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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Martin Svensson (M) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
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1 (1)

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

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

Handläggare:

Britt Ekstrand
Assistent
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 6 februari 2020 Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau 12 februari 
2020

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

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Anna Hagenkötter och säkerhetssamordnare 

Helena Berlin
- Återkoppling aktuella händelser

2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och planeringsingenjör 

Håkan Berggren kl. 09.45
- Tung trafik runt Tomelilla

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 6 februari 2020.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent

3



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 4 Dnr KS 2020/6

Internkontrollplan 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att närvarande tjänstemän ska få bli kvar i 
sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar att utifrån genomförd riskanalys anta 
internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2020.63, med 
ändring i riskanalysen att förtroendevalda läggs till i punkt 20.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott 
att lägga till en punkt i riskanalysen och i internkontrollplanen avseende risk 
med felaktiga förfrågningsunderlag vid upphandlingar.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av kommunstyrelsens 
verksamheternas och utifrån denna analys tagit fram ett förslag på 
internkontrollplan 2020.

Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson och 
ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar hur det interna kontrollarbetet 
har utvecklats.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utifrån genomförd 
riskanalys anta internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, handlingsid: 
Ks 2020.63.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2020, handlingsid: Ks 2020.157.
Riskanalys för kommunstyrelsens verksamheter 2020, handlingsid: Ks 
2020.62.
Förslag till internkontrollplan 2020, handlingsid: Ks 2020.63.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 4 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att närvarande tjänstemän ska lämna 
sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet.

Leif Sandberg (C) yrkar avslag på att tjänstemännen ska lämna 
sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet.

Ida Bornlykke (S) yrkar att förtroendevalda ska läggas till i punkt 20 i 
riskanalysen samt att kommunstyrelsens ska delegera till arbetsutskottet att 
lägga till en punkt i riskanalysen och i internkontrollplanen avseende risk med 
felaktiga förfrågningsunderlag vid upphandlingar.

Beslutsgång 1 – Tjänstemäns närvaro
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs i voteringen:
Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Ida Bornlykkes förslag.

Omröstning
Med nio ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med Leif Sandbergs förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 4 forts.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Leif Sandberg (C) X
Per-Martin Svensson (M) X
Sara Anheden (S) X
Per Gustafsson (SD) X
Anders Throbäck (S) X
Kjell Persson (KD) X
Per-Olof Örnsved (SD) X
Charlotte Rosdala (C) X
Ida Bornlykke (S) X
Emil Ekstrand (M) X
Anders Rosengren (SD) X
Tobias Högborg (C) X
Tina Bergström-Darrell (S) X
Totalt 9 4

Beslutsgång 2 - Övrigt
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Ida Bornlykkes förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Internkontrollplan 2020 
 

Verksamhet: Kommunstyrelsen 

 

Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar 

R
is

k
v
ä

rd
e
 Kontroll-

moment 
Vad ska granskas? 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen 

utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 

genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras till 
Till vem ska granskningen 

rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

 

9 Risk att inköp görs hos ej 
avtalade leverantörer på 
grund av bristande kunskap 
vilket kan leda till 
upphandlingsskadeavgift, 
högre inköpspriser, 
bristande förtroende från 
leverantörerna etc. 

3 GRANSKNING 
Kontroll att inköp 
görs hos avtalade 
leverantörer. 

Stickprovskontroll 
avseende 
leverantörsfakturor. 

Samtliga 
leverantörsfakturor 
avseende mars och 
augusti månad, 
överstigande 50 tkr, 
ska kontrolleras. 

Ekonomi-
chef 

Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 

13 Risk för bristande hantering 
av riskanalys och 
internkontroll. 

2 DIREKTÅTGÄRD 
Kontroll att 
riskanalyser, 
internkontroll-
planer och upp-
följning av intern-
kontroll är upp-
rättade, doku-
menterade och 
rapporterade. 

Genomgång ska 
ske i Evolution av 
nämnders och 
kommunstyrelsens 
ärende gällande 
internkontroll. 

Samtliga nämnder 
och kommun-
styrelsen ska 
granskas avseende 
riskanalys 2020, 
internkontrollplan 
2020 samt 
uppföljning av 
internkontroll 2019. 

Ekonomi-
chef 

Kommunstyrelsen Juni 2020 

18 Risk att noder eller annan 
teknik i fibernätet inte 
fungerar på grund av åska 
vilket leder till driftsavbrott i 
fibernätet. 

3 DIREKTÅTGÄRD 
Kontroll att en 
åtgärdsplan är 
upprättad. 

Intervju med 
utvecklingschef 
gällande att 
dokumentet är 
upprättat. 

En åtgärdsplan. Utvecklings-
chef 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

Juni 2020 
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20 Risk att medarbetare och 
förtroendevalda utsätts för 
hot och våld i samband 
med sin tjänsteutövning på 
grund av missnöje, utsatt 
situation etc. vilket leder till 
bristande arbetsmiljö i form 
av eventuella skador, 
stress, sjukskrivningar och 
rekryteringssvårigheter. 

3 GRANSKNING 
Kontrollera antal 
incidenter i 
Tomelilla direkt. 

Kontroll sker 
genom att 
incidenter som 
inträffar ska 
registreras i ett 
dokument där 
uppföljning ska ske 
på varje APT. 

Samtliga incidenter 
ska kontrolleras. 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 

21 Risk att allmän handling 
inte kan lämnas ut 
alternativt lämnas ut för 
sent på grund av okunskap 
kring regelverk vilket leder 
till att vi inte uppfyller 
offentlighetsprincipen. 

2 DIREKTÅTGÄRD 
Kontroll att rutiner 
för utlämnande av 
allmän offentlig 
handling 
upprättats. 

Intervju med 
enhetschef 
Tomelilla direkt. 

En rutin ska 
upprättas. 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Kommunstyrelsen Juni 2020 

22 Risk att handlingar inte 
hittas vid återsökning på 
grund av brister i 
postregistrering/diarieföring
, vilket leder till bristande 
transparens, försvårande 
och försenande alternativt 
förhindrande av 
utlämnande av handling. 

2 GRANSKNING 
Kontrollera att 
handlingar 
registreras med 
sökbar rubrik som 
speglar 
handlingens 
innehåll. 

Kontroll sker 
genom 
slumpmässiga 
stickprov. 

10 slumpmässigt 
utvalda stickprov på 
varje nämnd under 
april och augusti 
månad. 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 

23 Risk att 
kund/invånare/näringsidkar
e inte får återkoppling 
alternativt kontakt med rätt 
person inom skälig tid på 
grund av att överlämning 
inte fungerat 
tillfredsställande, vilket 
leder till att ärenden inte blir 
behandlade. 

2 GRANSKNING 
Kontrollera 
ärendehanterings-
tiden i 
ärendehanterings-
systemet. 

Kontroll sker av 
ärendehanterings-
tid genom 
statistikuppföljning i 
ärendehanterings-
systemet.  

Kontroll sker av 
samtliga ärenden 
inkomna under 
perioden februari – 
mars samt juli - 
augusti. 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 
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28 Risk för att bisyssla inte 
anmäls på grund av 
ekonomi/ovilja vilket kan 
leda till lägre 
sysselsättningsgrader samt 
påverka exempelvis 
myndighetsbeslut. 

2 GRANSKNING 
Kontrollera 
medarbetarnas 
bisysslor. 

Kontroll sker 
genom att cheferna 
rapporterar 
bisysslor till HR via 
ett formulär. 

Kontroll sker av 
samtliga 
verksamheter. 

HR-chef Kommunstyrelsen Oktober 2020 

33 Risk för bristande 
kommunikation på grund av 
bristfällig planering, låg 
kompetens etc. vilket kan 
leda till förtroendeskada 
och att verksamheten inte 
kan utföras korrekt. 

