaren (kommunstyrelsen). Sådana sändningar omfattas av 
det automatiska grundlagsskyddet.

Vid direktsändningar ska även en ansvarig utgivare utses och anmälas till MPRT. Den ansvarige 
utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås under sändning. Exempel på 
yttrandefrihetsbrott är bland annat förtal, förolämpning, hot mot tjänsteman och hets mot 
folkgrupp.

Den ansvarige utgivaren ska ges möjlighet att granska det som ska sändas. Även om utgivaren väljer 
att delegera viss granskning till medarbetare är det alltid den ansvarige utgivaren som bär ansvaret. 
Utgivaren kan även utse en ställföreträdande utgivare som måste godkännas av den som sänder. Vid 
direktsändning av fullmäktiges sammanträden vore en naturlig ansvarig utgivare 
kommunfullmäktiges ordförande, där övriga i presidiet utgör dennes ställföreträdare. 
Kommunfullmäktiges ordförande, eller den i presidiet som för tillfället tjänstgör som ordförande, är 
den enda som i realiteten har någon möjlighet att påverka vilka uppgifter som framkommer i 
webbsändningen.

I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för 
utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de 
medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder.

Anteckningen ska innehålla uppgifter om namn, födelsetid och bostadsadress för alla som omfattas 
av beslutet. Ett utdrag ur registret ska skickas till Myndigheten för press, radio och tv efter varje 
sändning.

7.3.2 Utgivningsbevis vid publicering i efterhand
Publicering av webbsändning i efterhand, exempelvis på kommunens webbplats, omfattas inte av det 
automatiska grundlagsskyddet. Önskar man också här grundlagsskydd får man ansöka om ett 
utgivningsbevis hos MPRT för just den databasen.

Även här krävs att en ansvarig utgivare utses som ansvarar för innehållet i databasen.
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7.3.3 Dataskyddslagstiftning kontra grundlagsskydd genom utgivningsbevis
I normalfallet omfattas en organisation av dataskyddslagstiftningens regelverk om hur man får 
behandla personuppgifter. Huvudregeln är att personuppgifter inte får behandlas, och undantag 
kräver lagstöd. 

Om organisationen däremot omfattas av det automatiska grundlagsskyddet för direktsändningar 
alternativt har sökt och fått utfärdat ett utgivningsbevis, så undantas eventuella 
personuppgiftsbehandlingar från reglerna i dataskyddslagstiftningen (främst 
dataskyddsförordningen).

Här börjar det bli komplext. Datainspektionen har nämligen i ett tidigare tillsynsärende mot en 
kommun konstaterat att yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser är till skydd för den enskildes 
yttrandefrihet och kan därför inte åberopas av en kommun för att undgå förpliktelser enligt lag.

I kontakter med jurister vid MPRT medger de att Datainspektionen verkar ha en annan tolkning av 
yttrandefrihetsgrundlagen än MPRT.

Sammanfattningsvis hävdar Datainspektionen att utgivningsbevis kommit till för att skydda enskilda 
mot det allmänna och inte det allmänna mot enskilda. Rättsläget är alltså oklart på området då 
någon prejudicerande dom inte hittats. Lagstiftningen bör av den anledningen tolkas restriktivt med 
utgångspunkten att personuppgiftsbehandlingar inom ramen för en webbsändning och 
webbpublicering omfattas av samtliga bestämmelser i dataskyddslagstiftningen.

7.4 Sekretess
Sekretess innebär ett ”förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av 
en allmän handling eller på något annat sätt”. Förbudet ska iakttas av den som deltar i en myndighets 
verksamhet på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på grund av tjänsteplikt eller på 
annan liknande grund. Med andra ord omfattas såväl förtroendevalda som anställda av 
sekretessbestämmelser. Medborgare omfattas i regel inte av sekretesslagstiftningen.

Det är mycket ovanligt att information skyddad av sekretess yppas vare sig på fullmäktiges 
sammanträden eller i den dokumentation som hör där till. Likväl är det viktigt att vara medveten om 
att en eventuell webbsändning av fullmäktiges sammanträden inte kan vara pågående i de fall ett 
ärende som omfattas av sekretess ska avhandlas. I praktiken torde inte detta vara något bekymmer 
då allmänheten har möjlighet att närvara på fullmäktiges sammanträde, förutom vid 
överläggningarna i ärenden som omfattas av sekretess. Ser man till att webbsända endast i den mån 
allmänheten på plats har tillgång till sammanträdet, så följer man lagstiftningen på den punkten.

7.5 Tillgänglighet
Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (som är den nationella 
implementeringen av det så kallade webbdirektivet) ställer krav på offentliga aktörer vad gäller 
tillgänglighet till digital service. Detta innebär bland annat att digital video ska ha undertexter. 
Undantag finns för direktsändningar, men om sändningen går att ta del av i efterhand måste 
inspelningen textas, samt eventuellt syn- och teckentolkas inom 14 dagar.

Vidare finns undantag även från detta om det är oskäligt betungande att fullgöra kraven. Vid 
bedömningen om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat kommunens storlek 
beaktas, resurser, kommunens kostnader kontra individernas fördelar, beaktas.
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Var gränsen går för när införandet av undertexter och syntolkning kan anses vara oskäligt 
betungande för kommunen är i dagsläget något oklart. Men fokus bör naturligtvis ligga på hur 
kommunen kan uppfylla lagstiftningens intentioner snarare än om något undantag är tillämpligt.

8. Nytta kontra kostnad
För att kunna avgöra värdet i att webbsända fullmäktiges sammanträden behöver beslutsfattare 
bilda sig en uppfattning om nyttan med att webbsända överstiger kostnaden för detta.

I det här fallet är det betydligt enklare att kvantifiera kostnaderna än nyttan. Avseende kostnaderna 
består dessa främst i inköp av utrustning och programvara, utbildningsinsatser, eventuella 
anpassningar av lokalen och personella resurser. Kostnader av engångskaraktär hänför sig till främst 
inköp av utrustning1, utbildning av den personal som ska hantera utrustning och programvara, 
utbildning av förtroendevalda, samt anpassning av lokalen2. Den programvara som krävs för att 
sända sammanträdet på webben är en löpande kostnad.

Mot detta ska ställas den nytta som en webbsändning av fullmäktiges sammanträden skulle medföra. 
Den enklast identifierbara nyttan är den ökade tillgängligheten. Oavsett om man valet faller på att 
sända i realtid eller endast i efterhand, att ha sändningarna tillgängliga under en kortare eller längre 
tid efter publicering, så kommer allmänheten att få möjlighet att ta del av vad som förekommer på 
fullmäktiges sammanträden utan att behöva åka till sammanträdeslokalen. Man bör även ha med sig 
att de kostnader som tillkommer för att webbsända fullmäktiges sammanträden ska ställas mot att 
fullmäktige sammanträder sex gånger per år, och att sammanträdena varar i cirka tre timmar i snitt. 
Totalt handlar det alltså om att utrustningen kommer nyttjas under totalt 18 timmar per år, såvida 
inte andra användningsområden identifieras.

8.1 Enkel lösning (alternativ 1)
En enkel lösning består av en kamera som utan styrning filmar fullmäktiges sammanträde. Kameran 
kan då placeras på sådant sätt att såväl ordföranden som individer i talarstolen syns i samma bild. 
Ljud kopplas in från befintlig utrustning och sänds ut tillsammans med bilden.

Utan handpåläggning från personal kommer exempelvis inte namn, partibeteckning och eventuell 
titulatur att synas i sändningen. Vidare kommer heller inte presentationer eller någon annan 
information än vad som fångas in av kameran och ljudet, att synas i webbsändningen.

Denna typ av sändning är utifrån nuläget (då ingen webbsändning) ett stort framsteg för att 
tillgängliggöra fullmäktiges sammanträden för den del av allmänheten som inte har möjlighet att 
delta på plats. Däremot ska den inte uppfattas som en tv-produktion av det mer professionella 
slaget. Detta är en relativt billig lösning med ett resultat som speglar kostnaderna.

Den uppskattade kostnaden för en lösning enligt ovan uppgår till följande:

 cirka 50 tkr i engångskostnad för inköp av utrustning, utbildning av personal, anpassning av 
lokaler, samt 

 en löpande licenskostnad för mjukvara på cirka 40 tkr per år.

1 Främst handlar det om kamerautrustning, datorer
2 Ex. kabeldragningar
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 Utbildningsinsatser riktat mot kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare på cirka 30 tkr 
över en mandatperiod.

Eventuell arbetsinsats från personal beräknas rymmas inom ramen för nuvarande verksamhet.

8.2 Mer avancerad lösning (alternativ 2)
Mer avancerade tv-produktioner kan förstås göras mycket omfattande och innebära mycket stora 
kostnader. 

Denna lösning är dock tänkt innebära att två kameror används och som styrs av särskilt utpekad 
personal. Ljudet tas upp från befintlig ljudutrustning. Möjlighet finns att visa exempelvis 
presentationer direkt i webbsändningen samt namnskyltar innehållande namn, partibeteckning och 
eventuell titulatur. Det finns även möjlighet att lägga in ”bokmärken” som gör det enklare för 
mottagaren av sändningen att navigera till de ärenden som

Denna typ av lösning kommer av förklarliga skäl uppfattas som mer professionell än den beskriven i 
föregående avsnitt. Det blir tydligare för mottagarna vem som talar, både genom att den personen 
befinner sig centralt i bild, men även genom att information presenteras om denne. Olika typer av 
presentationer som visas på sammanträdet kommer att kunna visas direkt i sändningen utan att 
kvaliteten försämras för de som tar del av sändningen.

Den uppskattade kostnaden för en lösning enligt ovan uppgår till följande:

 90 tkr i engångskostnad för inköp av utrustning, utbildning av personal, anpassning av 
lokaler, samt 

 en löpande licenskostnad för mjukvara på cirka 40 tkr per år.
 Utbildningsinsatser riktat mot kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare på cirka 30 tkr 

över en mandatperiod. En första utbildning är i sådana fall tänkt för fullmäktiges samtliga 
ledamöter och ersättare, därefter underhåll av eventuella nytillkomna.

 Kostnad för personella resurser inför, under, och efter sändning beräknas till 17 tkr per år.

9. Sända i realtid eller i efterhand
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är om webbsändningarna ska ske i realtid eller om de ska 
publiceras först i efterhand. Överväganden som bör göras är dels av legal karaktär men även av mer 
praktiska sådana.

Enligt det resonemang som fördes i avsnitt 7.3.3 är det inte självklart att webbända i realtid med 
anledning av dataskyddsförordningens regler. Genom att sända först i efterhand finns det en reell 
möjlighet att säkerställa att kommunen inte bryter mot dataskyddslagstiftningen. Vid 
direktsändningar är eventuella skador redan skedda vid upptäckt. Detta talar för att publicering först 
i efterhand är att föredra.

Vidare innebär realtidssändningar att all typ av ställtid kommer webbsändas. Ställtiden kan vara i 
form av olika talare som deltar i debatten och ska transportera sig mellan sitt sin sittplats och 
talarstolen, datorer som ska iordningsställas vid anföranden, projektordukar som ska dras upp eller 
ned, lampor som ska släckas och tändas, fikapauser, etc. 

Om sammanträdet sänds först i efterhand finns möjlighet att redigera bort sådant för att skapa en 
mer kompakt sändning där irrelevanta delar av sammanträdet inte framgår.
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10. Sammanfattande bedömning
Föga förvånande visar utredningen att det är fullt möjligt att webbsända fullmäktiges sammanträden. 
Tekniken finns att tillgå och det är möjligt att välja en lösning som fyller ett eventuellt grundläggande 
behov där kostnaderna och arbetsinsatserna hålls nere, eller mer avancerade lösningar som får anses 
vara mer professionella men då även mer krävande och dyra.

Rent legalt är det fullt möjligt att genomföra en webbsändning av fullmäktiges sammanträden. Men 
då värdet av ett utgivningsbevis är oklart för en kommun behöver man ta med i beräkningen att 
dataskyddslagstiftningen troligen gäller även för denna typ av personuppgiftsbehandling. En 
webbsändning i realtid är en typ av personuppgiftsbehandling som är behäftad stora osäkerheter. 
Det går inte på förhand att veta vilka typer av personuppgifter som kommer att behandlas samtidigt 
som de publiceras rakt ut på webben för alla att ta del av. Rekommendationen kan här endast vara 
att publicering bör ske först i efterhand för att säkerställa följsamhet gentemot lagstiftningen.

Innan ett eventuellt införande bör fullmäktiges mötesrutiner ses över så att de som följer sändningen 
får en så positiv upplevelse som möjligt av formatet och väljer att återkomma för framtida 
webbsändningar. Som ytterligare kvalitetssäkring och för att säkerställa en hög nivå på sändningen 
och deltagarna bör fullmäktiges ledamöter och ersättare få en kortare utbildning före införandet.

Vidare är nyttan svår att kvantifiera förutom en allmän önskan om att fullmäktiges sammanträden 
ska vara mer tillgängliga. Av den anledningen bör man vid ett eventuellt införande av 
webbsändningar, göra detta i liten skala och under en begränsad period. Sedan kan en utvärdering 
göras där man analyserar den verksamhet som genomförts och om det uppnått syftet eller om 
justeringar alternativt avveckling är aktuellt.

-
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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 25 maj 2020 Dnr KS 2020/44

Sven-G Hultman

Tjänsteskrivelse medborgarinitiativ angående 
friluftsbad i Eljaröd eller i Brösarp

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med samhällsbyggnadsnämndens beslut om 

Ärendebeskrivning
Sven G Hultman har den 20 februari 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Friluftsbad i Eljaröd – eller i Brösarp?
Bakgrund
Badet i Eljaröd är i stort behov av renovering. Kommunen är tveksam på 
grund av kostnaden. Risken för nedläggning har medfört att en grupp 
Eljarödsbor har bildat en förening som ska verka för att friluftsbadet ska 
bli kvar, i någon form. Frågan om nedläggning eller renovering har därför 
återremitterats i kommunen för ytterligare undersökning.

Mitt förslag
I detta läge menar jag att kommunen absolut bör göra en grundlig 
genomgång av det lämpliga i att istället för att lägga pengar på 
Eljarödsbadet bygga ett friluftsbad i Brösarp.

Nuvarande bad i kommunen
Jag instämmer med Eljarödsborna att ett bad absolut bör finnas i norra 
kommundelen.

I södra delen finns:
- Välabadet
- Spjutstorp
- Smedstorp
- Österlenbadet (stängt sommartid)
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- samt Tosselilla (ej kommunalt, och dyrt)

I norra delen finns:
- Eljarödsbadet

Som framgår av kartan är fördelningen uppenbart skev, mycket skev, mellan södra 
och norra kommundelarna.

Vad talar för Brösarp
- Brösarp är den största orten. Ca 1200, med omgivningar. Jfr 

Eljaröd (kyrkbyn): 86 (enl. SCB)
- befolkningen växer, och väntas växa
- Brösarp är en knutpunkt med goda kommunikationer åt alla håll
- genom Brösarp passerar många Österlenbesökare
- här finns en mängd service, som drar till sig besökare

Finns lämplig plats i Brösarp?
En plats som bör övervägas är det kommunägda området norr/nordost 
om
Gästgifveriet. 

Det ligger centralt i byn och används redan för allmänna syften:
en nybyggd lekplats, samt sedan länge för arrangemang som vårfest, 
firande av nationaldag, midsommarfest och mycket annat.

Ett annat som kanske kan övervägas är den kommunägda mark som ligger 
söder om kyrkan och som idag är beskrivs som i detaljplan från 1981 har 
beteckningen ”park eller plantering”. I ÖP har det nummer 30 och anges 
som tänkbart för bostäder. 

Slutsats, frågeställning
Jag föreslår att kommunen grundligt överväger en satsning på att anlägga 
ett nytt bad i Brösarp istället för att satsa pengar på renovering av 
Eljarödsbadet. En utredning måste förstås se på alla aspekter av frågan: 
kostnader, nytta för boende i norra kommundelen, och för turister, 
parkerings- och trafikfrågor, tillgänglighet för barn med mera

Samhällsbyggnadsnämnden har den 29 april 2020 beslutat följande: 
”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte föreslå försäljning av 
Välabadet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag om likartade villkor för föreningsdrift av Eljarödsbadet, Välabadet 
och Smedstorpsbadet från och med år 2022. Förslag ska lämnas till 
nämnden under hösten 2020.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att driften av friluftsbaden under 
2020 och 2021 sker på samma sätt som 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
omprioritera 200 tkr från den tekniska delen för att göra nödvändiga 
investeringar för att kunna öppna anläggningarna i sommar. Förvaltningen 
bör återkomma på nästkommande sammanträde och informera om vad 
som har prioriterats bort.

Ärendebeskrivning
Det är viktigt med ett friluftsbad inne i Tomelilla tätort även om det också 
finns ett badhus. Jag anser därför att samhällsbyggnadsnämnden ska svara 
kommunstyrelsens arbetsutskott att nämnden inte avser att återkomma 
med förslag avseende möjlig försäljning av Välabadet.

Smedstorps friluftsbad drivs redan idag av Smedstorps IF på ett bra sätt 
och har gjort så i över 15 år. Jag vill se samma möjlighet till föreningsdrift 
av Eljarödsbadet och Välabadet. Det är viktigt med likartade villkor för de 
föreningar som driver baden. 