2 DIREKTÅTGÄRD 
Kontrollera att ett 
nytt arbetssätt 
införts samt att 
utbildningsin-
satser 
genomförts. 

Intervju av 
kommunikations-
chef att nya 
arbetssätt är 
upprättade samt 
utbildningsinsatser 
genomförda. 

Ett nytt arbetssätt 
och minst en 
utbildningsinsats. 

Kommuni-
kationschef 

Kommunstyrelsen Oktober 2020 

38 Risk för att 
kylanläggningarna i 
serverrummen går sönder 
på grund av ålder vilket 
leder till överhettning av 
servrarna. 

3 DIREKTÅTGÄRD 
Kontroll att inköp 
av 2 stycken nya 
kylanläggningar 
genomförts. 

Fysisk kontroll. 2 stycken kyl-
anläggningar. 

Digitali-
seringschef 

Kommunstyrelsen Juni 2020 

40 Risk att det fattas felaktiga 
beslut på grund av för sena 
eller felaktiga 
beslutsunderlag vilket kan 
leda till att verksamheten 
inte kan utövas korrekt. 

3 GRANSKNING 
Handlingarnas 
inlämningstider 
ska kontrolleras. 

En handlings 
faktiska 
inlämningstid ska 
registerföras. 

Samtliga handlingar i 
kommunen ska 
kontrolleras för 
perioden januari – 
april. 

Kanslichef Kommunstyrelsen 
Resultatet av 
kontrollen ska ske till 
närmsta chef för 
ansvarig 
handläggare som 
inlämnat handling. 

Juni 2020 

41 Risk att 
förfrågningsunderlaget vid 
upphandlingar inte är 
korrekt på grund av 
otillräcklig eller felaktig 
utformning vilket kan leda 
till för få anbudsgivare 
och/eller felaktiga anbud. 

2 GRANSKNING 
Utformningen av 
förfrågnings-
underlag ska 
kontrolleras. 

Kontroll ska ske 
gällande huruvida 
utformningen av 
förfrågnings-
underlagen är 
tillräcklig eller inte. 

10 stickprovsvis 
utvalda 
förfrågningsunderlag 
ska kontrolleras vid 
två tillfällen. 

Ekonomichef Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 
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Förklaringar 
 

Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 

 

Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 

 

Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 

Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 

 

Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 

 

Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 

 

Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
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Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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Riskanalys 2020 
 

Verksamhet: Kommunstyrelsen 

 
Risk-
id 

Risk-
kategori 
 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 

(orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 

S
a

n
n

o
li
k

h
e

t 

K
o

n
s

e
k
v

e
n

s
 

R
is

k
v

ä
rd

e
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ in-   

byggda kontroller bedöms 
räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 

Ansvarig 
 

Kommentar 
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 

befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 

tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 

direktåtgärder. 

Till 
intern 
kontroll-
plan 

1 Finansiell 
Redovisning 
 

Risk att fel vid integration av fakturerings-
filer inträffar på grund av för svaga 
inbyggda kontroller vilket leder till 
förlorade intäkter. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 
 

Ekonomi-
chef 

Kontroll sker 
bl.a. genom 
automatisk e-
post. 

Nej 

2 Finansiell 
Redovisning 

Risk att fel vid integration av utbetalnings-
filer inträffar på grund av för svaga 
inbyggda kontroller vilket leder till 
påminnelseavgifter. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 
 

Ekonomi-
chef 

Kontroll sker 
bl.a. genom 
automatisk e-
post. 

Nej 

3 Finansiell 
 

Risk för stöld/rån på grund av 
kontanthantering på bank vilket kan leda 
till ekonomisk förlust och ohälsa. 

Mindre 
sannolik 

Lindrig 0 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Sannolikheten 
för att risken 
inträffar bedöms 
låg och 
befintliga rutiner 
tillräckliga. 

Nej 

4 Finansiell 
Redovisning 

Risk att kundfakturor makuleras på 
felaktiga grunder på grund av för vida 
behörigheter vilket kan leda till förlorade 
intäkter. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Risken är redan 
föremål för 
utvecklings-
arbete i form av 
nya rutiner. 

Nej 
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5 Finansiell 
Legal 

Risk för förskingring på grund av brist-
fälliga rutiner gällande utbetalningar via 
banken vilket kan leda till ekonomisk 
förlust. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Sannolikheten 
för att risken 
inträffar bedöms 
låg och 
befintliga rutiner 
tillräckliga. 

Nej 

6 Finansiell 
Förtroende 

Risk att leverantörsfakturor inte betalas i 
tid på grund av att de inte attesteras i tid 
vilket kan leda till påminnelseavgifter och 
förtroendeskada. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Tydlig rutin finns 
där bevakning 
förstärkts i 
samband med 
uppstarten av 
gemensam 
administration. 

Nej 

7 Redovisning 
Förtroende 

Bristfällig periodisering av fakturor på 
grund av bristande kompetens alternativt 
bristande rutiner vilket leder till ej 
rättvisande siffror. 

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Det finns väl 
inarbetade 
rutiner samt 
kontroll sker vid 
ekonomisk 
uppföljning 
gällande 
prognos-
säkerhet. 

Nej 

8 Finansiell 
Förtroende 

Risk att felaktiga inköp görs på grund av 
bristande kunskap vilket kan leda till 
högre inköpskostnader samt ökad 
arbetsbelastning på ekonomisupporten 
för hantering i Marknadsplatsen/ 
Raindance. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Det sker 
regelbundna 
utbildnings-
insatser för 
behöriga 
beställare där 
stödet till 
användarna har 
förstärkts i sam-
band med 
uppstarten av 
gemensam 
administration. 

Nej 

9 Finansiell 
Förtroende 

Risk att inköp görs hos ej avtalade 
leverantörer på grund av bristande 
kunskap vilket kan leda till upp-
handlingsskadeavgift, högre inköpspriser, 
bristande förtroende från leverantörerna 
etc. 

Sannolik Kännbar 3 Granskning Ekonomi-
chef 

Indikationer 
finns på att det 
kan finnas 
brister i avtals-
troheten, vilket 
behöver 
verifieras. 

Ja 
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10 Förtroende Risk att kommunen får in få eller inga 
anbud på grund av att kontroll av 
efterlevnad av avtalen inte görs vilket 
leder till att det öppnar upp en möjlighet 
för leverantörer som inte uppfyller 
skallkraven att lämna in anbud vilket ger 
bristande konkurrensutsättning. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Utvecklings-
arbete är 
påbörjat 
gällande 
uppföljnings-
mallar och 
påminnelser i 
Tendsign. 

Nej 

11 Finansiell 
Förtroende 

Risk att gränsen för direktupphandling 
överstigs på grund av bristande rutiner för 
uppföljning av direktupphandlingsgränsen 
vilket kan leda till upphandlingsskade-
avgift, högre inköpspriser etc. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

De rutiner som 
finns idag anses 
tillräckliga. 

Nej 

12 Finansiell 
Redovisning 

Risk att operationella leasingavtal 
tecknas på grund av avsaknad av 
utrymme i investeringsbudgeten vilket 
kan leda till höga driftskostnader för 
kommunen. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Manuell 
genomgång 
sker regel-
bundet. 

Nej 

13 Verksamhet 
Finansiell 
Förtroende 
Redovisning 
Legal 
IT-baserad 
Regelverk 
Omvärld 

Risk för bristande hantering av riskanalys 
och internkontroll. 

Möjlig Kännbar 2 Direktåtgärder Ekonomi-
chef 

I samband med 
en gransknings-
rapport upp-
rättad av 
revisorerna 
identifierades 
brister i intern-
kontroll. Ett 
utvecklings-
arbete är 
påbörjat bl.a. 
där gemen-
samma mallar 
är framtagna 
och en hand-
bok påbörjad. 