Förvaltningen ska därför ges i uppdrag att utreda och ta fram förslag på en 
modell som möjliggör långsiktig föreningsdrift av samtliga tre bad. 
Utredningen ska vara klar senast den 1 oktober 2020 och inriktningen ska 
vara att Tomelilla kommun även fortsättningsvis äger anläggningarna och 
ansvarar för investeringar i uppvärmning och vattenrening. Vidare ska 
avtal tas fram där driftsbidrag för respektive bad framgår samt vilka krav 
Tomelilla kommun ställer på driften samt på skötsel av badanläggningarna.

Inriktningen är samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut på sitt 
sammanträde den 11 december 2020 samt att Eljarödsbadet och Välabadet 
ska kunna vara föreningsdrivet från och med badsäsongen 2022.

Förvaltningen har föreslagit att driften under 2020 för Eljarödsbadet och 
Smedstorpsbadet ska ske på samma sätt som 2019, men att nödvändiga 
investeringar krävs för att kunna öppna anläggningarna. Mitt förslag är att 
Eljarödsbadet, Smedstorpsbadet och Välabadet ska drivas på samma sätt 
under både 2020 och 2021 som under år 2019. 

För att detta ska fungera krävs ett antal mindre investeringar med bland 
annat nödduschar. För att kunna genomföra detta föreslår jag att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
omprioritera 200 tkr från den tekniska delen för att göra nödvändiga 
investeringar för att kunna öppna anläggningarna i sommar. Förvaltningen 
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bör återkomma på nästkommande sammanträde och informera om vad 
som har prioriterats bort.”

Med detta beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden att 
medborgarinitiativet om friluftsbad i Eljaröd eller Brösarp ska anses vara 
besvarat.

Ekonomiska konsekvenser
Svaret på medborgarinitiativet innebär inga ekonomiska konsekvenser för 
Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Ur ett barnperspektiv vore det givetvis bra med ett friluftsbad i Brösarp, 
men å andra sidan skulle barn i Eljaröd bli lidande om det badet läggs ner.

Miljöperspektivet
Att bygga ett nytt friluftsbad är sämre ur ett miljöperspektiv än att 
renovera det befintliga i Eljaröd. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 25 maj 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden § 26/2020 angående utredning 
badanläggningar i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1938.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Sven-G Hultman
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2020

Justerandes sign

Sbn § 26 Dnr SBN 2019/202

Utredning badanläggningar i Tomelilla kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget, 
handlingsid: Sbn 2020.1020.

Jäv
Ida Bornlykke (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Deltar inte i beslutet 
Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden för att 
återkomma med förslag avseende möjlig försäljning av Välabadet, samt 
förnya intagande av offerter som underlag för beslut kring renovering av 
reningsanläggning vid Eljarödsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda bassängstatusen på Eljaröds- och Smedstorpsbadet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag till 
samordnade föreningsvillkor, för drift och anläggningsansvar för 
Smedstorps- och Eljarödsbaden. 

Bakgrund
Utebaden i Tomelilla kommun 
Beslut angående gratis simskola, beslut taget i kultur och fritidsnämnden. 
Beslutade simskoletaxor för 2020 är oförändrad, vilket är 0 kr /barn. För 
barn boende i Tomelilla kommun i åldersgrupp 5-8 år.
Detta motsvarar mellan 60-80 tkr per år i intäktsförlust. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2020

Justerandes sign

§ 26 forts.

Välabadet: Bokfört värde 575 491kr.
Kommunen driver simskola och ansvarar för badpersonal och ansvar helt för 
driften.

Under tidigare år har Tomelilla idrottsföreningen (TIF) genom ett avtal med 
kommunen vilket innebär att de ansvara för entré och kioskverksamheten 
samt camping. Detta är ett kortare avtal på ett år utan förlängning. Ersättning 
till TIF är 20% av entréavgifterna. Gällande kiosk och campingverksamheten 
ansvara TIF själva för detta. 

Totala kostnaden ink personal (timvikarier) för Välabadet 2019 är ca 450 tkr. 
Detta är fördelat på personalkostnader och övriga driftskostnader utöver 
detta tillkommer kostnader för iordningställande av badet inför säsongen. 
Denna kostnaden bokförts centralt och kan variera beroende på yttre 
omständigheter. Personalkostnader: ca 144 tkr (personalkostnaden ligger 
budgeterat på Österlenbadet) Driftkostnader: ca 381 tkr. Intäkter ca 74 tkr.

År 2016 2017 2018 2019-12-04
Driften
Välabadet* 512 tkr 412 tkr 397 tkr **307 tkr

*Exkl. personalkostnader
** Driftskostnad - Intäkter

Eljarödsbadet 
Bokfört värde: ca 200 tkr
Marken som Eljarödsbadet ligger på ägs av Högestad & Christinehof 
Fideikommiss AB. Eljarödsbadet drivs av kommunen fullt ut.

Totala kostnaden ink personal (timvikarier) för Eljarödsbadet 2019 är ca 250 
tkr. Detta är fördelat på personalkostnader och övriga driftskostnader utöver 
detta tillkommer kostnader för iordningställande av badet inför säsongen. 
Denna kostnaden bokförts centralt och kan variera beroende på yttre 
omständigheter.
År 2017 renoverades delar av bottnen på Eljarödsbadet därav högre kostnad 
ca 240 tkr.
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Justerandes sign

§ 26 forts.

Personalkostnader: ca 144 tkr.
Driftkostnader: ca 180 tkr.
Intäkter: ca 77 tkr. (inkl. försäljning av glass)

År 2016 2017 2018 2019-12-04
Driften
Eljarödsbadet*

245 tkr 427 tkr 121 tkr **103 tkr

*Exkl. personalkostnader
** Driftskostnad - Intäkter

Smedstorpsbadet
Bokfört värde: ca 360 tkr
Smedstorpsbadet ägs av kommunen, men driften sker av Smedstorps IF med 
driftbidrag (60 000 kr) av kommunen. Dessa 60 000 kr är en del av 
kommunens kostnader för badet, ingår i de 453 tkr.  Detta är ett kortare avtal 
på ett år utan förlängning. Driftsbidraget innefattar kostnader för 
badvärdar/simlärare och tillsyn, städning samt provtagning och dagligt 
underhåll av anläggningen samt skötsel av parkering och planteringar. I 
avtalet ingår även att Smedstorps IF bedriver simskola under 
sommarsäsongen. Alla intäkter för badet tillfaller Smedstorps IF. Intäkter för 
entrébiljetter/säsongskort är ca 59 tkr. Intäkter gällande kioskverksamheten 
tillfaller Smedstorps idrottsförening

År 2016 2017 2018 2019-12-04
Smedstorpsbadet 348 tkr 291 tkr 443 tkr 453 tkr

Avtal med Smedstorps if, innebär att alla kostnaderna som är förknippade 
med anläggningen har kommunen, som tex drift/underhåll och investeringar

Spjutstorpsbadet
Spjutstorps badet ägs av Spjutstorps idrottsförening.
Föreningen söker driftsbidrag årligen. Bidraget har varit de sista åren 130 
tkr/ år. 
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Justerandes sign

§ 26 forts.

Bassängstatus
Gällande statusen på Eljarödsbadet, Smedstorpsbadet och Välabadet se 
bilaga A. 
Gällande offert avseende Eljarödsbadet, reningsanläggning ca 900 tkr och 
resterande 2,1 milj.  se bilaga B.
Gällande offert avseende Smedstorpsbadet, reningsanläggning ca 1700 tkr 
och resterande på 900 tkr, se bilaga C
Gällande offert avseende Välabadet, reningsanläggning ca 2200 tkr, läckage 
av bassängen ca 2000 tkr och resterande 1000 tkr. Se bilaga D 
Till dessa offerter tillkommer 10-20 % i projekteringskostnader och 
oförutsedda händelser.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga ner 
Välabadet genom att sälja fastigheten genom mäklare till högst bjudande 
dock inte lägre än bokfört värde. Förvaltningen föreslår, vilket framgår av 
tidigare tjänsteskrivelse, att Österlenbadets öppettider bör utökas för att möta 
förändringen av nedläggelsen av Välabadet. Under förutsättning att 
fastighetens syfte förändras.

Förvaltningen föreslår att driften för Eljarödsbadet överlåts till annan 
utförare (upphandlad eller via IOP) med samma föreningsvillkor som vid 
Smedstorp. Kommunstyrelsen ville även att anläggningsansvaret skulle läggas 
över till annan utförare, men så länge kommunen står som fastighetsägare är 
detta inte möjligt. Oavsett vem som har driftsansvaret för Eljarödsbadet är 
det kommunen som har investeringsansvaret.

Förvaltningen föreslår att driften under 2020 för de båda anläggningarna sker 
på samma sätt som 2019, men att de nödvändiga investeringar som krävs för 
öppna anläggningarna 2020 (cirka 150 tkr) finansieras genom att nämnden 
yrkar investeringsmedel av kommunstyrelsen för innevarande år. Det krävs 
även investering för Smedtorpsbadet på motsvarande 50 tkr för att kunna 
öppna badet 2020. Detta framgår av bilagorna B, C samt D. Bassängstatusen 
framgår av bilaga A.
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§ 26 forts.

Förvaltningen anser vidare att nämnden bör få ytterligare medel för 
eventuellt kommande driftbidrag till den nya utföraren alternativt att införa 
en simskoleavgift för friluftsbaden för alla, oavsett folkbokföring, som täcker 
driftbidraget. Förvaltningen gör bedömningen att avtalen med utförare bör 
vara längre än ett år. 

Sedan förvaltningen fick detta uppdrag har det inkommit ett 
medborgarinitiativ gällande Eljaröd och ett framtida bad i Brösarp. 
Förvaltningen föreslår att medborgarinitiativet om friluftsbad i Eljaröd eller 
Brösarp anses vara besvarat med denna utredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: 
Sbn 2020.994.
Bilaga A, handlingsid: Sbn 2020.998.
Bilaga B, handlingsid: Sbn 2020.995.
Bilaga C, handlingsid: Sbn 2020.996.
Bilaga D, handlingsid: Sbn 2020.997.
Ksau § 253/2019 Utredning badanläggningar i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Sbn 2019.2221.
Ks § 100/2019 Utredning badanläggningar i Tomelilla kommun, handlingsid:
Sbn 2019.1063.
Ordförandeförslag badanläggningar, handlingsid: Sbn 2020.1020.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 253/2019:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden för att återkomma med förslag 
avseende möjlig försäljning av Välabadet, samt förnya intagande av offerter 
som underlag för beslut kring renovering av reningsanläggning vid 
Eljarödsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda bassängstatusen på Eljaröds- och Smedstorpsbadet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag till 
samordnade föreningsvillkor, för drift och anläggningsansvar för 
Smedstorps- och Eljarödsbaden.

Kommunstyrelsen § 100/2019:

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet 
av antal badanläggningar totalt sett i kommunen, ställt i relation till:

 Behovet av simskoleplatser, antal besökare, besöksstatistik
 En jämförelse med intilliggande kommuner och likvärdiga kommuner 

avseende antal bad/areal och antal bad/invånare
 Ekonomiska förutsättningar avseende såväl drifts- som 

investeringsbehov

I utredningsuppdraget ingår också att utreda eventuell möjlighet till ny 
huvudman.

Det är av stor vikt att utredningen ser till helheten och tittar på både 
fastigheter och verksamheter.

Utredningen ska vara klar den 1 oktober 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sander Dijkstra (M) föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta i enlighet 
med ordförandeförslaget, handlingsid: Sbn 2020.1020.

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
Sander Dijkstras förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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                                                                                                         Maj 2020 Lunnarp

Till berörande Kommunfullmäktiga

Jag vill framför ett förslag som inte bara kommer gyna våran lilla by Lunnarp (som tyvärr är 
ganska intetsägande) i kommunen utan det kommer också att främja kommun medborgarnas 
hälsa. Detta kommer i sin tur att kunna resultera i piggare, gladare personer som orkar mer.

Framförallt behöver denna byn få vakna upp ur sin dvala. Det behövs något som får människor 
att ta sig hit. Inte bara en gång om året då det är blomsterfestivalen.

På Bivägens slut finns där en ganska stor kilformad mark med gräs, där som en gång i tiden varit 
både en jästfabrik och senare en bilverkstad, denna mark äger kommunen.

Där vore det perfekt att skapa ett UTEGYM. 

Vet att där finns ett litet utegym vid Svampabanans parkering i början av motionsspåren till 
Kronoskogen. Men alla har som sagt inte bil och körkort och det ligger en bra bit från 
busshållsplatsen tyvärr. Likaså som tjej vågar man inte i heller alltid ta sig så långt från 
bebygelsen. Det är ganska ensligt där och ja världen ser ut som den gör. Ur ett säkerhetssyns 
perspektiv är inne i en by ett bättre alternativ.

Lunnarp är en bra plats för det är nära till och från tåget. Bara cirka 200 meter från bussen. Lite 
avsides så det inte stör och bredvid finns lekplatsen så föräldrar har möjlighet att kunna komma 
och träna i sällskap med sina barn. Tex ensamstående föräldrar som inte finner barnvakt. De 
vuxna tränar och barnen leker på lekplatsen. En kombination av träning och ändå har översikt 
över sina barn. Dessutom perfekt tillfälle att nätverka och träffa nya människor. Ensamheten är 
ju ett stort problem i Sverige och det gynnar ingen och det kan leda till depression.

Det är även bra för ungdomarna i byn så de har något att roa sig med, alla har tyvärr inte råd att 
gå till riktiga gym som kan kosta ganska mycket pengar per månad.

Detta kan bli kanon bra. Få Lunnarp att vakna upp och samtidigt få friskare medborgare.

Win win på flera sätt.

Skickar med en ritning över marken med tillhörande planlösnings ide, något som självklart kan 
omarbetas senare. Lika så lite ideer om material med mera.

Hoppas ni ser de flertal postiva sakerna med detta förslag. Jag hoppas gärna få till ett möte mer 
er där vi kan disskutera detta och jag kan berätta mer om min ide.

Förväntansfulla hälsningar
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Chanette Andersson

"stolt Lunnarps bo sedan 2013" 

(men har släkt enda ner till tidigt 1700 tal i trakterna här)
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Station 1- traktor hjul som man säkert kan få av någon bonde i närheten eller köpa billigt (har 
sett att dom som har verkstaden här i Lunnarp precis vid Bivägen har en stapel med gamla 
sådana liknande däck.)  Denna ligger på marken där man sedan ska lyfta den och välta över i en 
rak linjegång. 

Station 2- massa bildäck som man säkert kan få gratis från bilskorten i Ullstorp 0417-14561, 
eller från privat personer som gärna blir av med gamla avlagda. Dessa läggs sen i zick zack 
mönster och man ska snabbt springa med fötterna i dom.

Station 3- armgång. Ser ut som en steg som står upp i luften horitensalt.

Station 4, 5, 6- armhävning. Olika tyngder och nivåer.  2 st tjockare bjälkar som sitter ihop med 
mellanrum och som man sen lyfter upp och ner.

Station 7- platta med en lutning och en ribba för att sätta i fötterna också gör man situps.

Station 8- två tjocka bjälkar sätts upp med lite mellanrum. Två pinnar sticker ut från dom. Sen 
hävar man sig upp och ner. Skulle kunna säga att man gör armhövningar med hjälp av sin egna 
tyngd.

Station 9- häckar byggda av trä i olika höjder, sand under. Hoppa över, kryp under, hoppa över, 
kryp under osv.

Station 10- två tjocka tunga rep med handtag av gummi som man ska röra upp och ner som ett 
hopprep ungefär. Kanon för arm musklerna.

Fler stationer kan ju sedan disskuteras. 

Tanken är väl lite att kunna använda så mycket naturmaterial och återvinning som möjligt. Det 
gynnar ju i sin tur våran miljö och miljötänk.

ÖVRIGT

Parkering- finns möjligheter både vid stationen och uppe vid gamla ica butiken. Från båda 
platserna tar det inte mer än ca 1 min att gå till  "utegymet".

Grillplats- någon sådan finns inte i Lunnarp tyvärr. Vet att det har önskats av flertal bybor och 
det togs även upp då kommunen samlade till möte nere i lokalen vid idrottsplatsen för något år 
sedan. Kan enkelt göras av ett runt betongrör med galler. Ett bord och bänkar på var lång sida. 
Betong kan de också vara för längre hållbarhetet och inget som ev kan direkt springas iväg med.
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Ide till barnen- Skulle varit kul med en bit stacket vid ena kortsidan. Sådan med nät. Där kunde 
barnen fått väva in garn eller liknande och hänga upp. Tror jag dom hade uppskattat och det 
hade blivit färgglatt och livat. 

Extra- stänga av vägen precis efter Bivägen nr 6 huset med kanske nån vacker rektangulär tung 
kruka med blommor i. (sådan jag sett vid bla torget inne i tomelilla) Inbjudande, vackert och 
fyller två syften. Platsen där nere finns det ingen som bor eller liknande. Förutom att någon av 
de som bor upp på Trollesväg som delvis använder den platsen där nere som sin privata 
parkering av bilar, släp, eldtunnor, husvagnar och husbilar. I skiftande rullians. Detta resulterar i 
att det tyvärr körs väldigt mycket på just denna vägen- som är den kortaste i Lunnarp- där det 
bor bara 2 personer så den vägen borde vara den minst trafikerade. Detta är vid lekplatsen. 
Barn leker oerhört mycket här. Och en olyckas händer så lätt. Och våra barn ska vi vårda och 
vara rädda om. De är framtiden.