Ja 

14 Finansiell 
Förtroende 

Risk att extern finansiering inte utbetalas 
på grund av att upprättade krav inte 
uppfylls vilket leder till budgetunderskott 
och till minskat förtroende som 
projektaktör. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

En förstärkning 
har skett 
gällande 
projektstöd från 
ekonomi-
avdelningen. 

Nej 
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15 Finansiell 
Verksamhet 

Risk att möjlighet till extern finansiering 
uteblir på grund av att specialister är 
frånvarande vilket leder till att projekten 
inte kan genomföras. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

En förstärkning 
har skett 
gällande 
projektstöd från 
ekonomi-
avdelningen. 

Nej 

16 Finansiell 
Verksamhet 

Risk att möjlighet till extern finansiering 
uteblir på grund av att medfinansiering 
saknas (i form av arbetstid eller kontanta 
medel) vilket leder till att projekten inte 
kan genomföras. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

En förstärkning 
har skett 
gällande 
projektstöd från 
ekonomi-
avdelningen. 

Nej 

17 Verksamhet 
 

Risk att noder eller annan teknik i 
fibernätet inte fungerar på grund av 
sabotage vilket leder till driftsavbrott i 
fibernätet. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

Sannolikheten 
bedöms låg. 

Nej 

18 Verksamhet Risk att noder eller annan teknik i 
fibernätet inte fungerar på grund av åska 
vilket leder till driftsavbrott i fibernätet. 

Sannolik Kännbar 3 Direktåtgärder Utvecklings-
chef 

En åtgärdsplan 
ska upprättas 
under år 2020. 

Ja 

19 Finansiell Risk att projektet med utbyggnaden av 
fiber inte slutredovisas i tid på grund av 
att upphandlade entreprenörer går i 
konkurs/inte utför det avtalade arbetet 
vilket leder till att vi inte uppfyller 
kriterierna för projektmedel. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

Inkomna anbud 
kontrolleras och 
ramavtal med 
två andra 
aktörer ska 
upprättas. 

Nej 

20 Verksamhet 
 

Risk att medarbetare och förtroendevalda 
utsätts för hot och våld i samband med 
sin tjänsteutövning på grund av missnöje, 
utsatt situation etc. vilket leder till 
bristande arbetsmiljö i form av eventuella 
skador, stress, sjuk-skrivningar och 
rekryteringssvårigheter. 

Möjlig Allvarlig 3 Granskning Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Utvecklings-
åtgärder är 
inplanerade ex. 
utbildning, rutin 
för hot och våld 
för Tomelilla 
direkt, översyn 
av möblering av 
besöksytor. För 
att säkerställa 
säkerheten 
föreslås en 
granskning. 

Ja 
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21 Regelverk 
Förtroende 

Risk att allmän handling inte kan lämnas 
ut alternativt lämnas ut för sent på grund 
av okunskap kring regelverk vilket leder 
till att vi inte uppfyller offentlighets-
principen. 

Möjlig Kännbar 2 Direktåtgärder Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Det finns 
vetskap om att 
allmän handling 
inte lämnas ut/ 
lämnas ut för 
sent, varför 
införande av 
rutiner för 
utlämnande av 
allmän offentlig 
handling 
föreslås 
upprättas. 

Ja 

22 Regelverk 
Förtroende 

Risk att handlingar inte hittas vid 
återsökning på grund av brister i 
postregistrering/diarieföring, vilket leder 
till bristande transparens, försvårande 
och försenande alternativt förhindrande 
av utlämnande av handling. 

Möjlig Kännbar 2 Granskning  Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Det finns 
indikationer på 
brister i post-
registrering/ 
diarieföring 
varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 

23 Förtroende 
 

Risk att kund/invånare/näringsidkare inte 
får återkoppling alternativt kontakt med 
rätt person inom skälig tid på grund av att 
överlämning inte fungerat tillfreds-
ställande, vilket leder till att ärenden inte 
blir behandlade. 

Möjlig Kännbar 2 Granskning Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Det kan finnas 
risk för att kund/ 
invånare/ 
näringsidkare 
inte får åter-
koppling inom 
skälig tid, varför 
en granskning 
föreslås. 

Ja 

24 Verksamhet 
Finansiell 

Risk för ökad ohälsa på grund av 
arbetsbelastning, sjukdomar, försämrad 
arbetsmiljö etc. leder till ökade insatser 
från HR och företagshälsovården. 

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Ett utvecklings-
arbete pågår 
redan gällande 
systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete. 

Nej 

25 Finansiell 
Verksamhet 
Regelverk 

Risk att lagar och avtal inte följs på grund 
av resursbrist vilket kan leda till 
skadestånd, sanktioner och otillräckligt 
stöd till kommunens verksamheter. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Det finns 
befintliga väl 
inarbetade 
rutiner. 

Nej 
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26 Verksamhet Risk för bristande introduktion av 
nyanställda på grund av bristande rutiner 
vilket kan leda till brister i arbetets 
utförande. 

Mindre 
sannolik 

Lindrig 0 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Under 2019 har 
det gjorts en 
översyn och 
uppdatering 
gällande rutiner 
och riktlinjer. 
Stöddokument 
och hjälptexter 
finns i 
kommunens 
chefsportal. 

Nej 

27 Finansiell 
Förtroende 

Risk för att medarbetare inte rapporterar 
in frånvaro i självservice på grund av 
inkompetens, ovilja, glömska etc. vilket 
kan leda till felaktiga semestersaldon, 
felaktig lön etc. 

Mindre 
sannolik  

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Det finns 
befintliga väl 
fungerande 
rutiner och 
inbyggda 
kontroller. 

Nej 

28 Förtroende 
Verksamhet 

Risk för att bisyssla inte anmäls på grund 
av ekonomi/ovilja vilket kan leda till lägre 
sysselsättningsgrader samt påverka 
exempelvis myndighetsbeslut. 

Möjlig Kännbar 2 Granskning HR-chef Det finns risk för 
att bisysslor inte 
hanteras korrekt 
varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 

29 Verksamhet 
Finansiell 

Risk att verksamheterna inte använder 
den centrala rekryterings- och 
bemanningsenheten på grund av att de 
inte ser behovet alternativt inte vill 
finansiera stödfunktionen vilket kan leda 
till arbetsbrist, ej finansiell täckning och 
kvalitetsbrister i rekrytering, minskat stöd 
vid chefsrekrytering samt ej attraktiv 
arbetsgivare. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Framtagna 
rutiner anses 
tillräckliga. 

Nej 

30 Verksamhet 
Finansiell 

Risk att friskvårdsbidraget inte används 
på grund av informationsbrist alternativt 
obalans mellan arbete och fritid vilket kan 
leda till ökade ohälsotal. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Det finns be-
fintliga väl in-
arbetade rutiner 
med information 
bl.a. på Forum. 

Nej 

31 Förtroende 
IT-baserad 

Risk att hemsidan ligger nere på grund av 
tekniska skäl vilket kan leda till sämre 
service till invånare, besökare och 
näringsidkare. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Kommuni-
kationschef 

Det finns 
befintliga väl 
inarbetade 
rutiner. 

Nej 
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32 Omvärld 
Verksamhet 
IT-baserad 

Risk att hemsidan vid samhällsstörning/ 
extraordinärt läge ligger nere på grund av 
tekniska skäl vilket kan leda till brist på 
samhällsviktig information. 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Kommuni-
kationschef 

Rutin finns för 
kommunikation i 
alternativa 
kanaler samt 
robustheten av 
hemsidan 
kontrolleras 
regelbundet. 

Nej 

33 Förtroende 
Verksamhet 

Risk för bristande kommunikation på 
grund av bristfällig planering, låg 
kompetens etc. vilket kan leda till 
förtroendeskada och att verksamheten 
inte kan utföras korrekt. 

Möjlig Kännbar 2 Direktåtgärder Kommuni-
kationschef 

Utvecklings-
arbete är 
inplanerat med 
utarbetande av 
nya arbetssätt 
samt 
utbildnings-
insatser. 

Ja 

34 Förtroende Risk att sociala medier inte underhålls på 
grund av bristande rutiner och resurser 
vilket kan leda till desinformation och 
förtroendeskada. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Kommuni-
kationschef 

Det finns 
befintliga väl 
inarbetade 
rutiner. 

Nej 

35 Verksamhet Risken att medarbetare blir sjukskrivna på 
grund av hög arbetsbelastning vilket leder 
till sämre service, ingen tid till 
utvecklingsprojekt i verksamheterna samt 
inte kan utföra kritiska arbetsuppgifter. 

Möjlig  Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

I samband med 
kommande 
pensions-
avgångar har en 
nära dialog förts 
med med-
arbetare om 
arbetsfördelning 
och arbets-
prioritering. 

Nej 

36 Förtroende 
IT-baserad 

Risk att sekretessbelagda uppgifter och 
övriga känsliga uppgifter delas på 
felaktigt sätt på grund av okunskap och 
bristande rutiner vilket leder till 
förtroendeskada. 

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

Rutinerna är 
redan föremål 
för översyn. 

Nej 

37 Verksamhet 
IT-baserad 

Risk för driftsavbrott gällande någon av 
kommunens system eller tjänster på 
grund av exempelvis systemfel vilket 
leder till att verksamheterna inte kan 
utöva sitt arbete. 

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

Det finns goda 
rutiner i 
verksamheten 
för att hantera 
ett eventuellt 
driftsavbrott. 

Nej 
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38 Verksamhet 
IT-baserad 

Risk för att kylanläggningarna i 
serverrummen går sönder på grund av 
ålder vilket leder till överhettning av 
servrarna. 

Möjlig Allvarlig 3 Direktåtgärder Digitali-
seringschef 

Det finns ett 
överhängande 
behov av att 
köpa in nya kyl-
anläggningar 
vilket är planerat 
under första 
halvan av 2020. 

Ja 

39 Finansiell 
Verksamhet 
IT-baserad 

Risk för totalt driftsstopp gällande it, 
telefoni och fiber på grund av avsaknad 
av redundans (UPS) vilket kan leda till att 
verksamheterna och invånarna inte kan 
nyttja it, telefoni och fiber. 

Möjlig Lindrig 1 Acceptabel Digitali-
seringschef 

Konse-
kvenserna 
anses lindriga i 
förhållande till 
den höga 
redundans-
kostnaden. 

Nej 

40 Verksamhet Risk att det fattas felaktiga beslut på 
grund av för sena eller felaktiga 
beslutsunderlag vilket kan leda till att 
verksamheten inte kan utövas korrekt. 

Sannolik Kännbar 3 Granskning Kanslichef Handlingar 
lämnas inte in i 
rätt tid. En 
granskning 
föreslås för att 
få en upp-
fattning av 
omfattningen 
samt vilka 
åtgärder som 
behöver sättas 
in. 

Ja 

41 Finansiell 
Förtroende 

Risk att förfrågningsunderlaget vid 
upphandlingar inte är korrekt på grund av 
otillräcklig eller felaktig utformning vilket 
kan leda till för få anbudsgivare och/eller 
felaktiga anbud. 

Möjlig Kännbar 2 Granskning Ekonomichef Det finns ett 
behov av att 
säkerställa att 
förfrågnings-
underlaget är 
tillräckligt varför 
en granskning 
föreslås. 

Ja 
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Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 

 

Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 

 

Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

• IT-baserade risker 

 

Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget. 
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Sannolikhet 
Bedöm sannolikheten utifrån matrisen för riskvärdering (se bild under rubriken Riskvärde) där det enligt Tomelilla kommuns reglemente finns tre nivåer av sannolikhet: 
- Mindre sannolik 
- Möjlig 
- Sannolik 

 

Konsekvens 
Bedöm konsekvensen utifrån matrisen för riskvärdering där det finns fyra nivåer av konsekvenser: 
- Försumbar 
- Lindrig 
- Kännbar 
- Allvarlig 

 
Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens.  
 
0 - Mindre sannolik och försumbar 
0 - Mindre sannolik och lindrig 
0 - Möjlig och försumbar 
 
1 - Mindre sannolik och kännbar 
1 - Möjlig och lindrig 
1 - Sannolik och försumbar 
 
2 - Mindre sannolik och allvarlig 
2 - Möjlig och kännbar 
2 - Sannolik och lindrig 
 
3 - Möjlig och allvarlig 
3 - Sannolik och kännbar 
 
4 - Sannolik och allvarlig 
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Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 

 

Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 

 

Överförs till internkontrollplan 
Risker som har riskvärde: 
 
0 – 1 Behöver inte följas upp utöver normala rutiner 
2 Bör följas upp 
3 – 4 Ska följas upp 
4 Bör åtgärdas omgående 
 
Ange Ja eller Nej om risken ska föras över till den interna kontrollplanen. Risker som är föremål för direktåtgärder ska ingå i den interna kontrollplanen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 8 Dnr KS 2019/148

Yttrande till regeringen angående hastighetssänkning 
på väg 11

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget på yttrande till 
regeringen angående hastighetsbegränsning på väg 11, ger förvaltningen i 
uppdrag att samordna yttrandet med Ystads, Simrishamns och Sjöbo 
kommun samt delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om 
yttrandets slutliga utformning. 

Ärendebeskrivning
Trafikverket beslutade under hösten 2019, med ikraftträdande den 4 
november 2019, om nya föreskrifter gällande väg 11 genom Sjöbo, Tomelilla 
och Simrishamns kommuner. På en stor del av sträckan sänktes hastigheten 
från 90 km/h till 80 km/h. 

Tillsammans med Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun överklagade 
Tomelilla kommun den nya föreskriften. Den 20 december 2019 yttrade 
Trafikverket sig till regeringen angående överklagan och den 9 januari 2020 
fick Tomelilla kommun yttrandet från Infrastrukturdepartementet med 
möjlighet att inlämna synpunkter senast den 14 februari 2020.

Förvaltningen har skrivit fram ett förslag på yttrande, men detta är inte ännu 
samordnat med de andra tre kommunerna. Kommunstyrelsen föreslås därför 
ställa sig bakom förslaget, men också att ge förvaltningen i uppdrag att 
samordna yttrandet med Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommuner samt 
delegera till arbetsutskottet att besluta om yttrandets slutliga utformning. 
Detta eftersom kommunstyrelsen inte har något ytterligare sammanträde före 
den 14 februari.

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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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 8 forts.

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.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget på yttrande till 
regeringen angående hastighetsbegränsning på väg 11, ger förvaltningen i 
uppdrag att samordna yttrandet med Ystads, Simrishamns och Sjöbo 
kommun samt delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om 
yttrandets slutliga utformning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.193.
Yttrande till regeringen angående hastighetsbegränsning på väg 11, 
handlingsid: Ks 2020.194.
Underrättelse från infrastrukturdepartementet, handlingsid: Ks 2020.89.
Överklagan till regeringen, handlingsid: Ks 2019.3514.
_________  

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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Infrastrukturdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande med anledning av Trafikverkets yttrande angående överklagan av 
beslut om nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 11 i Skåne län (TRV 
2019:54663)

Sydöstra Skånes kommuner, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Ystad, vidhåller att 
regeringen ska besluta att upphäva Trafikverkets beslut att sänka hastigheten i den 
delen som gäller hastighetsbegränsning från 90 km/tim till 80 km/tim på väg 11. 

Trafikverket börjar sitt yttrande med att ifrågasätta att deras beslut ska kunna överklagas. 
Trafikverket har enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket trafikförordningen fattat beslut om 
hastighetsbegränsning på väg 11. Enligt trafikförordningen 15 kap. 1 § får beslut enligt 
förordningen av statliga myndigheter såsom Trafikverket överklagas till regeringen. Denna rätt 
att överklaga kan inte begränsas genom uttalanden i förarbeten till förvaltningslagen som 
Trafikverket hävdar.