 (Detta ringde jag och var oroad för redan våren 2014. Men gjordes inget från kommunens sida tyvärr. Skulle  varit så enkelt som 
en stensugga där , så hade det problemet varit löst.  Sen hände det som inte fick hända. Ett barn blev påkörd. Mitt barn. 2 
ambulanser kom. 1 tand utslagen, blåmärken, hjärnskakning, skrapsår och rejäl chock. Han hade tur. Men en vacker dag vänder 
kanske turen. Bättre att ta det säkra före de osäkra.)
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 53 Dnr BN 2020/12

Remissyttrande Konsekvensutredning föreskrifter och 
allmänna råd om planbeskrivning

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna denna skrivelse och 
Tomelilla kommuns svarsfil som yttrande till Boverket och

 ställa sig positiva till digitalisering av detaljplaner.
 ställa sig positiva till föreskriften om planbeskrivningar med de 

kommentarer som framgår av svarsfilen.
 kräva att konsekvensanalysen uppdateras med korrekta kommunala 

kostnader för genomförandet och en kompletterad socioekonomisk 
analys av genomförandet.

 kräva ny prövning av om kommunerna behöver 
kostnadskompenseras då de faktiska kostnaderna för genomförandet 
är betydligt högre än de som redovisas i Boverkets konsekvensanalys.

 att kommunerna är olika långt komna i investeringar och drift är inget 
argument för att neka kommunerna kompensation om kostnaderna 
kommer att bli större än besparingarna.

Ärendebeskrivning
Boverket har tidigare haft Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplaner ute på remiss och Tomelilla kommun har ställt sig positiva 
till digitalisering av detaljplaner och föreskrifter som styr detaljplanering. 
Boverket har nu tagit fram Förslag till föreskrifter med en 
konsekvensutredning och begärt yttrande över rubricerad remiss. 
Remissvaret ska vara Boverket tillhanda senast 2020-07-24.

Motivet till föreskrifterna är att boverket fått i uppdrag att lösa digital 
samhällsbyggnadsprocess och Boverket menar att det saknas förutsättningar 
för en digital samhällsbyggnadsprocess om man inte styr upp innehållet i 
detaljplaner och planbeskrivningarna hårdare. Syftet med regleringen är att 
komma ett steg närmare en ”obruten samhällsbyggnadsprocess där 
detaljplaneinformation ska kunna överföras och återanvändas digitalt”.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 53 forts.

Tomelilla kommun har tidigare anfört att man ser framtida 
utvecklingsmöjligheter genom digitalisering av planprocessen, och vidhåller 
detta. Men den ekonomiska konsekvensutredningen som Lantmäteriet har 
gjort visar att det är entreprenörsledet som drar den största nyttan av 
digitaliseringen, medan kommunerna ser ut att mestadels drabbas av 
kostnader.

Tidsbesparing och kostnader för kommunen
Boverket hänvisar till en Lantmäterirapport, och menar i konsekvensanalysen 
att digitalisering av detaljplaner skulle ge tidsbesparingar som i sin tur skulle 
leda till ca 415 miljoner kronor i besparingar för kommunerna. Detta skulle 
ge en besparing i snitt per kommun om ca 1,4 miljoner kronor. 
De korrekta siffrorna i Lantmäteriets rapport (baserad på en finsk rapport 
som menar att 60% av tidsåtgången för detaljplaner kan sparas genom 
digitalisering) är dock betydligt lägre. Lantmäteriet beräknar kommunernas 
besparingar till 170 miljoner kronor per år, vilket reducerar den årliga 
besparingen till i snitt 570 000 kronor per kommun. Därutöver bör siffran 60 
% sparad tid granskas noga då Esbo stad i Finland, som är en expansiv del av 
Helsingforsregionen och hanterar ett par hundra detaljplaner varje år, har 
uppskattat besparingarna till snarare 30 %. Om detta stämmer skulle den 
sammanlagda ekonomiska nyttan för kommunerna bara bli 86 miljoner 
kronor, det vill säga i snitt 288 000 kronor per år och kommun. Då har man 
dock inte tagit hänsyn till kommunernas kostnader för digitaliseringen.

Om man drar ifrån de kommunala kostnader som redovisas i Boverkets 
analys (ca 150 000 kronor för inköp och drift av programvaror för att 
producera detaljplaner enligt den nya standarden), återstår 130 000 – 420 000 
kronor i besparing. I Boverkets analys saknas kommunernas kringkostnader 
för att rusta upp datorer och skärmar för att klara nya programvaror, 
kostnaden för att hålla de digitala planerna tillgängliga för övriga aktörer samt 
kostnaden för att digitalisera befintliga planer. Kostnaderna för att göra de 
digitala detaljplanerna tillgängliga för grupper med funktionsnedsättningar 
som dålig syn, dålig hörsel eller andra nedsättningar redovisas inte. När även 
dessa kostnader har dragits av förefaller det som om besparingarna för 
kommunerna ser ut att försvinna helt och i värsta fall medför digitalisering 
istället kostnader för kommunerna. Med så små marginaler hävdar Tomelilla 
kommun att kostnadskalkylen måste granskas oberoende och revideras innan 
man kan dra slutsatsen att genomförandet blir kostnadsneutralt.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 53 forts.

Socioekonomiska konsekvenser
Boverket drar slutsatsen att föreskrifterna kommer att ge bättre kvalitet än 
idag, bättre förutsägbarhet i genomförandet och därför också högre 
rättssäkerhet och bättre transparens för den enskilde. Man menar också att 
förslaget inte medför några konsekvenser för jämställdhet, barn eller 
tillgänglighet.

Övergång till digitalisering påverkar dock olika målgrupper på olika sätt och 
alla har inte samma tillgång till datorutrustning och inte alltid det handlag 
med datorer som krävs för att kunna utnyttja potentialen i de digitala 
detaljplanerna. Av Svenskarna och internet (den svenska delen av Internet 
Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar) 
framgår att vi ligger ganska bra till när det gäller tillgång till Internet, 
bredband och datorutrustning, men siffrorna från 2019 visar också att 
ekonomiskt utsatta familjer (lägre medianinkomst än 300 000 kronor per år), 
personer som är 66 år eller äldre och personer i hushåll med lägre utbildning 
inte använder internet i samma utsträckning.

Såväl jämställdhet, som barn och tillgänglighet påverkas alltså om förslaget 
genomförs utan en väl genomtänkt finansiering som omfattare insatser för 
att öka tillgängligheten till internet och digital information.

Sammantaget ger digitaliseringen många utvecklingsmöjligheter, men framför 
allt ekonomiska fördelar för byggbolagen. De ekonomiska konsekvenserna 
för kommunerna måste därför klarläggas och utvärderas på nytt innan 
föreskriften kan beslutas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.338
Rev 2020-05-14 Svarsfil förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.361
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 53 forts.

Missiv Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.340
Remiss Konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.341
Remiss BFS 20xx-xx förslag till föreskrift och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.342
Sändlista Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.343
Ekonomisk nytta av ett samlat nationellt tillgängliggörande av geodata i 
samhällsbyggnadsprocessen, handlingsid: Bn 2020.285
Svenskarna och Internet 2019, handlingsid: Bn 2020.284.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna denna skrivelse och 
Tomelilla kommuns svarsfil som yttrande till Boverket och

 ställa sig positiva till digitalisering av detaljplaner.
 ställa sig positiva till föreskriften om planbeskrivningar med de 

kommentarer som framgår av svarsfilen.
 kräva att konsekvensanalysen uppdateras med korrekta kommunala 

kostnader för genomförandet och en kompletterad socioekonomisk 
analys av genomförandet.

 kräva ny prövning av om kommunerna behöver 
kostnadskompenseras då de faktiska kostnaderna för genomförandet 
är betydligt högre än de som redovisas i Boverkets konsekvensanalys.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Fredlund (M) yrkar att byggnadsnämnden ska lägga till i skrivelsen att 
kostnadsbedömningen har stora brister och att kommunerna är olika långt 
komna gällande investeringar och drift inte ett är argument att neka 
kommunerna ekonomisk kompensation. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet 
med Bertil Fredlunds (M) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, 
dnr: 6352/2018
Svar mailas till remiss@boverket.se 

Datum 2020-05-04
Remisslämnare Tomelilla kommun 
Organisation Kommunstyrelsen/Byggnadsnämnden
Kontaktperson Ingrid Järnefelt
E-postadress Ingrid.jarnefelt@tomelilla.se
Adress Gustavs torg 16, 273 80 Tomelilla

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

Avstår
Tillstyrker utan kommentar
Tillstyrker med kommentar x
Avstyrker med motivering
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Föreskrift och 
allmänt råd 
(kapitel och 
paragraf*)

Konsekvensutredning föreskrift 
och allmänna råd

(sida)

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring

S 18 stycke 2 Potentiella ekonomiska fördelarna 
för samhällsbyggnadsprocessen … för 
detaljplaner 415 miljoner kronor per år…

Lantmäteriets rapport är felaktigt citerad. 
415 miljoner skulle ge en besparing i snitt 
per kommun om ca 1,4 miljoner kronor. 
De korrekta siffrorna i Lantmäteriets 
rapport är att besparingarna för 
detaljplaner beräknas till 170 miljoner 
kronor per år, vilket ger en besparing på i 
snitt 570 000 kronor per kommun. Det kan 
dessutom ifrågasättas om siffran i själva 
verket kanske bara är runt 86 miljoner 
koronor per år. Det skulle i så fall i snitt 
ge en besparing om 288 000 kronor per år 
och kommun. Om man drar ifrån 
rapportens redovisade kommunala 
kostnader (ca 150 000 kronor bara för 
programvara för att producera detaljplaner 
enligt den nya standarden) återstår 
130 000 kronor i besparing. I 
konsekvensanalysen saknas kostnader för 
att hålla de digitala planerna tillgängliga 
för övriga aktörer, se nästa punkt. När 
även dessa kostnader har dragits av 
förefaller det som om besparingarna för 
kommunerna i slutänden ser ut att närma 
sig 0 kronor. 

Komplettera konsekvensanalysen med en 
bättre genomarbetad och mer realistisk 
kalkyl för kommunernas kostnader och 
besparingsmöjligheter. 
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S 25 kostnader producera detaljplaner 
programvaror inköp och drift ca 100 000 + 40-
50 000 kronor per år.

Till detta kommer kostnader för att köpa 
in datorer och skärmar som klara nya 
programvaror både processmässigt men 
också lagringskapacitet, kostnad för att 
antingen köpa in programvaror och 
datorer för att hålla lokal databas för 
digitala detaljplaner eller köpa in tjänsten 
från lantmäteriet samt kostnad för 
digitalisering av gamla detaljplaner. Om 
Boverket, som nämnts vid något 
seminarium, har för avsikt att föreslå att 
alla gamla detaljplaner ska upphävas och 
ersättas med nya digitala, måste även 
denna kostnad räknas med.

Komplettera konsekvensanalysen med 
kompletta och korrekta siffror.

S 27…Då mer än 80 % av landets kommuner 
redan idag har funnit ett värde i att använda 
programvaror som…uppfyller… kraven i 
föreskriften… S 26…referens till rapport som 
inte är tillgänglig för granskning: Sweco (2018) 
Intervjustudie digitala detaljplaner

Ref s 25… I Boverkets egen rapport 
2017:21, med referens till 18 av landets 
290 kommuner, framgår tydligt att de 
kommuner som redan har kommit långt i 
sin digitaliseringsprocess anser att 
ekonomiskt stöd kommer att behövas. Att 
kommunerna kommit olika långt i sina 
processer är därför inget legitimt skäl att 
dra slutsatsen att stöd inte behövs.

Komplettera konsekvensanalysen med 
kompletta och korrekta siffror, och gör en 
ny värdering.
Göra rapporten från Sweco tillgänglig. 

S 27 ”…den kommunala finansieringsprincipen 
inte är tillämplig…”

Då den ekonomiska konsekvensanalysen 
baseras på felaktiga siffror bör detta 
ställningstagande omvärderas när 
kommunernas faktiska kostnader har 
klarlagts.

Komplettera konsekvensanalysen med 
kompletta och korrekta siffror, och gör en 
ny värdering.

S 28 ”… föreskriften bedöms inte ge några 
särskilda konsekvenser för jämställdhet, barn 
eller tillgänglighet..

Kap 2 § 1 S 30 ”…vilka värden på platsen eller i 
omgivningen som detaljplanen ska förhålla sig 
till”

Större delen av planbeskrivningen handlar 
om vilka värden på platsen och i 
omgivningen som planen förhåller sig till, 

Skrivningarna om värden tas bort från § 1.
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och framför allt vilka avvägningar mellan 
värden som leder till planens slutliga 
juridiska utformning. Detta kan inte 
sammanfattas på det sätt som syftet kan 
sammanfattas. Digital tolkning av planen 
måste kunna hantera även detta.

Kap 2 § 2 S 32 ”…lämpligt med sammanfattande 
redovisning…

Boverkets kommentar att 
planbeskringarna har tenderat att bli 
längre stämmer, men det beror delvis på 
att kraven från bland annat Boverket på att 
redovisa ställningstaganden har ökat, men 
också på att floran av utbildningar för 
planerare har ökat med varierande kvalitet 
som resultat.
Det är planbeskrivningens inneboende 
funktion att användaren ska kunna läsa ut 
motiven till planbestämmelserna i 
planbeskrivningen. Det är inte lämpligt att 
öka kraven på tydlig redovisning, och 
sedan försöka klämma ihop den i en 
sammanfattning. Lägga till 
sammanfattning=mer att läsa+större risk 
för feltolkningar av planen. 

Kraven på sammanfattning tas bort, och 
Boverket nöjer sig med det väl motiverade 
kravet på tydligare och mer fokuserade 
skrivningar i planbeskrivningarna.

Kap 2 § 2 S 32 stycke 2 ”…huvudmannaskap i 
planbeskrivningen...” redovisas inte alltid i 
detaljplanen

Ska framgå av plankartan, ställ krav på 
detta.

Förtydliga att huvudmannaskap ska framgå 
på plankartan.

Kap 2 § 3 S 34 bestämmelsen ”… redovisa en 
sammanfattning av innehållet i dessa 
(planunderlag och utr) …”

Om man inte vill att planbeskrivningarna 
ska svälla ut ännu mer så ska man inte 
belasta planbeskrivningen med 
sammanfattningar, utan bara ställa krav på 
att de ställningstaganden som har 
betydelse för planen redovisas med tydlig 
hänvisning till rätt underlag. Fler 
sammanfattningar=mer att läsa=större risk 

Ta bort krav på sammanfattning. Förtydliga 
kravet på att slutsatser och 
ställningstaganden i underlag och deras 
påverkan på planbestämmelserna ska 
redovisas tydligt.
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att underlaget ”suddas ut” och att det blir 
svårare att hitta och förstå det som är 
viktigt. Dessutom behöver man ofta läsa 
hela bakgrundsmaterialet om man har ett 
större och mer krävande projekt.

Kap 2 § 11 S 39 ”..redovisa om planavgift avses att tas ut…” Det viktigaste är att det framgår av 
plankartan att avgift ska tas ut och när. 
Planaavgiften som tas ut i samband med 
bygglov fastställs årligen av 
kommunfullmäktige tillsammans med taxa 
för övriga bygglovsärenden och bör därför 
inte slås fast i detaljplanen.

§ 11 förtydligas med att redovisning av 
finansieringen av plankostnaden ska 
kompletteras med uppgift på plankartan.

Kap 3 § 1 De ekonomiska konsekvenserna för 
kommunerna av föreskriften är 
undermåligt utredda. Det framgår tydligt 
av lantmäteriets nyttoberäkningar att det 
är entreprenörsleden som kommer att 
tillgodogöra sig den största ekonomiska 
nyttan av digitaliseringen. Detta i sin tur 
leder till ökade skatteintäkter till staten, 
som i sin tur bör skicka vidare delar av 
dessa ökade intäkter för att finansiera 
kommunernas ökade kostnader för drift av 
databaserna som krävs för de digitala 
detaljplanerna.

Kap 3 § 3 Punkterna 1-3 Måste kompletteras med 3D-info då både 
detaljplaner och fastigheter kan delas in i 
z-led också.

Komplettera med p 4. z-koordinater.

Kap 3 § 5 stycke 2 S 45 Punktlistan med informations om ska 
kopplas

Sökbarhet och enklare vid kommunikation 
med allmänheten och andra användare av 
den beslutade planen

Även planens kommunala namn behövs

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan
* Fyll gärna i kapitel och paragraf enligt följande: X kap. X §. 

132



133



1 (2)

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

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

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 27 maj 2020 Dnr KS 2019/148

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse angående möjlighet till ytterligare 
synpunkter gällande hastighetsbegränsning på väg 11

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna ytterligare 
synpunkter i ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 november 2019, ksau § 
243/2019, att överklaga Trafikverkets beslut om att sänka hastigheten från 
90 km/h till 80 km/h på stora delar av väg 11 mellan Sjöbo och 
Simrishamn. 

När Trafikverket hade lämnat in sitt yttrande angående vårt överklagande 
så fick Tomelilla kommun möjlighet att yttra sig, vilket kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om den 12 februari 2020, ksau § 35/2020. 