Regeringen ska därför ta upp överklagandet till materiell prövning.

Trafikverket ger ett delvis motsägelsefullt yttrande. Först skriver Trafikverket att de under ett 
flertal år har arbetat med anpassning av högsta tillåtna hastigheter utifrån vägars 
trafiksäkerhetsstandard och utformning. Trafikverket påpekar också att regeringen i sitt 
direktiv för Åtgärdsplaneringen 2014-2025 angav att det är viktigt att anpassa 
hastighetsgränserna efter vägarnas standard för att uppnå ett effektivt och säkert 
transportsystem. 

Längre ner i yttrandet väljer Trafikverket däremot att hävda att det inte går att anpassa 
hastigheten på en väg utifrån dess trafiksäkerhetsstandard eftersom varje väg ger ett för litet 
statistiskt underlag.

Tvärtemot vad Trafikverket hävdar så måste syftet med trafiksäkerhetsarbetet vara att anpassa 
hastigheterna på varje enskild väg utifrån varje enskild vägs trafiksäkerhetsstandard och 
utformning. Väg 11 har en sådan trafiksäkerhetsstandard och utformning att det inte är 
motiverat av trafiksäkerhetsskäl att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h. 

Regeringen, kommunerna och framförallt medborgarna måste kunna kräva av Trafikverket att 
de gör en bedömning av varje enskild vägsträcka och inte enbart sänker hastigheter generellt 
utan att se till den aktuella vägens trafiksäkerhetsstandard och utformning. Att enbart arbeta 
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på systemnivå, som Trafikverket säger sig göra, är inte rimligt och framförallt obegripligt för 
medborgarna. Ingen människa bor och lever på systemnivå. Vi bor och lever i verkligheten.

I sitt yttrande hävdar Trafikverket vidare att kollektivtrafikens transporter inte skulle påverkas 
negativt. Trafikverket skriver: ”Trafikverket erinrar därvid om att den typen av fordon redan 
idag normalt sett har att anpassa sig till att högsta tillåtna hastighet för dem är just 80 
km/tim.” 

Det är minst sagt anmärkningsvärt att Trafikverket inte känner till att trafikförordningen 4 
kap. 20 § stadgar att tung buss får framföras i 90 km/h och om samtliga som färdas i bussen 
och som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte får bussen färdas i 100 
km/h. Trafikverket måste verkligen uppdatera sina kunskaper för att kommuner och 
medborgare ska ha förtroende och tillit till Trafikverkets arbete.

Kommunerna vill också påminna regeringen om att motsvarande hastighetsbegränsning på 
väg 19 genom östra Skåne redan har prövats av regeringen och praxis från den prövningen 
bör gälla i prövningen av hastighetsbegränsningen på väg 11. 

Det var den 18 oktober 2017 som Trafikverket fattade beslut om att sänka hastigheten från 90 
km/h till 80 km/h på långa sträckor av väg 19 genom östra Skåne. Detta beslut överklagades 
och regeringen beslutade att upphäva beslutet och lämna tillbaka ärendet till Trafikverket för 
erforderliga åtgärder. Fortfarande 2020 är det 90 km/h på väg 19.

Till grund för sitt kloka beslut (regeringens beslut 2018-08-30 N2017/07941/MRT) anförde 
regeringen då att både behovet av tillgänglighet och trafiksäkerhet måste tillgodoses. 
Regeringen har i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för 
perioden 2018-2029 möjliggjort samfinansiering av länsplanerna avseende 
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet, med upp till en miljard kronor under 
perioden 2019-2022.

Liksom runt väg 19 så har området runt väg 11 i Skåne län en expansiv näringslivsutveckling 
och därför är tillgängligheten och framkomligheten av stor betydelse. En 
hastighetsbegränsning på väg 11 har omfattande påverkan på boendes framkomlighet och 
näringslivets ekonomiska utveckling i regionen. 

Precis som fallet var 2017-2018 med väg 19 så har inte möjligheterna att genomföra 
trafiksäkerhetsåtgärder med exempelvis samfinansiering för väg 11 uttömts. Därför bör 
regeringen besluta, liksom regeringen beslutade den 30 augusti 2018 gällande väg 19, att 
upphäva Trafikverkets beslut om hastighetsbegränsning på väg 11. 
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Namn: Christoffer Johansson Tomelilla Kommun 
Trafikutvecklare AO Buss Ida Abrahamsson 
Telefonnummer: 0451- 28 84 48 273 80 Tomelilla 
E-postadress: Christoffer.Johansson@skanetrafiken.se  

 

För de tillköp som Tomelilla kommun planerar inför 2021 vill vi komma överens om en totalsumma 
per år som inkluderar kostnader för trafiken med index och avdrag för antal resande/intäkter.  
 
För de tillköp som Tomelilla kommun gör skrivs ett ettårs kontrakt där summan för tillköpet framgår. 
Vid nästa tillköps tillfälle finns det möjlighet att justera intäktsdelen baserat på antal resande eller 
förändra tillköpet i sin helhet. 
 
Nettokostnaden för tillköpet tas fram på följande sätt:   
Kostnad för trafiken med index samt intäkter för antal resande kommer baseras på det verkliga 
beloppet från föregående år. Det beloppet delas lika på 12 månader och ni kommer få en 
kvartal/årsfaktura med samma belopp för varje kvartal. Resandet kan ni sedan följa upp i de filer 
Skånetrafiken bifogar till er.  
 
Skånetrafiken vill att ni under början av april månad återkommer med besked om ni önskar 
oförändrat tillköp under 2021. Detta görs via mejl till respektive Trafikutvecklare på Skånetrafiken.  
 
Affärschefen på Skånetrafiken kommer därefter sända över Tillköpsavtalet med tillhörande 
kostnadsberäkning för underskrift i slutet av april månad. När avtalet därefter sänds åter till 
Skånetrafiken kommer det diarieföras och betraktas som en beställning. 
 
Skånetrafikens nämnd tar definitivt beslut om trafikförändringar under maj månad 2020. Vid större 
trafikförändringar finns det tid fram till slutet utav april månad att önska tillköp. 

 

Med vänlig hälsning 

 

____________________________________________________________________________________ 

Namn Christoffer Johansson 

Trafikutvecklare AO Buss  

Skånetrafiken 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Sbn § 3 Dnr SBN 2019/390

Medborgarinitiativ - Förslag på hur minska 
nedskräpning i Tomelilla kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Årskurs 2 på Odenslundsskolan har den 23 oktober 2019 inkommit 
med ett medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse: 

Vi i årskurs 2 på Odenslundsskolan har nyss avslutat ett tema om 
nedskräpning och återvinning. Vi har funderat på varför människor skräpar 
ner och hur man kan få folk att sluta med det. Alla elever i klassen har skrivit 
ner sina tips på vad kommunen (och alla individer) kan göra för att få bukt 
med problemet.

Hoppas ni tar er tid att läsa och fundera över våra tips!

 Fler soptunnor
 Säga till dem som kastar skräp på marken
 Skyltar
 Bättre öppettider på soptippen
 Plocka upp skräp
 Plocka skräp måndagar och lördagar
 Demonstrera
 Tillverka mindre plast
 Skräp-personal som håller koll

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 november 2019 att 
överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter 
till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts.

Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 
framför följande:

Tack för ett jättebra initiativ i en viktig fråga!
Nedan försöker vi att svara eller kommentera era förslag på förbättringar.

Fler soptunnor
Det kommunen kan göra är att köpa papperskorgar som är lätta att kasta ner 
sitt skräp i och placera dem på bra platser där många personer passerar.

Säga till dem som kastar skräp på marken.
Det har säkert en god effekt om man kan säga till på ett vänligt och juste sätt 
att skräpet passar bättre i papperskorgen än på marken. Vår personal som 
jobbar ute säger säkert ifrån när någon kastar skräp på marken.

Skyltar
Bra idé. Soptunnorna ska kanske synas bättre genom starkare kulörer eller 
som ni föreslår tydliga skyltar. 

Bättre öppettider på soptippen
PÅ SYSAV:s hemsida kan man läsa att återvinningscentralerna i Skurup, 
Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn kommer från och med den första april 
2020 att ha öppet även på söndagar mellan klockan 9-15.

Plocka upp skräp
Kommunen är delaktig i kampanjer som ex. skräpplockardagarna, där alla 
kan vara med och plocka skräp. Se tips på *länkar nedan.

Plocka skräp. måndagar och lördagar
Vår egna personal städar inte på helgerna, men förhoppningsvis så ger era 
övriga förslag sådan effekt att alla ser nyttan med att vara uppmärksam även 
på helgen.

Demonstrera
Demonstrera eller ännu bättre initiativ som ert brev är alltid bra sätt om man 
vill uppmärksamma något.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts.

Tillverka mindre plast
Genom att kommunen har som mål att använda färre produkter av plast och 
välja miljövänligare alternativ så kan vi på sikt minska tillverkningen av 
plastprodukter.

Skräp-personal som håller koll
Vår egen personal håller koll så gott det går men vi vill kanske inte heller att 
alla invånare ska känna sig kollade, utan mer få en förståelse för att man som 
enskild person bidrar till något positivt.

*Det finns möjlighet för kommunerna att gå med Håll Sverige Rents nätverk 
”Håll Sverige Rent – kommun”, kostar 5 000 kr/år. 
https://www.hsr.se/kommun/hall-sverige-rent-kommun/information-om-
natverket

Det finns även möjlighet att mäta skräpet, en typ av nulägesanalys för hur det 
ser ut och hur vi kan jobba vidare med det. 
https://www.hsr.se/kommun/mat-nedskrapning-och-attityder

Ekonomiska konsekvenser
Hur mycket olika åtgärder kan kosta har inte beräknats. Flera av förslagen 
kan genomföras i den dagliga driften. Att bli medlem i ”Håll Sverige Rent – 
kommun” kostar 5 000 kr/år.

Barnperspektivet
För både barn och vuxna är det viktigt att vi återvinner mer och håller vår 
natur så ren som möjligt. Medborgarinitiativ är ett sätt även för barn att 
påverka den lokala demokratin.

Miljöperspektivet
Medborgarinitiativet handlar i sin helhet om hur vi bättre tillsammans kan 
hålla rent i Tomelilla kommun.  
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 
handlingsid: Sbn 2020.145.
Ksau § 247/2019 Medborgarinitiativ - Förslag på hur minska nedskräpning i 
Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2019.2220.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 247/2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 9 Dnr FN 2019/116

Remissvar - Motion om att använda artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande och skicka 
detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 3 april 2019 lämnat in motion om att 
använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever med följande lydelse:

”I dag kan elever i Tomelilla kommun gå ända till årskurs åtta innan de 
utreds om de har läs- och skrivsvårigheter. Det är ett stort misslyckande, 
nästan hela skolgången har därmed blivit väldigt ineffektiv. Därför anser vi 
Sverigedemokrater att vi snarast inför artificiell intelligens för att hjälpa lärare 
att på ett snabbt och effektivt sätt kontrollera vilka elever som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

I en hel del kommuner använder man redan artificiell intelligens för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter i sin skolverksamhet. Detta tar ca två 
minuter att fastställa om barnet har någon form av läs- och skrivsvårigheter 
på detta sätt. Metoden ställer med 95 % säkerhet vilka barn som är i 
riskzonen.

Med anledning av ovan yrkar vi Sverigedemokraterna att:

Familjenämnden får i uppdrag att utreda vilka eventuella kostnader och 
framförallt vinster detta skulle få för skolverksamheten att inför artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

Familjenämnden, efter utredning med positivt resultat, får i uppdrag att låta 
förvaltningen införa artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter i skolverksamheten.”
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 9 forts

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, ger följande 
yttrande: 

Under de senare åren i samband med utveckling av AI har nya 
användningsområden tillkommit genom teknikanvändande, bland annat har 
screeningmetoder rörande ögonrörelser och läsning tagits fram. Vid läsning 
kan en analys av ögonrörelserna ge en snabb identifikation avseende 
förmågan att avkoda ord. Om testet indikerar att eleven har svårigheter att 
avkoda ord (via mätning av ögonrörelser), går man vidare med fördjupade 
tester.  

AI-diagnostik av ögonrörelser i samband med läsning svarar inte på mer än 
avkodningsförmågan och ger inget djupare svar på läsförmågan som 
innehåller fler komponenter än avkodning. Användande av ny teknik, likt AI, 
är spännande och bör följas av skolverksamheten. Vad gäller tidig upptäckt 
av läs-och skrivsvårigheter har dock stora förbättringar skett under senare år, 
att som motionären skriver, ”läs- och skrivsvårigheter upptäcks i årskurs 8” 
är förhoppningsvis historia. Våra elevers läs-och skrivförmåga undersöks hos 
alla barn, från förskoleklass, där det första testet är ”hur låter orden” HLO, 
vilket mäter förmågan att ljuda orden i förhållande till skriven text, en viktig 
del av läsförståelsen, vidare undersöks elevernas förmåga att läsa och skriva i 
årskurs 1 genom den s.k. läs- och skrivgarantin. 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska där läs- och 
skrivförmågan bedöms. Dessa tre exempel på tester och prov är tester där 
det sammantaget sker en djupare bedömning av elevernas läs- och 
skrivförmåga än vid ett screeningtest med hjälp av AI. Tiden då elever kunde 
gå igenom stora delar av sin grundskoleutbildning utan att signaler på läs- 
och skrivsvårigheter inte fångades upp, kan anses vara förbi. Vidare följer 
elevernas resultat från olika åldrar med genom skoltiden genom en digital 
plattform, digilys, vilket säkerställer att resultaten inte ”tappas bort”.

Vår bedömning är att de metoder som används i dag är tillräcklig för att 
fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium och att 
ett brett användande av AI kan avvaktas till dess att tekniken mognat, 
beforskats och mer användardata finns tillgänglig.  

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att ställa sig 
bakom förvaltningens yttrande och skicka detsamma till kommunstyrelsen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 9 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Ks 2019.3238.
Motion, handlingsid: FN 2020.232

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 43/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsen § 230/2019:
Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till familjenämnden för 
yttrande.
________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Balanslistan/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

Ksau § 230 Dnr KS 2019/83

Svar på motion om att använda artificiell intelligens för 
att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos våra elever

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till 
familjenämnden.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 3 april 2019 lämnat in motion om att 
använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever med följande lydelse:

”I dag kan elever i Tomelilla kommun gå ända till årskurs åtta innan de 
utreds om de har läs- och skrivsvårigheter. Det är ett stort misslyckande, 
nästan hela skolgången har därmed blivit väldigt ineffektiv. Därför anser vi 
Sverigedemokrater att vi snarast inför artificiell intelligens för att hjälpa lärare 
att på ett snabbt och effektivt sätt kontrollera vilka elever som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

I en hel del kommuner använder man redan artificiell intelligens för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter i sin skolverksamhet. Detta tar ca två 
minuter att fastställa om barnet har någon form av läs- och skrivsvårigheter 
på detta sätt. Metoden ställer med 95 % säkerhet vilka barn som är i 
riskzonen.