Nu har Trafikverket åter yttrat sig med anledning av vårt yttrande och 
med anledning av ytterligare sex andra vägar där hastighetssänkningar har 
överklagats. Med anledning av detta har Infrastrukturdepartementet den 
26 maj 2020 beslutat att låta oss och övriga instanser som har överklagat 
yttra sig igen.

Eftersom det inte är några nya fakta eller argument som framkommer och 
att Tomelilla kommun inte vill fördröja prövningen av ärendet ytterligare, 
så föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att inte lämna 
ytterligare synpunkter i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser
Väg 11 är en viktig väg för både boende och näringslivet i sydöstra Skåne. 
Längre pendlingstider kan göra att färre väljer att bosätta sig i Tomelilla 
kommun och försämrad framkomlighet kan hindra näringslivets 
ekonomiska utveckling i regionen.
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Högre hastigheter ger ökade utsläpp, men samtidigt är det viktigt att 
framhålla att längre pendlingstider med SkåneExpressen kan göra att fler 
väljer bilen istället för bussen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 maj 2020.
Underrättelse - Möjlighet att lämna synpunkter på yttrande från 
Trafikverket rörande hastighetsbegränsning på Väg 11, handlingsid: Ks 
2020.1949.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Infrastrukturdepartementet
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Synpunkter ÅVS väg 11 Tomelilla -Simrishamn 
Ärendenummer: TRV 2018/130745

Kommunernas roll i åtgärdsvalsstudier
Tomelilla och Simrishamns kommuner vill understryka att de diskussioner som förts på 
genomförda arbetsgruppsmöten bör speglas i underlaget vid bedömning av åtgärder för att få en 
gemensam samsyn kring tänkbara lösningar. 

Synpunkterna avser främst åtgärdspaketens omfattning och innehåll, synpunkter gällande 
helheten av utredningen kan göras när studien är helt färdigställd. I gällande dokument saknas en 
grov kostnadsindikation samt förslag till finansiering och rekommenderade åtgärder (kap 4). 

Mötesfri 2+2 väg 
Förslaget har förkastat en mötesfri 2+2 väg i åtgärdsvalsstudiens tidiga skede med motiveringen 
”att det skulle innebära en utformning som är av högre standard än resterande sträcka Lund-
Simrishamn”. Problembeskrivningen av utredningsområdet motiverar inte en högre standard av 
sträckan Tomelilla – Simrishamn än resten av stråket. 

Berörda kommuner Lund, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn längs med hela stråket väg 11 har i 
en skrivelse till Trafikverkets generaldirektör efterfrågat bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken i stråket. Skrivelsen hänvisar till att arbetspendling och trafiksäkerhet hämmas av 
köbildning och tät trafik. Kommunerna efterfrågar ett helhetsgrepp som tittar på 
framkomlighets- och kapacitetsbehov i hela stråket. Att då i åtgärdsvalsstudien redan på 
utredningsnivå förkasta mötesfri 2+2 väg motverkar kommunernas önskemål om ett robust stråk 
hela vägen. 

Kommunerna vill se en samlad och tydlig viljeinriktning och fler konkreta åtgärder som förbättrar 
kapaciteten i hela stråket. Även de åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien påverkar hela 
sträckans robusthet. 

Åtgärder
Nr 1-4 Jordbrukstransporter - I studien pekas alternativa lösningar ut, bland annat föreslås 
förändrade jordbrukstransporter ut som en åtgärd. En åtgärd som kommunerna anser vara 
orimlig och kan innebära en försämring av jordbrukets förutsättningar. 

Kommunerna har förkastat åtgärden i tidigare dialoger med trafikverket, men den kvarstår och 
presenteras som en lösning i paket 1. 

Nr 1-5 Marknadsföra cykelinfrastruktur – I kommentarerna står det att Österlenmejeriet kan 
vara ambassadör, en hänvisning som inte är förankrad med företaget i fråga och som är för 
detaljerad. 

Nr 1-10 Förändra tider skiftarbete – Samma synpunkt som ovan, att peka ut enskilda företag 
känns väldigt detaljerat. Även andra större arbetsplatser med skiftarbete är berörda av stråket, 
men lyfts inte in i kommentarerna. 
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Nr 2-12 Räffling - Åtgärden förse vägen med räffling anser kommunerna bör beaktas med en 
viss försiktighet och föregås av en utredning för påverkan av buller innan det genomförs. Många 
fastigheter som ligger nära vägen är bostäder och kan påverkas negativt. 

Nr 4-4 Nya GC-förbindelser – Åtgärden hänvisar till att anlägga nya GC-förbindelser till 
hållplatsläge, åtgärden är bedömd att gå vidare. Var bedöms startpunkten vara för de nya 
förbindelserna? 

Nr 4-10 och nr 4-11 Förbifart - Åtgärden förbifart söder om Gärsnäs, där biltrafiken nyttjar 
Herrestadvägen och busstrafiken fortsätter nyttja befintlig väg 11 genom tätorten har förkastats 
som en åtgärd att gå vidare med enligt motiveringen att ”åtgärden har en stor kostnad i 
förhållande till nyttan”. Underlaget redovisar inga kostnader, vilket gör det otydligt på vilka 
grunder bedömningen av motiveringen är gjord. 

Det framkommer inte heller i underlaget varför åtgärd förbifart Gärsnäs och Östra Tommarp har 
bedömts att gå vidare med när båda åtgärderna, Förbifart söder om Gärsnäs samt förbifart 
Gärsnäs och Östra Tommarp har bedömts utifrån samma relevans för måluppfyllelse. 

Önskvärt hade varit att lägga åtgärd 4-11 (förbifart söder om Gärsnäs) och åtgärd 3-2 
(trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 11 genom Gärsnäs med fokus på tunga transporter) i 
samma paket. 

Kostnaderna för de båda åtgärderna behöver jämföras för att kunna göra en mer heltäckande 
bedömning. 

Samlad Bedömning av paket
Bidrag till funktionsmålet – Funktionshindrade: Paket 4 bedöms ha en försumbar effekt 
eftersom kollektivtrafikens användbarhet inte påverkas. Här har effekten gällande separerad GC 
förbindelse glömts bort i bedömningen. En åtgärd som i de andra paketen har bedömts förbättras 
något. 

Bidrag till hänsynsmålet – Hälsa: Paket 4 bedöms ge en negativ effekt då det anses bidra till 
ökade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar på grund av den förlängda resvägen. Här 
har ingen hänsyn tagits till de minskade utsläpp som sker i tätorten Gärsnäs, även buller och 
mängden partiklar som uppstår vid slitage av däck, vägbana och bromsar kan minska av mindre 
trafik i tätorten. 

Bidrag till samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning – 
Ekologisk hållbarhet: Paketet förväntas leda till ökad mängd fordonskilometrar för 
energiintensiva fordon, men i tidigare bedömningar har paketet bedömts ge minskad biltrafik. Se 
bidrag till hänsynsmålet klimat och hälsa. Förtydligande behövs gällande bedömningen. 
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1. Bakgrund och syfte  

1.1. Bakgrund och Syfte 

Väg 11 har en viktig funktion att binda samman sydvästra Skåne med de sydliga delarna av centrala och 
sydöstra Skåne. Väg 11 tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet och är utpekad för alla fyra kategorier: 

Godstransporter 

• Vägar som är viktiga för nationella och regionala godstransporter 

• Vägar med kopplingar till viktiga noder 

Dagliga personresor 

• Kortväga/regionalt resande 

• Vägar som är viktiga för arbets- och studiependling samt till centrala servicefunktioner, större 
handelsområden och sjukhus 

Långväga personresor 

• Långväga regionalt/nationellt resande 

• Vägar till centrala servicefunktioner, större handelsområden och sjukhus 

• Vägar som är viktiga för tjänsteresor och turistnäringen 

Kollektivtrafik 

• Vägar med frekvent busstrafik 

• Utgångspunkt är de prioriterade stråk eller stomlinjer som de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
pekat ut 

Den aktuella delen av väg 11 mellan Tomelilla och Simrishamn är cirka 25 km lång. Vägen går genom tätorterna 
Lunnarp, Smedstorp, Gärsnäs och Östra Tommarp. Utanför tätorterna finns många enskilda anslutningar till 
gårdscentra, bland annat Ullstorps garden. Vägen ligger i ett jordbrukslandskap där jordbrukets transporter och 
förflyttning av jordbruksmaskiner sker på väg 11, ofta med breda och långsamgående fordon. 

Tomelilla och Simrishamn har goda tåg- och bussförbindelser med Malmö/Lund-området genom 
Österlen-/Ystadbanan och Skåne Expressen 5. 

Det övergripande syftet med studien är att identifiera och ta fram förslag på åtgärder som kan ge en säker 
framkomlighet på väg 11, delen Tomelilla – Simrishamn. Likaså syftar studien till att ta fram åtgärder för andra 
typer av åtgärder så som tillgänglighet till kollektivtrafik, tätortsåtgärder samt miljöåtgärder.  

Åtgärdsvalsstudien ska resultera i framtagna åtgärdspaket och i en inriktning för fortsatt planering och 
rekommenderade åtgärder samt redovisa samhällsekonomiska effekterna för genomförandet. 

1.2. Arbetsprocessen 

Åtgärdsvalsstudier görs i ett inledande skede och utförs i samverkan mellan olika aktörer. Metodiken bygger på 
en tanke- och arbetsprocess som baseras på kunskap och dialog och ska visa på principiella lösningar. I 
åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lösningar samt 
forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Första fasen handlar om att initiera och starta projektet. 
Andra fasen handlar om att förstå situationen och beskriva nuläget, samt att utifrån det identifiera behov, 
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brister och mål. I tredje fasen prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån 
fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och 
kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en övergripande inriktning och förslag till 
rekommenderade åtgärder, vilket utgör den fjärde fasen. 

1.  

Figur 1. Fyrstegsprincipens faser. 

 

Åtgärdsgenereringen genomförs utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en princip som innebär att 
möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Åtgärder ur de lägsta stegen är mest resurs- och 
kostnadseffektiva och ska därför prioriteras för att lösa identifierade problem. I andra hand ska om- eller 
nybyggnad av infrastruktur väljas. I processen ska samtliga trafikantslag och färdmedel inkluderas där olika 
typer av åtgärder ska beaktas. Fyrstegsprincipens steg beskrivs så här: 

2. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

3. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande 
av den befintliga infrastrukturen. 

4. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

5. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

I denna åtgärdsvalsstudie har regelbundna dialoger hållits med berörda parter. Totalt har tre arbetsmöten 
hållits i direkt anslutning till varje fas i arbetsprocessen. 

• Arbetsmöte 1: Förstå situationen, kartläggning av nuläget 

• Arbetsmöte 2 Pröva tänkbara lösningar, problem- och målformulering 

• Arbetsmöte 3: Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

1.3. Avgränsning 

Denna åtgärdsvalsstudie omfattar sträckan mellan Tomelilla (från Rosendalsvägen) och Simrishamn 
(cirkulationsplatsen). I Figur 2 nedan illustreras utredningsområdet. 
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Figur 2. Aktuellt utredningsområde för ÅVS-arbetet. 
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1.4. Aktörer och övriga intressenter 

Åtgärdsvalsstudien är initierad av Trafikverket. Övriga medverkande är Tomelilla kommun, Simrishamn 
kommun, Region Skåne samt Skånetrafiken. 

1.5. Tidigare planeringsarbete 

Nedan beskrivs det tidigare planeringsarbete som kan komma att påverka denna åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket 

Förstudie Väg 11 Tomelilla - Gärsnäs 

Hastighetsförändringar på sträckan studerades i en förstudie som Trafikverket genomförde år 2013. 
Förändringarna i framkomlighet beskrevs både som hastighetsförändring från 90 km/tim till 80 km/tim samt 
90 km/tim till 100 km/tim. Skillnader mellan att köra de studerade 15 kilometerna var att hastigheten 
80 km/tim eller 100 km/tim gav en ökning på 2 minuter och 15 sekunder. Tidsskillnaden mellan dåvarande 
90 km/tim och 100 km/tim var 1 minut. 

Väg 11 Tomelilla-Gärsnäs SEB 

En samlad effektbedömning (SEB) har tagits fram för åtgärd på sträckan Tomelilla – Gärsnäs (12 km). Aktuell 
åtgärd på sträckan är mötesseparering av befintlig väg med utbyggnad av omkörningssträckor, så kallad gles 
2+1-väg. Översyn av korsningar, anslutningar och sidoområden. Vid Ullstorp, cirka 1 km öster om Tomelilla, 
utreds en ny sträckning norr om randbebyggelsen. Ny gång- och cykelväg utreds mellan Tomelilla och Lunnarp. 
Paketet är enligt framtagen SEB samhällsekonomisk lönsam. Nysträckning och breddning ökar trafiksäkerheten 
men påverkar landskapet negativt. 

Österlenbanan, Ystad–Simrishamn, förbättringsåtgärder 

Region Skåne har tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie med 
rekommenderade satsningar indelade i etapper. Slutmålet år 2050 är dubbelspår på hela Ystad- och 
Österlenbanan samt triangelspår i Tomelilla. Det betyder att restiderna förkortas till Ystad och Simrishamn, en 
ökad turtäthet, samt en bättre tillgänglighet till Köpenhamn. 

Region Skåne 

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, 
vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till kommunala 
cykelvägar. Fördelat under planens tolv år motsvarar satsningarna drygt 130 miljoner kronor per år. Alla brister 
i cykelvägnätet som har identifierats och de objekt som kommer att byggas finns på en interaktiv karta på 
skane.se/cykel. Där visas även var cykelolyckor har skett, befintlig cykelinfrastruktur och potentialen för arbets- 
och skolpendling med cykel. 

Gärsnäs – Östra Tommarp samt Simrishamn – Östra Tommarp är med som objekt i cykelvägsplanen. Gärsnäs – 
Östra Tommarp ligger under planperioden år 2021-2023 och Simrishamn – Östra Tommarp planperioden år 
2024-2026. 

Skånetrafiken 

Stationsutredning, riktlinjer för utformning 

Skånetrafiken/Region Skåne har pekat ut ett antal kollektivtrafikstråk i Skåne som ska omfattas av Regionalt 
superbusskoncept, däribland stråket Malmö/Lund-Simrishamn. Utredningen beskriver nuläge samt tar fram 
åtgärdsförslag för blivande stationer inom Regionalt superbusskoncept. Syftet med utredningen är att ta fram 
underlag som översiktligt visar på hur de olika stationerna kan utformas inklusive en enklare 
kostnadsbedömning. Underlaget blir en av utgångspunkterna för regionens fortsatta arbete med att utveckla 
det Regionala superbusskonceptet. 
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2. Förstå situationen 

2.1. Nuläge 

Funktion 

Väg 11 tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet för kollektivtrafik, dagliga personresor, godstransporter och 
långväga resor. Vägen har en viktig funktion där den binder samman sydvästra Skåne med de sydliga delarna av 
centrala och sydöstra Skåne. 

Malmö och Lund (via väg 102) är de största målpunkter för daglig pendling med koppling till väg 11. Detta 
innebär stora pendlingsflöden längs vägens västligare delar, där de lokala resorna utgör en betydande del av 
biltrafiken i maxtimme. Sjöbo kan till viss del ses som en brytpunkt för daglig pendling längs väg 11. Öster om 
Sjöbo minskar vägens funktion som pendlingsväg till Malmö, då orter från Tomelilla och österut har tillgång till 
Pågatågstrafik. Däremot är Lund en målpunkt som primärt nås via väg 11 för de som pendlar med bil och buss 
från Tomelilla och Simrishamn. Även om den utpekade funktionen är samma som för de västliga delarna, så är 
mängden trafikrörelser betydligt mindre i omfattning i de östliga delarna av vägen. Av denna anledning har 
vägens olika delar utvecklats till att få olika standard. Höga flöden har varit huvudskälet till att vägen i de 
västliga delarna under 2000-talet har trafiksäkrast genom succesiv utbyggnad till mötesseparerad väg. 

Väg 11 och Österlenbanan har vidare en viktigt lokal funktion för resande i stråket Tomelilla – Simrishamn. Den 
lokala trafiken innefattar inte enbart arbetspendling utan även lantbruksmaskiner och i viss mån också 
godstransporter till och från Tomelilla och Simrishamn. Jordbrukssektorn är en mycket viktig näring på Österlen 
och transporter med koppling till lantbruk har höga anspråk i denna del av Skåne.  

Besöksnäringen har utvecklats till att bli mycket viktigt för både Tomelilla och Simrishamn. Besökare som färdas 
i stråket har behov att färdas längs en säker, trygg och gärna attraktiv miljö. Däremot är anspråken vad gäller 
restid av mindre betydelse för en besökare, vare sig det är en långväga turist eller lokala dagsturer. 

Den aktuella sträckan av väg 11 är cirka 25 kilometer och sträcker sig mellan Tomelilla och Simrishamn. Vägen 
är statlig. Detta gäller även sträckorna genom de tätorter som passeras på vägen. Likaså finns ett flertal 
anslutande vägar till väg 11 som är statliga. Längs sträckan anslutes många enskilda vägar, se Figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Väghållare för väg 11 samt omkringliggande vägar. Röd markering: Statlig väg. Blå markering: Kommunal väg. Grön 
markering: Enskild väg. (Nationell vägdatabas Trafikverket). 