Med anledning av ovan yrkar vi Sverigedemokraterna att:

Familjenämnden får i uppdrag att utreda vilka eventuella kostnader och 
framförallt vinster detta skulle få för skolverksamheten att inför artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

Familjenämnden, efter utredning med positivt resultat, får i uppdrag att låta 
förvaltningen införa artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter i skolverksamheten.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 230 forts.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, ger följande 
yttrande: 

Under de senare åren i samband med utveckling av AI har nya 
användningsområden tillkommit genom teknikanvändande, bland annat har 
screeningmetoder rörande ögonrörelser och läsning tagits fram. Vid läsning 
kan en analys av ögonrörelserna ge en snabb identifikation avseende 
förmågan att avkoda ord. Om testet indikerar att eleven har svårigheter att 
avkoda ord (via mätning av ögonrörelser), går man vidare med fördjupade 
tester.  

AI-diagnostik av ögonrörelser i samband med läsning svarar inte på mer än 
avkodningsförmågan och ger inget djupare svar på läsförmågan som 
innehåller fler komponenter än avkodning. Användande av ny teknik, likt AI, 
är spännande och bör följas av skolverksamheten. Vad gäller tidig upptäckt 
av läs-och skrivsvårigheter har dock stora förbättringar skett under senare år, 
att som motionären skriver, ”läs- och skrivsvårigheter upptäcks i årskurs 8” 
är förhoppningsvis historia. Våra elevers läs-och skrivförmåga undersöks hos 
alla barn, från förskoleklass, där det första testet är ”hur låter orden” HLO, 
vilket mäter förmågan att ljuda orden i förhållande till skriven text, en viktig 
del av läsförståelsen, vidare undersöks elevernas förmåga att läsa och skriva i 
årskurs 1 genom den s.k. läs- och skrivgarantin. 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska där läs- och 
skrivförmågan bedöms. Dessa tre exempel på tester och prov är tester där 
det sammantaget sker en djupare bedömning av elevernas läs- och 
skrivförmåga än vid ett screeningtest med hjälp av AI. Tiden då elever kunde 
gå igenom stora delar av sin grundskoleutbildning utan att signaler på läs- 
och skrivsvårigheter inte fångades upp, kan anses vara förbi. Vidare följer 
elevernas resultat från olika åldrar med genom skoltiden genom en digital 
plattform, digilys, vilket säkerställer att resultaten inte ”tappas bort”.

Vår bedömning är att de metoder som används i dag är tillräcklig för att 
fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium och att 
ett brett användande av AI kan avvaktas till dess att tekniken mognat, 
beforskats och mer användardata finns tillgänglig.  

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 230 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Ks 2019.3238.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 43/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta remittera ärendet till 
familjenämnden.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Sbn § 2 Dnr SBN 2019/381

Svar på motion - Kulturen är viktig

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 25 april 2019 lämnat in motion – 
Kulturen är viktig med följande lydelse:

”En kommun som inte tar tillvara sina kulturskatter och värnar kulturell 
tillväxt kommer snart att gå bakåt i all andra avseenden. Tomelilla har en stor 
kulturskatt i form av bland annat sina många konstverk som är deponerade i 
Kulturhuset och i det att många verksamma och erkänt duktiga konstnärer 
finns i kommunen. Äntligen har också bostadsbyggandet fått fart i 
kommunens egen regi och befolkningstalet vänder uppåt. Nybyggda hus och 
gårdar till dem förtjänas också att förgyllas

Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag att inventera var i gammal och 
ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till konstnärlig 
utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden samt 
verkställa det under de kommande åren.”

Förvaltningen har genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfeldt lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, ks § 159/2019, 
att överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Kulturhuset är redan aktiva med att placera ut konstverk i kommunens 
fastigheter. Alla förvaltningar som är intresserade av att ha konstverk i
sina verksamheter kan kontakta kulturhuset för att få hjälp med detta i mån 
av utbudet av konstverk.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 2 forts.

Kulturhuset har ett bra system när det gäller inventering och rotering av den 
lösa konsten i kommunens fastigheter. Tomelilla kommun har inte någon 
antagen ”strategi för offentlig utsmyckning” enligt den välkända principen 
1% av byggkostnaden.

Förvaltningen anser att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till kultur- 
och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2020.144.
Ksau § 228/2019 Svar på motion - Kulturen är viktig, 
handlingsid: Sbn 2019.1915.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/ 2019,

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 7 Dnr KFN 2019/39

Motion "kulturen är viktig"

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
tidigare yttrande att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 oktober 2019, Ksau § 
2019/228, att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade tidigare. § 159/2019, beslutat att 
överlämna motionen till förvaltningen för beredning och förvaltningen 
genom enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt hade till KSAU sammanträdet den 
16 oktober avgett ett yttrande. Sedan yrkade Sara Anheden (S) på KSAU 
sammanträdet att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden.vilket efter ställd propositionen blev beslutet i 
KSAU.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
tidigare yttrande att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Beslutsunderlag
Svar på motion - Kulturen är viktig, KSAU 2019-10-16, § 2019/228, 
handlingsid: Kfn 2019.ss8
_________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

Ksau § 228 Dnr KS 2019/100

Svar på motion - Kulturen är viktig

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 25 april 2019 lämnat in motion – 
Kulturen är viktig med följande lydelse:

”En kommun som inte tar tillvara sina kulturskatter och värnar kulturell 
tillväxt kommer snart att gå bakåt i all andra avseenden. Tomelilla har en stor 
kulturskatt i form av bland annat sina många konstverk som är deponerade i 
Kulturhuset och i det att många verksamma och erkänt duktiga konstnärer 
finns i kommunen. Äntligen har också bostadsbyggandet fått fart i 
kommunens egen regi och befolkningstalet vänder uppåt. Nybyggda hus och 
gårdar till dem förtjänas också att förgyllas

Vårt yrkande är 
att Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att inventera var i gammal och 
ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till konstnärlig 
utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden samt 
verkställa det under de kommande åren.”

Förvaltningen, genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfeldt, ger följande yttrande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, ks § 159/2019, 
att överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Kulturhuset är redan aktiva med att placera ut konstverk i kommunens 
fastigheter. Alla förvaltningar som är intresserade av att ha konstverk i
sina verksamheter kan kontakta kulturhuset för att få hjälp med detta i mån 
av utbudet av konstverk.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 228 forts.

Kulturhuset har ett bra system när det gäller inventering och rotering av den 
lösa konsten i kommunens fastigheter. 
Tomelilla kommun har inte någon antagen ”strategi för offentlig 
utsmyckning” enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden.

Förvaltningen anser att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Ks 2019.3236.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 45/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta remittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 10 Dnr FN 2019/113

Remissvar - Motion om utebliven betalning av 
barnomsorgsavgift ska inte leda till avstängning från 
barnomsorg

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att, som svar på remissen, ställa sig bakom 
motionen att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till 
avstängning från barnomsorgen.
 
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 232/2019 remitterat motionen till 
familjenämnden för yttrande.

Svar på motionen ”Avstängning från förskola/fritidshem”

Vänsterpartiet har i motion, inlämnade den 3 september, yrkat på att 
utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till avstängning från 
förskola/fritidshem.

Rutiner för barnomsorg, avgifter och regler
Enligt gällande regler och rutiner för barnomsorg (förskoleplats och 
fritidshemsplats) stängs barnet/-en av från förskola respektive fritidshem vid 
utebliven betalning av avgift (2 månaders utebliven betalning). Ny placering 
görs efter det att samtliga skulder är betalda.

Praxis och rättslig reglering
Möjligheten för kommuner att ta ut avgift för barnomsorg följer av 8 kap 16 
§ respektive 14 kap 12 § skollagen. Skollagen reglerar inte 
sanktionsmöjligheter vid utebliven avgiftsbetalning. 
I skollagen regleras avstängningar gällande elever och studerande utifrån 
trygghet/studiero och är kopplade till enskilda elevers agerande och gäller 
endast skolformerna, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, 5 kap 
14–17§§ skollagen.