Standard 

Vägen utgörs av ett körfält i vardera riktning. Sträckans bredd varierar mellan 7–9,5 meter. Hastigheten på 
sträckan är 80 – 90 km/tim, med undantag genom tätorterna där hastigheten sänks till 70, 60 och 40 km/tim. 
Hastigheten illustreras i Figur 4-Figur 7 nedan. 
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Figur 4. Skyltade hastigheter på väg 11. 

 

Figur 5. Skyltade hastigheter på väg 11. 
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Figur 6. Skyltade hastigheter på väg 11. 

 

Figur 7. Skyltade hastigheter på väg 11. 

Automatisk trafiksäkerhetskontroll 

I nuläget finns automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) längs sträckan i form av trafiksäkerhetskameror. 
Trafikverket anser att fartkamerorna står på rätt plats idag och detta grundar sig i de 
utformning/lokaliseringskrav som finns/fanns när de byggdes. ATK kom på plats 2006 och de fanns då andra 
utformningsförhållanden än i nuläget. 
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Trafik 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) längs med väg 11 varierar. Trafikflödena är högre på den västra delen av väg 11, vilket 
beror på att pendlingstrafiken till största del har riktningen åt Malmö/Lund. Likaså är trafikflödena något större 
inom tätorterna med förklaring att det alstras och rör sig trafik inom tätorterna. Trafikflödet är dessutom större 
öster om anslutning av väg 9 söderifrån. Detta beror på den pendlingstrafik till och från Simrishamn som 
kommer söderifrån. För årsdygntrafik för hela sträckan se Figur 8 till Figur 11 nedan. 

 

Figur 8. Årsdygnstrafik på aktuell sträcka av väg 11. 

 

Figur 9. Årsdygnstrafik på aktuell sträcka av väg 11. 
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Figur 10. Årsdygnstrafik på aktuell sträcka av väg 11. 

 

Figur 11. Årsdygnstrafik på aktuell sträcka av väg 11. 

Jämförelsevist med resten av riksväg 11 är trafikflödet på utredningssträckan Tomelilla – Simrishamn relativt 
lågt, se Tabell 1. 

Tabell 1. ÅDT delsträckor väg 11, mätpunkter samt uppräkning för/till år 2018. 

Mätsträcka ÅDT (f/d) år 2018 

Dalby - Staffanstorp 14 700 

Veberöd - Sjöbo 10 000 

Sjöbo – korsning väg 11/väg 19 4 900 

Tomelilla - korsning väg 11/väg 9 4 400 

Korsning väg 11/väg 9 - Simrishamn 6 000 
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Figur 12 ÅDT delsträckor väg 11, mätpunkter samt uppräkning för/till år 2018 

Sträckan Tomelilla – Simrishamn har de senaste 20 åren (mellan år 1998 och2018) haft en jämn trafikökning, en 
total ökning på 25 procent. Enligt Trafikverkets basprognos för Skåne förväntas vägen ha en trafikflödesökning 
för personbilar på cirka 44 procent år 2014 – 2040. 

Turisttrafik på sommaren bidrar till en 25 procent ökning av årsdygnstrafiken. Under denna årstiden ökar 
antalet trafikanter som inte är vana vid vägen och kan vara en bidragande faktor för den bristande upplevda 
kontinuiteten på vägen. 

Kollektivtrafik 

Busstrafik 
Den aktuella sträckan trafikeras idag av Skånetrafikens expresslinje 5 och linje 570. Idag har linjen timmestrafik 
mellan Simrishamn och Tomelilla. Under pendlingstider under vardagar har linjen en något högre turtäthet. 
Från december 2021 kommer utbudet att utökas till 30-minuterstrafik och timmestrafik på helgerna. Skåne 
Expressen 5 är stommen i kollektivtrafiksystemet utmed väg 11. I Sjöbo bildar den takten för övriga busslinjer 
som angör i knutpunkt Sjöbo. [Stämma av med Skånetrafiken om det finns mer info för hur de vill trafikera. 
Kanske några rader om hur buss och tågtrafiken kompletterar varandra] 

Linje 570 kör med 30/60-minuterstrafik vardagar samt även en del trafik på helger. Inga större förändringar 
planeras på sikt för linje 570 utmed utredningssträckan. 

På sträckan finns sex hållplatser. Nedan presenteras totala antalet påstigande/dag för samtliga hållplatser. 

Tabell 2. Totala antalet påstigande/dag år 2019 för busshållplatser inom utredningsområdet.  

Hållplats Antal påstigande/dag 

Gärsnäs Skolvägen 20 

Järrestad Näckebo 10 

Lunnarp väg 11 10 

Simris Bjärsjövägen < 5 

Smedstorp Väg 11 10 

 

Skånetrafiken rapporterar upplevda framkomlighetsbesvär på grund av bland annat jordbrukstrafiken 
[Eventuellt få fram riktiga trafiksiffror för jordbrukstrafiken]. Vanligt förekommande problem beskrivs vara att 
och samma jordbruksfordon behöver köras om flera gånger av samma buss. På vissa sträckor är vägen smal 
vilket förhindrar omkörning. Banorna trafikeras inte av godtåg. 
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Järnvägstrafik 
Inom utredningsområdet, inkluderat Tomelilla och Simrishamn tätorter, finns fem tågstationen som trafikeras 
av persontrafik (Pågatåg) där tågen kör timmestrafik i vardera riktning. Enligt resvaneundersökning (RVU) 
Österlen 2019 så reste 25–29 procent av resenärerna mellan orterna Tomelilla och Simrishamn med 
kollektivtrafiken. 

Gång- och cykeltrafik 

Det finns idag inget sammanhängande separat gång-och cykelstråk längs väg 11 mellan Tomelilla och 
Simrishamn. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2019 presenteras ett par delsträckor längs väg 11 Tomelilla – 
Simrishamn där behov för cykling finns. 

Tomelilla – Lunnarp/Ingelsta 

Det finns behov att kunna cykla till arbetet där mejeriet är en stor målpunkt samt bostad och till 
kollektivtrafiken i relation Tomelilla och Lunnarp/Ingelsta. Bristen är påtaglig då det saknas infrastruktur för 
cyklister öster om Ullstorp samt att sträckan inte upplevs trafiksäker på grund av höga hastigheter och stora 
trafikflöden. 

Gärsnäs - Östra Tommarp 

Det finns behov att kunna cykla till kollektivtrafiken i relation Gärsnäs och Östra Tommarp. Bristen ligger i att 
det inte upplevs trafiksäkert att cykla längs väg 11 och Storgatan på grund av höga hastigheter och stora 
trafikflöden. 

Östra Tommarp - Simrishamn 

Det finns behov av att kunna cykla till arbetet, till kollektivtrafiken, och i rekreationssyfte i relationen Östra 
Tommarp och Simrishamn. Bristen ligger i att det inte upplevs trafiksäkert att cykla längs väg 11 alternativt 
Drickavägen fram till järnvägskorsningen och därefter längs befintlig cykelväg, Rikstolvan och slutligen längs väg 
11 på grund av höga hastigheter och stora trafikflöden. 

Räddningstjänsten 

Aktuell sträcka bevakas av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) som består av ett gemensamt 
kommunalförbund där kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad har gått tillsammans. SÖRF har det 
administrativa sätet i Ystad med operativa styrkor i alla fyra kommunerna. Syftet med förbundet är att bättre 
och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma räddningstjänstområdet. 

Riksväg 11 används som en primär utryckningsväg för SÖRF mellan Tomelilla och Simrishamn. När trafikolyckor 
sker på utredningssträckan åker oftast räddningstjänsten från både Tomelilla och Simrishamn. Den personal 
som anländer först till olyckan informerar de övriga utryckningsinstanserna om vilka resurser som behövs och 
om någon kan avbryta sin uttryckning eller om förstärkning krävs. 

Räddningstjänsten spärrar alltid av vägen vid trafikolyckor på aktuell sträcka av trafiksäkerhets- och 
arbetsmiljöskäl. Det innebär att det kan skapas långa köer på riksvägen till dess att avspärrningarna öppnas 
igen. En fördel är då om det finns omledningsvägar i närheten så att räddningstjänsten kan leda om trafiken. 

SÖRF anser att nödfickor längs riksvägar är bra då dessa ibland ligger inom ett avstånd från trafikolyckan som 
gör det möjlighet för räddningstjänsten att transportera skadade motorfordon dit. Trafiken kan öppnas upp 
snabbare när räddningstjänsten inte behöver hålla avspärrningarna tills att fordonen transporterats bort. SÖRF 
anser att 2+1 vägar generellt är bra då trafikolyckans allvarlighetsgrad blir lägre. Det negativa med 2+1 vägar är 
att framkomligheten försämras för utryckningsfordonen på de sträckor som bara har ett körfält. Vanliga 
personbilar kan räddningstjänsten oftast köra förbi om de håller till höger, men större fordon som lastbilar kan 
vara svåra/omöjliga att passera för brandkåren på grund av att vägbredden är för smal. SÖRF anser också att 
nödfickor har en viktig funktion vid 2+1 vägars sträckor med bara ett körfält då större fordon kan stanna till där 
för att släppa förbi utryckningsfordon. 

213



 

13 
 

Trafiksäkerhet 

Till STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) har det rapporterats 96 olyckor på sträckan från år 
2009 till slutet av 2018. Av dessa var 21 av typen upphinnande – motorfordon. Flertalet av dessa inträffande i 
samband med att vänstersvängande fordon blev påkörda bakifrån. Det rapporterades även 14 avsvängande-
olyckor med motorfordon, samtliga av dessa var lindriga eller med inga personskador. Anledningsbeskrivningen 
som rapporterades i samband med dessa olyckor liknade de anledningarna som rapporterades till de 
upphinnande-olyckorna, men innefattade även högersvängande trafik. Det rapporterades även 23 
singelolyckor med varierande orsaker. 

I  Figur 13 - Figur 16 redovisas en sammanställning över olyckor som har registrerats inom 
avgränsningsområdet för olyckor under tioårsperioden 2009-01-01 till 2018-12-31. Olyckorna som presenteras 
utgör de tre alvarligaste svårighetsgraderna, dödsolycka (svart), allvarlig olycka (röd) och måttlig olycka 
(orange). 

 

Figur 13. Olycksstatistik för väg 10 åren 2009-2018 (Strada, 2019). 
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Figur 14. Olycksstatistik för väg 10 åren 2009-2018 (Strada, 2019). ”H” markerar busshållplatser. 

 

 
Figur 15. Olycksstatistik för väg 10 åren 2009-2018 (Strada, 2019). ”H” markerar busshållplatser. 
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Figur 16. Olycksstatistik för väg 10 åren 2009-2018 (Strada, 2019). ”H” markerar busshållplatser. 

Bedömd trafiksäkerhet 

Trafikmiljön bedöms som osäker för oskyddade trafikanter som idag går eller cyklar i blandtrafik på en väg med 
smal vägren där motortrafiken har höga hastigheter. Att korsa riksväg 11 som oskyddad trafikant bedöms som 
obehagligt. Gång- och cykelbanor saknas i vissa fall från anslutande vägar till busshållplatserna, vilket gör att 
oskyddade trafikanter tvingas röra sig på vägrenen för att ta sig till busshållplatserna. På grund av karaktären 
på riksvägen, bred väg med hög andel tung trafik och höga hastigheter, kan det även upplevas osäkert att korsa 
vägen utan mittrefug. 

Sträckan har många anslutningar, bland annat åkeranslutningar och in-/utfarter för enstaka fastigheter. 
Trafikmätningar visar inte att motortrafiken överskrider de skyltade hastigheterna, dock har det rapporterats 
till Trafikverket om att hastigheten många gånger upplevs som hög, framförallt för de motortrafikanter som ska 
köra ut på väg 11 från anslutande vägar. 

Målpunkter 

Längs med och i närheten av väg 11 finns ett flertal verksamheter och målpunkter som på ett eller annat sätt 
påverkar utredningsområdet och denna studie. Nedan listas de som bedöms vara mest relevanta. 

Rekreation 

Hammenhögsbadet 
Badet är ett fint friluftsbad under sommartid i Hammenhög med koppling till väg 11 via väg 9 och andra 
lokalvägar både till Gärsnäs och Smedstorp. 

Tomelilla Hyrkart HB 
Gokart bana i Ullstorp längs väg 11. 

Idrottsplats Gärsvalla Gärsnäs 
En idrottsplats i Gärsnäs som faciliteter två föreningar, Gärsnäs Gymnastik och Idrottsförening samt 
Brottarklubben Järpen. 
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Verksamheter 

Svenska Foder AB 
Svenska Foder AB är leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till 
livsmedelsbranschen. Svenska Foder finns med egna anläggningar på ett 30-tal platser däribland i Lunnarp norr 
om väg 11.  

Danone mejeri 
I Lunnarps östra del ligger mejeriet Danone där Österlen mejeriet ingår. Verksamheten är inriktad på 
produktion av livsmedel såsom yoghurt och smoothies m.m.  

Ingelsta Kalkon 
Mellan Lunnarp och Smedstorp ligger Ingelsta Kalkon. Verksamheten innefattar både produktion och 
gårdsbutik samt restaurang. Produktionen på plats innefattar uppfödning och slakteri. 

Skånefrö AB 
I Östra Tommarp strax norr om väg 11 ligger Skånefrö AB som är ett av landets ledande utsädesföretag med 
fokus på utsäde och gräsfrö.  

Övrigt 

Fiskedragsmuseet - Järrestad-Gladsax 
Ett museum beläget öster om Järrestad längs väg 11. 

Ullstorps garden 
En handelsträdgård i Ullstorp längs väg 11. Gården har flera utfaret ut på väg 11. 

Café Rustik 
Ett café och krukmakeri mittemot Ullstorps garden på väg 11:s norra sida. 

Hällristningar i Järrestad 
Skånes bäst bevarade hällristningar. De finns på en kalkhäll i ett hagområde omkring en kilometer norr om 
Järrestad vid vägen mot Gladsax. Hällen anses vara en av Nordens största hällristningslokal. 

Östra Tommarps kyrka 
Östra Tommarps kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Tommarp. Den tillhör Gärsnäs församling i Lunds stift. 

Natur- och kulturmiljö 

Längs med väg 11 mellan Tomelilla och Simrishamn finns ett flertal områden med höga natur- och 
kulturvärden, se Figur 17 - Figur 19 nedan. Strax nordväst om Smedstorp ligger Ljunagavångens naturreservat 
samt ett grav- och boplatsområde. Likaså innefattar Smedstorp i riksintresse för kulturmiljövård på grund av 
dess tidstypiska bebyggelse från sekelskiftet (se Figur 17). Strax nordväst om Gärsnäs i närhet av Stiby kyrka 
ligger ett större område utpekat som möjlig fornlämning. Likaså innefattas södra delen av Östra Tommarp av 
ett område med fornlämningar (se Figur 18). Sträckan mellan Östra Tommarp och Simrishamn har ett flertal 
mindre till medelstora område innefattande fornlämningar strax intill väg 11 (se Figur 19). 

I Figur 17 - Figur 19 syftar röd punkt och fält på fornlämning, rött streckat fält på riksintresse för 
kulturmiljövård, blå punkt och fält på övrig kulturhistorisk lämning, grå punkt på ingen antikvarisk bedömning 
samt grönt streckat fält på naturreservat. 
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Figur 17. Natur- och kulturvärden längs med väg 11. (Kartmaterial: © Lantmäteriet & Geodatasamverkan). 

 

Figur 18. Natur- och kulturvärden längs med väg 11. (Kartmaterial: © Lantmäteriet & Geodatasamverkan). 

 

 

Figur 19. Natur- och kulturvärden längs med väg 11. (Kartmaterial: © Lantmäteriet & Geodatasamverkan). 
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2.2. Kommande utveckling 

Nedan beskrivs planer som på ett eller annat sätt kan komma påverka åtgärdsvalsstudiens arbete. 

Ystad- Österlenbanan 

Tiotusentals resenärer färdas med tåg på sträckan Malmö – Ystad – Simrishamn varje dag. Pendlingsmönstren 
kännetecknas av stora flöden i riktning mot de regionala kärnorna. Eftersom tillgängligheten är lägre i sydöstra 
Skåne än i övriga regionen är det viktigt att vi har en fungerande kollektivtrafik för arbetsresor, studiependling 
och fritid. Trafikverkets satsningar på järnvägen i sydöstra Skåne har pågått under en längre tid. 

I nuläget satsar Trafikverket över en halv miljard kronor på ett flertal åtgärder på Ystad – och Österlenbanan, så 
som hastighetshöjningar, mötesspår, bangårdsombyggnad, fjärrblockering och trädsäkring. Genom dessa 
åtgärder ökar robustheten och tillförlitligheten på banorna. Projektet kommer att avslutas december 2021.  

Region Skåne har tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie för Ystad- 
och Österlenbanan med målbild att förkorta restiderna från Malmö till Ystad och Simrishamn, ökad turtäthet 
samt en bättre tillgänglighet till Köpenhamn. Studien bygger på åtgärder uppdelade i etapper och slutmålet år 
2050 är dubbelspår på hela Ystad- och Österlenbanan. De rekommenderade åtgärderna innebär mötesspår på 
platser där de gör störst nytta i restidsvinst och effektivitet. Om alla etapperna genomförs kommer restiden 
med direkttåg Malmö-Ystad bli 17 minuter kortare och Simrishamn-Malmö 22 minuter kortare. Det skulle även 
kunna ge fler avgångar med kvartstrafik och halvtimmestrafik för respektive sträckor. Dock förutsätter 
genomförandet att åtgärderna finansieras i kommande nationella plan. 

Lantmännen Hammenhög 

I samband med att Lantmännens verksamhet i Ystad läggs ner har Lantmännen flyttat verksamheten till 
Hammenhög. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras för att kunna ta emot en större volym spannmål 
samt moderniseras. Trafik till Lantmännens fastigheter kommer framöver lösas enbart från Smedstorpsvägen, 
via Brydegatan. Den befintliga in- och utfarten från Herrestadsvägen kommer att stängas. Den planerade 
utökningen av verksamheten kommer att medföra en ökning av trafik till och från området. Den största 
andelen trafik sker under skörden, augusti-september. Under år 2017 skedde 1 250 transporter med säd in till 
verksamheten. Med föreslagen utbyggnad förväntas intransporterna öka till cirka 1 970 styck under samma 
period. 

2.3. Krav och rekommendationer 

Samtliga framtagna åtgärder ska följa de krav och råd som ställs utifrån Trafikverkets Vägars och gators 
utformning (VGU). Det gäller både för de åtgärder som föreslås för ny väg, åtgärd på befintlig väg som för GC-
förslag. 

2.4. Problembeskrivning 

Följande problem och brister har identifierats för aktuell sträcka på väg 11: 

• Bristande kontinuitet på väg 11 på grund av: 

o Många anslutningar 

o Varierande fordonshastigheter 

o Att vägen går igenom eller i nära anslutning till ett antal tätorter  

o Dålig separering av oskyddade trafikanter 

• Incitamentet att välja tåget är lågt jämfört med bilen. Robusthet och turtäthet upplevs som otillräcklig. 

Det gäller både för lokala resor i stråket samt för resor som sker via stråket till andra målpunkter i 

Skåne. 

• Det är varierande tillgänglighet och standard på anslutande förbindelser till busshållplatser och 

tågstationer 

• Väg 11 upplevs otrygg för gång- och cykeltrafikanter vilket hämmar potentialen för gång och cykling 

längs med stråket samt till lokala målpunkter 
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• Upplevda framkomlighetsproblem för samtliga motortrafikslag på väg 11 

o Kollektivtrafik 

o Gods 

o Personbil (pendling) 

o Jordbruk 

o Utryckningsfordon 

2.5. Mål för lösningar 

Ett övergripande mål har formulerats för åtgärdsvalsstudien:  

• Säkerställa säker framkomlighet mellan Tomelilla och Simrishamn för transportsystemet som helhet 

utifrån stråkets funktion 

Det övergripande målet har konkretiserats i fyra delmål: 

A. Göra det mer attraktivt att välja tåget och/eller bussen istället för personbilen. Särskilt fokus för 

pendlingstrafiken 

B. Öka tillförlitlighet och kontinuitet på väg 11 för förbättrad upplevd och faktisk framkomlighet 

C. Förbättra för cykeltrafiken för pendling till lokala målpunkter såsom hållplats- och stationslägen 

D. Stärka turismen i stråket genom god kollektivtrafik och goda cykelmöjligheter anpassat för besökare 

Transportpolitiska mål 

Utöver projektmålen har även de transportpolitiska målen varit vägledande i val av åtgärder samt legat som 
underlag vid effektbedömningen av paketeringsförslagen. De transportpolitiska målen presenteras nedan. 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande 
målet finns också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det 
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem 
måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att 
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 
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3. Alternativa lösningar  

3.1. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

Nedan presenteras föreslagna åtgärder grupperade utefter steg i fyrstegsprincipen (se Tabell 3 – Tabell 6). 

I nedanstående tabeller beskrivs de föreslagna åtgärderna samt en bedömning av dess måluppfyllnad. Bedömningen av åtgärdernas måluppfyllelse har gjorts utifrån en 
tregradig skala (positiv, ingen och negativ måluppfyllnad) relaterat till den målbild som formulerats för åtgärdsvalsstudien i avsnitt 2.5 Mål för lösningar (endast bedömning 
av relevans för måluppfyllnad av delmål). Vidare bedöms åtgärdernas investeringskostnader utifrån en tregradig skala, låg, medel och hög. I tabellerna anges även om 
åtgärder tas vidare eller ej. 

Positiv måluppfyllnad   Låg investeringskostnad  xxxxxx - xxxxx SEK 

Ingen måluppfyllnad   Medel investeringskostnad  xxxxxx - xxxxx SEK 

Negativ måluppfyllnad   Hög investeringskostnad  xxxxxx - xxxxx SEK 

  

Steg 1-åtgärder 

Tabell 3 Föreslagna steg 1-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

1-1 
Skapa säkra cykelplatser på kollektivtrafiken för att 
stärka cykelturismen 

    
Förse bussar med cykelsläp. Skapa säkra 
cykelplatser på tågen (genom 
bokningssystem/kösystem). 

Låg Ja  

1-2 
Åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet under 
sommaren 

    Kampanj för ökat kollektivtrafiksanvändande Låg Ja  

1-3 
Tydligare skyltning på väg 19 till väg 11 och 
mejeriet 

    Lyft till Trafikverket om lämpligt vägval? Låg Ja  

1-4 Förändra jordbrukets transporter     
Genom dialog ändra körmönster och tid på 
dygn samt datum för transporter. 

Låg Ja  

1-5 
Marknadsföra nya cykelinfrastruktur som 
underlättar för cykelpendling 

    

Marknadsföra en eventuell GC-väg genom att 
låna ut elcyklar m.m. 
Österlenmejeriet kan vara ambassadör. 
Folkhälsa? 

Låg Ja  
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Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

Åtgärd är beroende av utbyggnad av 
cykelstråket.  

1-6 
Utredning av verktyg och informationskampanjer 
för att öka samåkning till arbetsplatser 

    
Kartlägga anställdas resvanor, genomför 
kampanjer där potential finns. 

Låg Ja  

1-7 
Styr transporter till tider på dygnet som är mindre 
trafikerade 

    Utreda närtransporten. Låg Nej 

Transporter inom 
utredningsområdet sker i samverkan 
med transporter utanför 
utredningsområdet. Justering av tid 
av dygnet som transporter sker på 
kommer också påverka andra 
delsträckor. Åtgärden kan innebära 
försämrad framkomlighet utanför 
utredningsområdet. 

1-8 
Utreda bättre möjlighet att byta mellan buss och 
tåg.   

    Tidtabellsjustering. Låg Ja  

1-9 
Åtgärder som ämnar öka distansutbildningar och 
distansarbete 

    
Organisationer i kommunerna kan arbeta med 
frågan. Minska sina medarbetares resor 
genom att uppmuntra arbete hemifrån. 

Låg Ja  

1-10 Förändra tider för skiftarbete      
Ex. anställda på Mejeriet och lantmännen. 
Synka med kollektivtrafik och andra 
verksamheter (ex skolor) 

Låg Nej 
Denna optimering sker naturligt 
mellan arbetsgivare och 
medarbetare.  

Steg 2-åtgärder 

Tabell 4. Föreslagna steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

2-1 Dela upp trafikströmmarna till/från Mejeriet     
Dela upp trafiken på andra anslutande 
vägar till Mejeriet. 

Låg Nej 
Åtgärden förväntas leda till en 
försämrad trafiksäkerhet på den nya 
anslutande vägen. 

2-2 Tillåta gods på järnvägen      Låg Nej 
Åtgärden strider mot Österlenbanans 
mål (fokus pendeltrafik). 

2-3 Se över ATK längs sträckan 
    Se över behov av nya ATK på sträckan, samt 

att vid ev. ombyggnad av 
Låg Ja  
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Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

korsningspunkterna se över dagens 

placering av ATK. 

2-4 
Flytta, lägga till eller ta bort anslutningar till 
maskinstationer för lantbruk 

 
 

   Låg Nej 
Åtgärdens genomförbarhet bedöms 
som svår. 

2-5 Utveckla vägvisning för cykeltrafik     
Gäller vägvisning för såväl rekreation och 
pendling. 

Låg Ja  

2-6 
Åtgärder som minskar resetiden för 
kollektivtrafiken 

    

Erbjuda direktturer i det befintliga 
linjenätet; med särskilt fokus på 
vaneresenärer som pendlar mellan 
Simrishamn-Tomelilla-Lund (kan köra förbi 
Sjöbo på v 13/11). Ex. förbjuda påstigningar 
i Lund. 

Låg Ja  

2-7 
Minska antalet anslutningar till väg 11 genom att 
öka samnyttjande av brukningsvägar för 
lantbruket 

     Medel Ja  

2-8 
Utveckling av befintliga tågstationsmiljöer (inom 
och utanför utredningsområdet) 

    

Ingår i Ortsutvrcklingsprojektet. 
Åtgärd innebär endast utredning och 
samordning. Ex. utred pendelparkering intill 
stationer utanför utredningsområdet. 

Medel Ja  

2-9 
Stibykyrkoväg 1574, utreda om anslutning kan tas 
bort 

    Förändringsärende. Låg Ja  

2-10 Väg 1580, utreda om anslutning kan tas bort     Förändringsärende. Låg Ja  

2-11 ITS-system     

Dynamiska hastighetsskyltar. Särskilt 
intressant vid korsningspunkter där 
anslutande vägar har varierande flöde och 
där det i dag finns lokala 
hastighetsnedsättningar. 

Låg Ja  

2-12 Förse vägen med räffling      Positiv inverkan på trafiksäkerheten. Låg Ja  

Steg 3-åtgärder 
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Tabell 5. Föreslagna steg 3-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

3-1 
Minska antalet konfliktpunkter för att få ett 
jämnare flöde 

    
Fokus in och utfarter för enskilda 
fastigheter.  

Medel Ja  

3-2 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 11 genom 
Gärsnäs 

    Fokus tunga fordon. Medel Ja  

3-3 
Smalna av körbana och bredda vägrenen för GC-
trafik   

    
Innanför befintligt vägområde 
 

Låg Nej 
Åtgärden kan skapa en falsk trygghet 
för såväl oskyddade trafikanter som 
motorfordon. 

3-4 
Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande 
åtgärder i större korsningar 

    Exempel refug samt utökade svängradier. Medel Ja  

3-5 
Se över och eventuellt flytta hållplatser med 
hänsyn till trafiksäkerhet och tillgänglighet 

    
Paketet får inte försämra restiden för 
bussen. 

Låg Ja  

3-6 Skapa säkra passager vid busshållplatser     
Kan inbära både planskildheter och andra 
lösningar, exempelvis mittrefuger. 

Medel Ja  

3-7 
Se över och förbättra infart- och accelerationsfält 
till bussfickor 

    
Synka hållplatsfickor och hastighetsgränser, 
accelerationsfält. 

Låg Ja  

3-8 Inför vänstersvängsfält där behov finns     

Storgatan till väg 11 (många som ska in till 
Tommarp här) saknar vänstersvängfält. 
Även traktor till JHL. Hastiga inbromsningar.  
Eventuellt stänga denna eller den andra 
infarten till Östra Tommarp. 

Medel Ja  

3-9 
Översyn och komplettering av sidoräcken där 
behov finns. 

     Medel Ja  

3-10 
Mejeriets väg, anslutningen förses med 
accelerationsfält/högersvängsfält 

     Låg Ja  

3-11 
Ingelstad kalkon, anslutningar förses med 
accelerationsfält/högersvängsfält 

     Låg Ja  

3-12 
Ullstorpsgårdscenter, anslutningar förses med 
accelerationsfält/högersvängsfält 

     Låg Ja  

3-13 Anlägg förbigångsfickor för jordbrukstransporter     
Måste kommuniceras. Kopplas samman 
med steg 1 och 2. 

Låg Ja  
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Steg 4-åtgärder 

Tabell 6. Föreslagna steg 4-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 

Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 

Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

4-1 Anlägg en separerad GC-bana längs väg 11     

Fokus pendling. Beroende av 4-2 (2+1). 
Innebär en hög kostnad och stort 
markintrång i många fastigheter. 

Hög Ja  

4-2 Mötesseparering av hela eller delar av väg 11     Innebär även att hastigheten höjs. Hög Ja  

4-3 Anlägg en ny GC-väg som sammanbinder orterna      
Fokus rekreation. Ej parallell GC-väg längs 
väg 11. 

Medel Ja  

4-4 Anlägg nya GC-förbindelser till hållplatslägen  
 

   Låg Ja  

4-5 Nya brukningsvägar för lantbruket      Medel Ja  

4-6 
Förbättrad/ny pendelparkering i Lunnarp och/eller 
i Gärsnäs, Östra Tommarp och Smedstorp 

     Medel Ja  

4-7 
Öka hastigheten på tågen genom upprustning av 
banan. 

     Hög Nej 
Åtgärden ingår redan i 
Österlenbanans förbättringsåtgärder 

4-8 
Triangelspår i Tomelilla för att slippa vända tåget i 
Tomelillastation  

     Hög Nej 
Åtgärden ingår redan i 
Österlenbanans förbättringsåtgärder 

4-9 
Tågtrafik som endast stannar vid de större 
stationerna? 

     Låg Nej 
Åtgärden ingår redan i 
Österlenbanans förbättringsåtgärder 

4-10 Förbifart Gärsnäs och Östra Tommarp      Hög Ja  

4-11 Förbifart söder om Gärsnäs     
Biltrafiken nyttjar Herrestadsvägen, 
busstrafik nyttjar befintlig väg 11. 

Hög Nej 
Åtgärden har en stor kostnad i 
förhållande till nyttan. 

 

Åtgärder som direkt förkastas 

I detta avsnitt presenteras och förklaras de åtgärder som direkt valts att förkastas. Det vill säga dessa åtgärder har inte bedömts utifrån måluppfyllelsen. 

2+2 väg 

En mötesfri 2+2 väg har i åtgärdsvalsstudiens tidiga skede valts bort som förslag då detta skulle innebära en utformning som är av mycket högre standard än resterande 
sträcka Lund-Simrishamn. Problembeskrivningen av utredningsområdet motiverar inte en högre standard av sträckan Tomelilla-Simrishamn än resten av stråket. 
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0-alternativ 

0-alternativet har i åtgärdsvalsstudiens tidiga skede valts bort som förslag då problembeskrivningen syftar på att sträckan Tomelilla-Simrishamn är bristfällig enligt de 
transportpolitiska målen. Att inte göra några åtgärder på sträckan går inte att motivera. 
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3.2. Paketeringsförslag 

Fyra paket har tagits fram. Paket 1 innehåller åtgärder som är fristående och oberoende av vilket av paket 2, 3 eller 4 som genomförs. Paket 1 kan genomföras med mindre 
medel och en enklare formellprocess. Paket 2, 3 och 4 har tagits fram som alternativ till varandra. Paket 2 och 3 är liknande och innehåller åtgärder som innebär mindre 
ombyggnationer. Skillnaden mellan paket 2 och 3 är att åtgärd 3-2 bytts ut till 4-10 i paket 3. Paket 4 innebär större om- och nybyggnationer. 

En GKI (grov kostnadsindikation) har tagits fram för respektive paket. Enligt GKI:n har paket 1 en kostnad på cirka XX miljoner kronor (prisnivå 2020-01) med en 
standardavvikelse på +/- 30 procent. Paket 2 har enligt beräkningarna en kostnad på cirka XX miljoner kronor (prisnivå 2020-01) med en standardavvikelse på +/- 30 
procent. Paket 3 har enligt beräkningarna en kostnad på cirka XX miljoner kronor (prisnivå 2020-01) med en standardavvikelse på +/- 30 procent. Paket 4 har enligt 
beräkningarna en kostnad på cirka XX miljoner kronor (prisnivå 2020-01) med en standardavvikelse på +/- 30 procent. 

Tabell 7. Åtgärdspaket 1. 

Paket 

Ingående lösningar 

Åtgärdsnummer Beskrivning av åtgärd 
Investeringskostnad (tkr) 
Prisnivå 2020-01 

Paket 1 
Fristående 
åtgärder 

1-1 Skapa säkra cykelplatser på kollektivtrafiken under sommaren  

1-2 Åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet under sommaren  

1-3 Tydligare skyltning på väg 19 till väg 11 och mejeriet  

1-4 Förändra jordbrukets transporter  

1-5 Marknadsföra nya cykelinfrastruktur som underlättar för cykelpendling  

1-6 Utredning av verktyg och informationskampanjer för att öka samåkning till arbetsplatser  

1-8 Utreda bättre möjlighet att byta mellan buss och tåg.   

1-9 Åtgärder som ämnar öka distansutbildningar och distansarbete  

2-5 Utveckla vägvisning för cykeltrafik  

2-6 Åtgärder som minskar resetiden för kollektivtrafiken  

2-7 Minska antalet anslutningar till väg 11 genom att öka samnyttjande av brukningsvägar för lantbruket  

2-8 Utveckling av befintliga tågstationsmiljöer (inom och utanför utredningsområdet)  

2-9 Stibykyrkoväg 1574, utreda om anslutning kan tas bort  

2-10 Väg 1580, utreda om anslutning kan tas bort  

3-5 Se över och eventuellt flytta hållplatser med hänsyn till trafiksäkerhet och tillgänglighet  

3-6 Skapa säkra passager vid busshållplatser  

3-7 Se över och förbättra infart- och accelerationsfält till bussfickor  

3-9 Översyn och komplettering av sidoräcken där behov finns  

4-6 Förbättrad/ny pendelparkering i Lunnarp och/eller i Gärsnäs, Östra Tommarp och Smedstorp  
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Tabell 8. Åtgärdspaket 2. 

 

Tabell 9. Åtgärdspaket 3 

Paket 

Ingående lösningar 

Åtgärdsnummer Beskrivning av åtgärd 
Investeringskostnad (tkr) 
Prisnivå 2020-01 

Paket 2 
Mindre 
ombyggnationer, 
upprustning av 
befintlig väg 11 

2-3 Se över ATK längs sträckan  

2-11 ITS-system  

2-12 Förse vägen med räffling   

3-1 Minska antalet konfliktpunkter för att få ett jämnare flöde  

3-2 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 11 genom Gärsnäs  

3-4 Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder i större korsningar  

3-8 Inför vänstersvängsfält där behov finns  

3-10 Mejeriets väg, anslutningen förses med accelerationsfält/högersvängsfält  

3-11 Ingelstad kalkon, anslutningar förses med accelerationsfält/högersvängsfält  

3-12 Ullstorpsgårdscenter, anslutningar förses med accelerationsfält/högersvängsfält  

3-13 Anlägg förbigångsfickor för jordbrukstransporter  

4-3 Anlägg en ny GC-väg som sammanbinder orterna   

4-4 Anlägg nya GC-förbindelser till hållplatslägen  

4-5 Nya brukningsvägar för lantbruket  

Paket 

Ingående lösningar 

Åtgärdsnummer Beskrivning av åtgärd 
Investeringskostnad (tkr) 
Prisnivå 2020-01 

Paket 3 
Mindre 
ombyggnationer 
samt 
nybyggnationer 
av väg 11 

2-3 Se över ATK längs sträckan  

2-11 ITS-system  

2-12 Förse vägen med räffling   

3-1 Minska antalet konfliktpunkter för att få ett jämnare flöde  

3-4 Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder i större korsningar  

3-8 Inför vänstersvängsfält där behov finns  

3-10 Mejeriets väg, anslutningen förses med accelerationsfält/högersvängsfält  

3-11 Ingelstad kalkon, anslutningar förses med accelerationsfält/högersvängsfält  
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Tabell 10. Åtgärdspaket 4. 

 
  

3-12 Ullstorpsgårdscenter, anslutningar förses med accelerationsfält/högersvängsfält  

3-13 Anlägg förbigångsfickor för jordbrukstransporter  

4-3 Anlägg en ny GC-väg som sammanbinder orterna   

4-4 Anlägg nya GC-förbindelser till hållplatslägen  

4-5 Nya brukningsvägar för lantbruket  

4-10 Förbifart Gärsnäs och Östra Tommarp  

Paket 

Ingående lösningar 

Åtgärdsnummer Beskrivning av åtgärd 
Investeringskostnad (tkr) 
Prisnivå 2020-01 

Paket 4 
Större om- och 
nybyggnationer, 
utbyggnad av väg 
11 

4-1 Anlägg en separerad GC-bana längs väg 11 
 

4-2 Mötesseparering av hela eller delar av väg 11 
 

4-10 Förbifart Gärsnäs och Östra Tommarp 
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3.3. Samlad bedömning av paket 

En sammanställning av paketens effekter ges i  

Tabell 11. I tabellen bedöms paketens bidrag till ÅVS-målen (se avsnitt 2.5 Mål för lösningar) samt bidrag till de transportpolitiska målen.  

Följande bedömningsskala tillämpas i effektbedömningen.   

Positiv effekt  

Svag positiv effekt  

Försumbar effekt  

Svag negativ effekt  

Negativ effekt  

 

Tabell 11. Effektbedömning av paket 1, 2 och 3. 

  Mål Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 

  Fristående åtgärder 
Mindre ombyggnationer, 

upprustning av befintlig väg 11 
Mindre ombyggnationer samt 

nybyggnationer av väg 11 
Större om- och nybyggnationer, 

utbyggnad av väg 11 

Uppskattad kostnad 
(Prisnivå 2020-01) 

 
X miljoner kronor X miljoner kronor X miljoner kronor X miljoner kronor 

Tidsaspekt 
färdigställande 
(Kort 1-6 år, Medel 
6-10, Lång 10 <) 

 

Kort Medel Lång Lång 

Bidrag till ÅVS-mål 

Mål A 

Positiv effekt: Nya 
pendelparkeringar, förbättring 
av resandebyten mellan tåg och 
buss, minskning av restiden för 
kollektivtrafiken samt ny GC-
passager i anslutning hållplatser 
ökar kollektivtrafikens 
attraktivitet. 

Svag positiv effekt: Genom att 
anlägga separerade GC-
förbindelser till hållplatser ökar 
kollektivtrafikens attraktivitet. 

Svag positiv effekt: Genom att 
anlägga separerade GC-
förbindelser till hållplatser ökar 
kollektivtrafikens attraktivitet. 

Negativ effekt: Med paketet 
ökar framkomligheten för 
motorfordon. Kollektivtrafikens 
attraktivitet och konkurrenskraft 
jämfört med personbilen 
minskar. 

Mål B 
Positiv effekt: Genom att flytta 
över resande från bil till 
kollektivtrafik samt minska 

Svag positiv effekt: Genom att 
förse vägen med ITS-system, 
räffling, optimera placeringen av 

Svag positiv effekt: Genom att 
förse vägen med ITS-system, 
räffling, optimera placeringen av 

Positiv effekt: Genom att bygga 
om väg 11 till en 
mötesseparerad väg och 
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behovet av transporter 
förväntas trafikmängderna på 
väg 11 minskas. Detta bedöms 
leda till att den upplevda och 
faktiska framkomligheten 
förbättras. 

ATK samt minska antalet 
konfliktpunkter ökar 
tillförlitlighet och kontinuitet på 
väg 11. 

ATK, minska antalet 
konfliktpunkter samt anlägga 
förbifarter kring Gärsnäs och 
Östra Tommarp ökar 
tillförlitlighet och kontinuitet på 
väg 11. 

anlägga förbifart Gärsnäs och 
Östra Tommarp bedöms såväl 
den upplevda som faktiska 
framkomligheten förbättras. 

Mål C 

Positiv effekt: Med nya säkra 
GC-passager i anslutning till 
hållplatser och optimera 
placering av hållplatser 
förbättras möjligheterna till 
cykelpendling. 

Positiv effekt: Genom att 
anlägga separerade GC-
förbindelser till hållplatser och 
anlägga en GC-väg som binder 
samman orterna förbättras 
möjligheterna till cykelpendling. 

Positiv effekt: Genom att 
anlägga separerade GC-
förbindelser till hållplatser och 
anlägga en GC-väg som binder 
samman orterna förbättras 
möjligheterna till cykelpendling. 

Positiv effekt: Genom att 
anlägga en separerad ång- och 
cykelbana utmed väg 11 
förbättras möjligheterna till 
cykelpendling. 

Mål D 

Positiv effekt: Genom att göra 
det mer attraktivt att ta med 
cykeln på kollektivtrafiken, 
förbättra vägvisningen för GC-
trafikanter stärks turismen i 
stråket. 

Positiv effekt: Genom att 
anlägga en GC-väg som binder 
samman orterna längs väg 11 
stärks turismen i stråket. 

Positiv effekt: Genom att 
anlägga en GC-väg som binder 
samman orterna längs väg 11 
stärks turismen i stråket. 

Svag positiv effekt: Längs väg 11 
anläggs en separerad GC-bana 
vilket stärker turismen i stråket. 

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas 
resor 

Svag positiv effekt: Med en 
överflyttning från bil till 
kollektivtrafik och cykel, en ökad 
beläggning i personbilar samt 
ett minskat behov av 
transporter minskar 
trafikflödena och trängseln. 
Samtidigt minskar antalet 
anslutningar till väg 11. Detta 
bedöms bidra till en svag 
förbättring av tillförlitligheten 
för medborgarnas resor. 

Svag positiv effekt: Med de 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna, i form av bland 
annat räffling, optimering av 
lokalisering för ATK och 
ombyggnation av korsningar, 
förväntas risken för störningar 
och förseningar minska. Detta 
bedöms bidra till en svag 
förbättring av tillförlitligheten 
för medborgarnas resor.   

Positiv effekt: Med de 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna, i form av räffling, 
optimering av lokalisering för 
ATK och ombyggnation av 
korsningar och förbifarterna 
kring Gärsnäs och Östra 
Tommarp förväntas risken för 
störningar och förseningar 
minska. Detta bedöms bidra till 
en förbättring av 
tillförlitligheten för 
medborgarnas resor.   

Positiv effekt: Genom att bygga 
om väg 11 med 
mötesseparering samt anlägga 
två nya förbifarter minskar 
risken för störningar och 
förseningar vilket bidrar till en 
svag förbättring av 
tillförlitligheten för 
medborgarnas resor.   

Svag positiv effekt: Genom att 
minska mängden motorfordon 
bedöms tryggheten för samtliga 
trafikslag påverkas positivt. 

Positiv effekt: Genom att 
anlägga separerad GC-väg som 
sammanbinder orter, förbättra 
tillgängligheten till hållplatser 

Positiv effekt: Genom att 
anlägga separerad GC-väg som 
sammanbinder orter, förbättra 
tillgängligheten till hållplatser 

Positiv effekt: Genom att bygga 
om väg 11 till en 
mötesseparerad väg och 
anlägga en separerad GC-bana 
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Genom de 
trafiksäkerhetenshöjande 
åtgärderna för motorfordon och 
GC-trafikanter bedöms 
tryggheten för förbättras 
ytterligare. Sammantaget 
bedöms tryggheten påverkas 
svagt positivt med paketet. 

bedöms tryggheten för 
oskyddade trafikanter 
förbättras. Genom de 
trafiksäkerhetenshöjande 
åtgärderna för motorfordon 
bedöms även tryggheten för 
motorfordon förbättras något. 

bedöms tryggheten för 
oskyddade trafikanter 
förbättras. Förbifarterna kring 
Gärsnäs och Östra Tommarp gör 
även att fordonsmängden på 
befintlig väg 11 genom 
samhällena minskar, även detta 
har ett positivt bidrag på 
tryggheten. 

utmed väg 11 ökar tryggheten 
för såväl motorfordon som för 
oskyddade trafikanter. 
Förbifarterna kring Gärsnäs och 
Östra Tommarp gör även att 
fordonsmängden på befintlig 
väg 11 genom samhällena 
minskar, även detta har ett 
positivt bidrag på tryggheten. 

Näringslivets 
transporter 

Svag positiv effekt: Med en 
överflyttning från bil till 
kollektivtrafik och cykel, en ökad 
beläggning i personbilar samt 
ett minskat behov av 
transporter minskar 
trafikflödena och trängseln. 
Samtidigt minskar antalet 
anslutningar till väg 11. Detta 
bedöms bidra till en svag 
förbättring av tillförlitligheten 
för näringslivets transporter. 

Svag positiv effekt: Med de 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna, i form av bland 
annat räffling, optimering av 
lokalisering för ATK och 
ombyggnation av korsningar, 
förväntas risken för störningar 
och förseningar minska. Detta 
bedöms bidra till en svag 
förbättring av tillförlitligheten 
för näringslivets transporter. 

Positiv effekt: Med de 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna, i form av räffling, 
optimering av lokalisering för 
ATK och ombyggnation av 
korsningar och förbifarterna 
kring Gärsnäs och Östra 
Tommarp förväntas risken för 
störningar och förseningar 
minska. Detta bedöms bidra till 
en förbättring av 
tillförlitligheten för näringslivets 
transporter. 

Positiv effekt: Genom att bygga 
om väg 11 med 
mötesseparering samt anlägga 
två nya förbifarter minskar 
risken för störningar och 
förseningar vilket bidrar till en 
svag förbättring av 
tillförlitligheten för näringslivets 
transporter. 

Svag positiv effekt: Paketet 
bedöms ha en svag positiv effekt 
på kvaliteten på näringslivets 
transporter då paketet innebär 
en något minskad risk för 
störningar och förseningar vilket 
leder till svag tidsmässig 
kvalitetsförbättring. 

Svag positiv effekt: Paketet 
bedöms ha en svag positiv effekt 
på kvaliteten på näringslivets 
transporter då paketet innebär 
en något minskad risk för 
störningar och förseningar vilket 
leder till svag tidsmässig 
kvalitetsförbättring. 

Positiv effekt: Paketet bedöms 
ha en positiv effekt på kvaliteten 
på näringslivets transporter då 
paketet innebär en ökad 
hastighet samt en minskad risk 
för störningar och förseningar 
vilket leder till tidsmässig 
kvalitetsförbättring. 

Positiv effekt: Paketet bedöms 
ha en positiv effekt på kvaliteten 
på näringslivets transporter då 
paketet innebär en ökad 
hastighet samt en minskad risk 
för störningar och förseningar 
vilket leder till tidsmässig 
kvalitetsförbättring. 

Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Försumbar effekt: Paketet 
bedöms inte påverka 
tillgängligheten 
regionalt/länder. 

Försumbar effekt: Paketet 
bedöms inte påverka 
tillgängligheten 
regionalt/länder. 

Försumbar effekt: Paketet 
bedöms inte påverka 
tillgängligheten 
regionalt/länder. 

Försumbar effekt: Paketet 
bedöms inte påverka 
tillgängligheten 
regionalt/länder. 

232



 

32 
 

Jämställdhet 

Svag positiv effekt: Paketet har 
en svag positiv inverkan på 
jämställdheten genom ökade 
möjligheter att göra egna 
färdmedelsval. Möjligheterna 
ökar med förbättrade 
möjligheter att byta mellan tåg 
och buss, minskad restid för 
kollektivtrafiken samt genom att 
anlägga säkra GC-passager i 
anslutning till hållplatser.  

Svag positiv effekt: Paketet har 
en svag positiv inverkan på 
jämställdheten genom ökade 
möjligheter att göra egna 
färdmedelsval. Möjligheterna 
ökar med anläggandet av ny GC-
bana till hållplatser samt ny 
separerad GC-väg som 
sammanbinder orterna.  

Svag positiv effekt: Paketet har 
en svag positiv inverkan på 
jämställdheten genom ökade 
möjligheter att göra egna 
färdmedelsval. Möjligheterna 
ökar med anläggandet av ny GC-
bana till hållplatser samt ny 
separerad GC-väg som 
sammanbinder orterna.  

Försumbar effekt: Paketet har 
en ingen effekt på 
jämställdheten då möjligheterna 
att göra egna färdmedelsval inte 
bedöms påverkas.  

Funktionshindrade 

Svag positiv effekt: Med nya 
säkra GC-passager till hållplatser 
bedöms kollektivtrafiknätets 
användbarhet för 
funktionshindrade förbättras 
något. 

Svag positiv effekt: Med nya 
GC-förbindelser till hållplatser 
bedöms kollektivtrafiknätets 
användbarhet för 
funktionshindrade förbättras 
något. 

Svag positiv effekt: Med nya 
GC-förbindelser till hållplatser 
bedöms kollektivtrafiknätets 
användbarhet för 
funktionshindrade förbättras 
något. 

Försumbar effekt: 
Kollektivtrafikens användbarhet 
bedöms inte påverkas med 
paketet. 

Barn och unga 

Svag positiv effekt: Svag positiv 
effekt på barn och ungas 
möjlighet att själva använda 
transportsystem då nya GC-
passager anläggs intill 
kollektivtrafikens 
busshållplatser.  

Positiv effekt: Positiv effekt på 
barn och ungas möjlighet att 
själva använda transportsystem 
då ny separerad GC-väg som 
sammanbinder orterna samt 
nya GC-förbindelser till 
hållplatslägen anläggs. 

Positiv effekt: Positiv effekt på 
barn och ungas möjlighet att 
själva använda transportsystem 
då ny separerad GC-väg som 
sammanbinder orterna samt 
nya GC-förbindelser till 
hållplatslägen anläggs. 

Positiv effekt: Positiv effekt på 
barn och ungas möjlighet att 
själva använda transportsystem 
då ny separerad GC-bana utmed 
väg 11 anläggs. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Positiv effekt: Paketet bedöms 
ha en positiv effekt på andelen 
resor som görs med 
kollektivtrafik, gång och cykel. 
Detta med anledning av 
förbättrad tillgänglighet till 
hållplatser, förbättrad skyltning 
för cykeltrafiken, 
informationskampanjer och 
minskad av restiden för 
kollektivtrafiken. 

Positiv effekt: Paketet bedöms 
ha en positiv effekt på andelen 
resor som görs med 
kollektivtrafik, gång och cykel. 
Detta med anledning av ny 
separerad GC-väg som förbinder 
orterna samt anläggande av nya 
GC-förbindelser till 
kollektivtrafikens hållplatslägen. 

Positiv effekt: Paketet bedöms 
ha en positiv effekt på andelen 
resor som görs med 
kollektivtrafik, gång och cykel. 
Detta med anledning av ny 
separerad GC-väg som förbinder 
orterna samt anläggande av nya 
GC-förbindelser till 
kollektivtrafikens hållplatslägen. 

Försumbar effekt: Paketet 
bedöms inte påverka andelen 
resor som görs med 
kollektivtrafik, gång och cykel. 
Med paketet bedöms 
kollektivtrafikens attraktivitet 
och konkurrenskraft jämfört 
med personbilen minska. 
Möjligheterna att resa till fots 
och med cykel bedöms dock öka 
med ny separerad GC-bana 
utmed väg 11. 
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Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat 

Positiv effekt: Genom minskad 
biltrafik bedöms mängden 
fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag 
minska. 

Positiv effekt: Genom minskad 
biltrafik bedöms mängden 
fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag 
minska. 

Svag negativ effekt: Genom 
minskad biltrafik bedöms 
mängden fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag 
minska. Detta står i konflikt med 
den ökade körsträcka som 
uppstår med förbifarterna. 
Sammantaget bedöms mängden 
fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag 
påverkas svagt negativt med 
paketet. 

Negativ effekt: Mängden 
fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag 
bedöms med den ökade 
framkomligheten och ökade 
körlängden för motorfordon 
öka. Att en ny separerad GC-
bana utmed väg 11 anläggs 
bedöms dock ha en positiv 
inverkan. 

Hälsa 

Svag positiv effekt: Svag positiv 
effekt på människors hälsa 
kopplat till buller då paketet 
innebär minskning av 
trafikmängder utmed väg 11.  

Svag positiv effekt: Svag positiv 
effekt på människors hälsa 
kopplat till buller då paketet 
innebär minskning av 
trafikmängder utmed väg 11.  

Positiv effekt: Genom minskad 
biltrafik uppnås positiv effekt på 
människors hälsa kopplat till 
buller. Genom att anlägga 
förbifarter bedöms antalet 
personer som utsätts för höga 
bullernivåer längs befintlig 
sträckning minska ytterligare. 

Försumbar effekt: Med en ökad 
skyltad hastighet, ökar 
bullernivåerna. Genom att 
anlägga förbifarter runt 
tätorterna bedöms dock antalet 
personer som utsätts för höga 
bullernivåer att minska. Om 
bullernivåerna överskrider 
riktvärden förväntas 
bullerdämpande åtgärder vidtas 
varför effekten bedöms som 
försumbar. 

Svag positiv effekt: Paketet ger 
till följd av minskad biltrafik 
bidrag till koldioxidbesparingar 
och minskade utsläpp av andra 
luftföroreningar. 

Svag positiv effekt: Paketet ger 
till följd av minskad biltrafik 
bidrag till koldioxidbesparingar 
och minskade utsläpp av andra 
luftföroreningar. 

Svag negativ effekt: Paketet ger 
till följd av minskad biltrafik 
bidrag till koldioxidbesparingar 
och minskade utsläpp av andra 
luftföroreningar. Att resvägen 
för fordon blir längre med 
anläggandet av förbifarterna 
bedöms dock leda till ytterligare 
utsläpp. Sammantaget bedöms 
utsläppen påverkas svagt 
negativt med paketet. 

Negativ effekt: Paketet ger till 
följd av ökad hastighet bidrag till 
ytterligare koldioxidutsläpp och 
ökade utsläpp av andra 
luftföroreningar. Att resvägen 
för fordon blir längre med 
anläggandet av förbifarterna 
bedöms även leda till ytterligare 
utsläpp och ökade utsläpp av 
andra luftföroreningar. 
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Landskap 

Svag negativ effekt: Viss ny 
mark tas i anspråk vid 
genomförandet av paketet. 
Bland annat anläggs nya 
pendelparkeringar vilket ger en 
svag negativ effekt på 
landskapet i form av negativ 
effekt på skala och visuell 
karaktär. 

Svag negativ effekt: Viss ny 
mark tas i anspråk vid 
genomförandet av paketet. 
Bland annat anläggs en 
separerad GC-väg vilket ger en 
svag negativ effekt på 
landskapet i form av negativ 
effekt på skala och visuell 
karaktär. 

Negativ effekt: Mark tas i 
anspråk vid genomförandet av 
paketet. Bland annat anläggs två 
förbifarter vilket har en negativ 
effekt på landskapet i form av 
negativ effekt på skala och 
visuell karaktär. 

Negativ effekt: Mark tas i 
anspråk vid breddning av väg 11 
för att möjliggöra för 
mötesseparering, en ny 
separerad GC-bana utmed väg 
11 samt anläggande av 
förbifarter detta har en negativ 
effekt på landskapet i form av 
negativ effekt på skala och 
visuell karaktär. 

Svag negativ effekt: Utmed väg 
11 mellan Tomelilla och 
Simrishamn finns ett flertal olika 
natur- och kulturvärden 
utpekade. Paketet innebär små 
markintrång, hur intrången 
påverkar de utpekade natur- 
och kulturvärdena är i detta 
skede okänt. 

Svag negativ effekt: Utmed väg 
11 mellan Tomelilla och 
Simrishamn finns ett flertal olika 
natur- och kulturvärden 
utpekade. Paketet innebär små 
markintrång, hur intrången 
påverkar de utpekade natur- 
och kulturvärdena är i detta 
skede okänt. 

Negativ effekt: Utmed väg 11 
mellan Tomelilla och 
Simrishamn finns ett flertal olika 
natur- och kulturvärden 
utpekade. Paketet innebär stora 
markintrång, hur intrången 
påverkar de utpekade natur- 
och kulturvärdena är i detta 
skede okänt.  

Negativ effekt: Utmed väg 11 
mellan Tomelilla och 
Simrishamn finns ett flertal olika 
natur- och kulturvärden 
utpekade. Paketet innebär stora 
markintrång, hur intrången 
påverkar de utpekade natur- 
och kulturvärdena är i detta 
skede okänt.  

Trafiksäkerhet 

Positiv effekt: En minskad 
biltrafik har positiva effekter på 
trafiksäkerheten. Samtidigt 
byggs säkra GC-passager vid 
hållplatser, standarden på 
korsningar höjs och antalet 
anslutningar minskar.  

Positiv effekt: En minskad 
biltrafik har positiva effekter på 
trafiksäkerheten. Samtidigt 
byggs ny separerad GC-väg, ITS-
system införs, lokalisering av 
ATK optimeras, antalet 
konfliktpunkter minskar och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
i korsningspunkter genomförs. 

Positiv effekt: En minskad 
biltrafik har positiva effekter på 
trafiksäkerheten. Samtidigt 
byggs ny separerad GC-väg, ITS-
system införs, lokalisering av 
ATK optimeras, antalet 
konfliktpunkter minskar och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
i korsningspunkter genomförs. 

Positiv effekt: Med 
mötesseparering, ny separerad 
GC-bana samt nya förbifarter 
bedöms trafiksäkerheten 
förbättras för samtliga 
trafikslag. Att hastigheten höjs 
har dock ett negativt bidrag på 
trafiksäkerheten. 

Bidrag till en 
samhällsekonomiskt 
effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning 
 
 

Ekologisk 
hållbarhet 

Genom minskad biltrafik 
minskar mängden fordons-
kilometrar för energiintensiva 
trafikslag och mängden 
koldioxidutsläpp och andra 
luftföroreningar. Det står dock i 
konflikt med att viss mark tas i 
anspråk vilket ger en svag 

Genom minskad biltrafik 
minskar mängden fordons-
kilometrar för energiintensiva 
trafikslag och mängden 
koldioxidutsläpp och andra 
luftföroreningar. Det står dock i 
konflikt med att viss mark tas i 
anspråk vilket ger en svag 

Paketet förväntas leda till en 
ökad mängd fordonskilometrar 
för energiintensiva trafikslag. 
Samtidigt ökar koldioxidutsläpp 
och andra luftföroreningar. Att 
ny mark tas i anspråk bidrar till 
negativ effekt på landskapets 
skala och visuell karaktär. 

Paketet förväntas leda till en 
ökad mängd fordonskilometrar 
för energiintensiva trafikslag. 
Samtidigt ökar koldioxidutsläpp 
och andra luftföroreningar. Att 
ny mark tas i anspråk bidrar till 
negativ effekt på landskapets 
skala och visuell karaktär. 
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negativ effekt på landskapets 
skala och visuell karaktär.  

negativ effekt på landskapets 
skala och visuell karaktär. 

Samtidigt finns risk för negativ 
inverkan på utpekade natur- och 
kulturvärden. 

Samtidigt finns risk för negativ 
inverkan på utpekade natur- och 
kulturvärden. 

Samhällsekonomisk 
hållbarhet 

Nyttor uppstår i form av 
förbättrade möjligheter att resa 
med kollektivtrafik vilket ger ett 
mer resurseffektivt utnyttjande 
av transportsystemet samtidigt 
som möjligheten till tillväxt och 
regional utveckling förbättras. 
Att trafiksäkerheten förbättras 
har även positivt bidrag till den 
ekonomiska hållbarheten. 

Nyttor uppstår i form av 
förbättrade möjligheter att resa 
med kollektivtrafik vilket ger ett 
mer resurseffektivt utnyttjande 
av transportsystemet samtidigt 
som möjligheten till tillväxt och 
regional utveckling förbättras. 
Att trafiksäkerheten förbättras 
har även positivt bidrag till den 
ekonomiska hållbarheten. 

Nyttor uppstår i form av 
förbättrade möjligheter att resa 
med kollektivtrafik vilket ger ett 
mer resurseffektivt utnyttjande 
av transportsystemet samtidigt 
som möjligheten till tillväxt och 
regional utveckling förbättras.  

Nyttor uppstår i form av 
förbättrad framkomlighet för 
motorfordon vilket möjliggör 
tillväxt och regional utveckling. 
Att trafiksäkerheten förbättras 
har även positivt bidrag till den 
ekonomiska hållbarheten. 

Social hållbarhet 

Såväl den förbättrade 
trafiksäkerheten som 
tryggheten bedöms bidra 
positivt till den sociala 
hållbarheten. 

Såväl den förbättrade 
trafiksäkerheten som 
tryggheten bedöms bidra 
positivt till den sociala 
hållbarheten. 

Såväl den förbättrade 
trafiksäkerheten som 
tryggheten bedöms bidra 
positivt till den sociala 
hållbarheten. 

Såväl den förbättrade 
trafiksäkerheten som 
tryggheten bedöms bidra 
positivt till den sociala 
hållbarheten. 

Målkonflikter  

Nyttor i form av förbättrad 
trafiksäkerhet, överflyttning från 
bil till kollektivtrafik, gång och 
cykel och förbättrad 
tillförlitlighet för såväl 
medborgarnas resor som 
näringslivets transporter står i 
konflikt med små ingrepp i 
landskapet. 

Nyttor i form av förbättrad 
trafiksäkerhet, överflyttning från 
bil till kollektivtrafik, gång och 
cykel och förbättrad 
tillförlitlighet för såväl 
medborgarnas resor som 
näringslivets transporter står i 
konflikt med små ingrepp i 
landskapet. 

Nyttor i form av förbättrad 
trafiksäkerhet, överflyttning från 
bil till kollektivtrafik, gång och 
cykel och förbättrad 
tillförlitlighet för såväl 
medborgarnas resor som 
näringslivets transporter står i 
konflikt med stora ingrepp i 
landskapet. 

Nyttor i form av förbättrad 
trafiksäkerhet, förbättrad 
tillförlitlighet för såväl 
medborgarnas resor som 
näringslivets transporter  
står i konflikt med en ökad 
mängd fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag, stora 
ingrepp i landskapet och ökade 
utsläpp av luftföroreningar.  

Samlad bedömning  

Paketet har hög måluppfyllelse 
på såväl de ÅVS-specifika målen 
som på de transportpolitiska 
målen. Den samlade 
bedömningen är positiv.  

Paketet har hög måluppfyllelse 
på såväl de ÅVS-specifika målen 
som på de transportpolitiska 
målen. Den samlade 
bedömningen är positiv.  

Paketet har hög måluppfyllelse 
av de ÅVS-specifika målen. 
Bland de transportpolitiska 
målen finns målkonflikter. Den 
samlade bedömningen är 
osäker. 

Det finns målkonflikter i 
måluppfyllelsen av såväl de ÅVS-
specifika målen som de 
transportpolitiska målen. Den 
samlade bedömningen är 
negativ. 
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4. Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder  

4.1. Rekommenderade åtgärder 

4.2. Förslag till finansiering och ansvarstagande 

Avtal mellan Trafikverket behöver upprättas dels för ansvar för de nya GC-vägarna dels för eventuella förändringar av väghållaransvaret.  

Paket 
Åtgärds-
nummer 

Ingående lösningar 
Förslag till fortsatt 
planering och 
genomförande 

Tidsaspekt 
färdigställande 

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till finansiering Kommentar 

1 
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Trafikverket, Region Syd, Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö 

Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

 

www.trafikverket.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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 3 juni 2020                             Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 10 juni 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1.Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 april 2020
§§ 20-37.

2. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 70/2020 – 
Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs 
och uthyrs av Sydöstra Skånes Räddningstjänst.

3. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 71/2020 – 
godkännande av årsredovisning för 2019 och ansvarsfrihet för år 2019 – 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

4. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 72/2020 – 
godkännande av årsredovisning för 2019 och ansvarsfrihet för år 2019 – 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019.

5.Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden § 28/2020 – Ombud 
till Brösarps Vattenverk.

6. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden § 26/2020 – 
Utredning badanläggningar i Tomelilla kommun.

7. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 30 april 2020 §§ 36-44. 
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8. Tjänsteskrivelse den 15 maj 2020 från kommundirektör Britt-Marie 
Börjesson – Ersättare för kommundirektör, tillförordnad 
kommundirektör.

9. Protokoll från byggnadsnämnden den 13 maj 2020, §§ 45-60.

10. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2020, §§ 
106-128.

11. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 19 maj 2020, §§ 25-26.

12. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 19 maj 2020, §§ 27-36.

13. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 maj 
2020, §§ 27-30.

14. Information 2020-05-20 från Arbetsförmedlingens generaldirektör om 
myndighetens prioriteringar i krisen.

15. Protokoll från revisorerna den 19 maj 2020, §§ 20-26.

16. Protokoll från Central Samverkansgrupp den 14 april 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 3 juni 2020 från kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

245


	Kallelse förstasida
	Dialoger och informationsärenden
	Dialoger och informationsärenden ksau den 10 juni 2020
	Fn § 37/2020 Yttrande Budget 2021 med plan för 2022-2023
	Sida 1
	Sida 2

	Familjenämndens yttrande budgetremiss 2021 komplett
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Sbn § 22/2020 Remiss mål och budget 2021-2023
	Sida 1
	Sida 2

	Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse för 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Von §  33/2020 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 gällande vård och omsorgsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Kfn § 18/2020
Budget 2021 med plan för 2022-2023
	Sida 1
	Sida 2

	Kultur- och fritidsnämndens budgetskrivelse
	Sida 1
	Sida 2

	Byggnadsnämndens möjligheter och utmaningar 2021 fram till 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Remissyttrande budget 2021 med plan 2022-2023

	Informationsärende - Länsstyrelsen avslår lokala trafikföreskrifter om förbud mot genomfart för tungtrafik, på del av väg 11 i Tomelilla kommun.
	Meddelande om förslag på trafikföreskrifter 14371813 
	Sida 1
	Sida 2

	TRV 2020_53302 Väg 11 Yttrande avslag förbud mot tung trafik 14332067 
	Sida 1
	Sida 2


	Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund med anledning av överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd m.m.
	Tjänsteskrivelse angående ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. alkoholärenden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
	Förändring av samverkansavtalet med anledning av att budgeten för SÖSK integreras med budget för Ystads kommun från och med år 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	D 19_3 Samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté - SÖSK
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Distribution av beslut - Samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté SÖSK
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2017-2020
	Tjänsteskrivelse angående medborgarinitiativ 2017-2020
	Sida 1
	Sida 2

	Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2017-2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14


	Svar på initiativ om översyn av ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågor
	Tjänsteskrivelse Översyn av ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågor
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Förvaltningens svar på fråga om ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågor
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige
	Tjänsteskrivelse motion - webbsänd kommunfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Vansbro kommuns utredning om webbsändning av fullmäktiges sammanträden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16


	Svar på medborgarinitiativ angående friluftsbad i Eljaröd – eller i Brösarp?
	Tjänsteskrivelse medborgarinitiativ angående friluftsbad i Eljaröd eller i Brösarp
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 26/2020 angående utredning badanläggningar i Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera gatubelysningen i småbyarna
	Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera gatubelysningen i småbyarna (GDPR) 

	Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp
	Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp
	Sida 1
	Sida 2

	Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp (projektbeskrivning)
	Sida 1
	Sida 2

	Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp (ritning)

	Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr 6352/2018
	Bn § 53/2020 Remissyttrande Konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Svarsfil 2020-05-14 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Eventuellt ytterligare yttrande angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 11 i Skåne län, TRV 2019/54663
	Tjänsteskrivelse angående möjlighet till ytterligare synpunkter gällande hastighetsbegränsning på väg 11
	Sida 1
	Sida 2

	Underrättelse - Möjlighet att lämna synpunkter på yttrande från Trafikverket rörande hastighetsbegränsning på Väg 11
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62


	Åtgärdsvalsstudie Väg 11 Tomelilla - Simrishamn
	Synpunkter Åtgårdssvalstudie (ÅVS) väg 11 Tomelilla-Simrishamn


	Sida 1
	Sida 2

	Rapport ÅVS väg 11 Tomelilla Simrishamn 2020-05-06
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42


	Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
	Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälningsärenden
	Redovisning av anmälningsärenden ksau den 10 juni 2020
	Sida 1
	Sida 2