En avstängning av barn i förskola respektive fritidshem är kopplat till 
föräldrars försumlighet eller bristande förmåga att betala avgifter. Då 
sanktionsmöjligheten avseende utebliven betalning inte är reglerad i 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts

speciallagstiftning (skollagen) får stöd för avstängning sökas enligt andra 
rättsliga principer och praxis. Regeringsrätten prövade frågan om det var 
möjligt att stänga av barn till föräldrar som ej betalat avgift 1982 (RÅ82 2:62). 
Regeringsrätten kom fram till att betalning av avgift och barnomsorgsplats 
var att se som ett avtalsrättsligt ingående och att civilrättsliga principer kunde 
tillämpas.  Regeringsrätten konstaterade, i linje med ovanstående, att 
kommunen kan stänga av barn till föräldrar som inte betalar 
barnomsorgsavgiften. Ett regeringsråd var skiljaktigt och menade att 
utebliven betalning av avgift skulle hanteras via betalningsföreläggande etc., 
ej genom avstängning. Frågan om avstängning från barnomsorg har inte 
prövats efter det att ny skollag (2010:800) trädde i kraft, 2011. 

Förändringar
Ett antal reformer har införts efter regeringsrättens dom 1982, exempelvis, 
maxtaxereformen, vilken sänkte avgifterna för majoriteten av föräldrar och 
minskade barnomsorgens finansiering via avgifter (ökad 
statsbidragsfinansiering i stället), samt rätten till allmän förskola (vilken är 
avgiftsfri). Detta i sin tur leder till att avstängning i förskolan gäller den 
avgiftsbelagda tiden.  Utöver större finansieringsreformer i enlighet med 
ovan har skrivningar tillkommit i skollagen om att ”barnens bästa skall vara i 
förgrunden för tillämpningar av bestämmelser i skollagen”, se skollagen 1 
kap 10 §. Vidare är numera barnkonventionen inkorporerad i svensk lag, där 
ytterligare skrivelser om ”barnens bästa” tillkommit som direkt tillämplig 
lagstiftning. Sedan 1982 har förskolan blivit en del av skolväsendet, 1998 
kom förskolans första läroplan, reviderad 2018, med förtydligande 
skrivningar om kunskapsuppdraget. Både förskolan och fritidshemmet har 
allt sedan 1990-talet och framåt fått ett ökat pedagogiskt uppdrag riktat mot 
barn-och elever i de respektive skolformerna. Förskolan och fritidshemmet 
har också likt övriga skolformer ett kompensatoriskt uppdrag, där förväntade 
effekter av barns och elevers olika uppväxtvillkor ska 
utjämnas/kompenseras. Sammanfattningsvis har det skett en förflyttning, 
från att möjliggöra föräldrars förvärvsarbete mot en tidig alternativt 
kompletterande pedagogisk insats där barns och elevers lärande är i ökat 
fokus.
Den praxis vi har, regeringsrättens dom från 1982, är daterad utifrån de 
förändringar som skett, både gällande avgiftsfinansieringen och 
förskolan/fritidshemmets uppdrag kopplat till såväl skollagens som 
barnkonventionens skrivningar om ”Barnets bästa”. Vad gäller förskolan så 
ska även beaktas att det numera finns en avgiftsfri del, allmän förskola, vilken
ger rätt till avgiftsfri förskola om 15 h (Tomelilla kommun) när barnet fyllt 
tre år. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts

Diskussion förs.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019, handlingsid: FN 2019.3968
Motion, handlingsid: FN 2020.234

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 95/2019, handlingsid. Ks 2019.3094
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019, handlingsid: FN 2019.3968

Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) yrkar att familjenämnden, som svar på remissen, ställer sig 
bakom motionen att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda 
till avstängning från barnomsorgen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Yrjas (C) yrkande och finner att 
familjenämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Balanslistan/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

Ksau § 232 Dnr KS 2019/152

Motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgift ska 
inte leda till avstängning från barnomsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) har den 3 september 2019 
lämnat in motion att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska 
leda till avstängning från barnomsorg med följande lydelse:

”Familjen och samhället gynnas av att barn går i förskola/fritidshem. De som 
gynnas mest är barn från sämre socioekonomiska förhållanden, där 
barnomsorgen på ett väsentligt sätt bidrar till att skapa jämlika förutsättningar 
och kompenserar för bristande levnadsförhållanden i hemmet. Att stänga av 
ett barn från barnomsorgsplats är därför ett mycket allvarligt beslut som kan 
få långtgående konsekvenser.

Det är inte acceptabelt att ett barn straffas på grund av föräldrars 
ansvarslöshet eller ekonomiska förutsättningar att betala sin avgift. Det är 
orimligt att det är barnet som tar konsekvenserna av att kommunens rutiner 
är förlegade. Att frånta barn sin plats i barnomsorgen rimmar illa med både 
styrande läroplaner och barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020, där 
barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

Vänsterpartiet yrkar därför på att:

Utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till avstängning från 
förskolan/fritidshem.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 232 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 95/2019, handlingsid: Ks 2019.3094.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 95/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
motionen därefter ska gå till familjenämnden för yttrande. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 12 Dnr FN 2019/112

Remissvar - Motion om arbetsmarknadsdag

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens svar på remissen i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen och sända detsamma 
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har den 18 september 2019 
lämnat in motion om arbetsmarknadsdag med följande lydelse:

”Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Lika ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är 
svårt och inte riktigt ved vad de vill arbeta med i framtiden. På senare år har 
Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på flera 
plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de 
arbetar med och eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från 
verkligheten.

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. 
Förutom olika seminarium och mässor arrangerar man under en eftermiddag 
något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att visa upp kommunens 
näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser 
får besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa 
frågor direkt till medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa 
ungdomarna att hittarätt i sitt framtida yrkesval och valet till gymnasiet. Det 
ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa 
upp sig och sina arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och 
vilka möjligheter de kan erbjuda ungdomarna.

Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att 
med egna ögon se vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser 
och kunna prata med anställda för att få höra deras bild av sitt yrke, därför 
yrkar vi
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts

att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att 
under en dag, varje år, mötas enligt ovanstående.”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist och socialchef 
Viweca Thoresson, ger följande yttrande: 

Tomelilla kommun anordnade senast 2018 en arbetsmarknadsmässa för 
högstadieelever på Kastanjeskolan där de fick träffa företrädare från det 
lokala privata näringslivet. Planen var då att det skulle vara ett återkommande 
arrangemang vartannat år och därför har det inte varit någon 
arbetsmarknadsmässa under 2019.

Planen att arrangera en arbetsmarknadsmässa vartannat år där elever i 
åttonde och nionde klass får träffa potentiella framtida arbetsgivare kvarstår. 
Avsikten är att under 2020 utöka målgruppen så att även arbetssökande och 
andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Förslagsvis kan mässan vara 
för elever på eftermiddagen och för arbetssökande och övriga intresserade på 
kvällen.

För att genomföra en bra arbetsmarknadsmässa krävs ett samarbete mellan 
skolan, arbetsmarknadsenheten, kommunens näringslivsstrateg och det lokala 
näringslivet. Det är dock viktigt att betona att även offentliga arbetsgivare ska 
ha möjlighet att presentera sig på arbetsmarknadsmässan och möta framtida 
medarbetare. 
  
Beslutsunderlag
Ksau § 234/2019, handlingsid: FN 2019.3967
Fnifu § 12/2020, handlingsid: FN 2020.283
Fnuu § 4/2020, handlingsid: FN 2020.258
Motion – Arbetsmarknadsdag, handlingsid: FN 2020.224

Tidigare behandling
Fnifu § 12/2020, handlingsid: FN 2020.283
Fnuu § 4/2020, handlingsid: FN 2020.258
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Socialchef Viweca Thoresson
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts

Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

Ksau § 234 Dnr KS 2019/159

Motion - Arbetsmarknadsdag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har den 18 september 2019 
lämnat in motion om arbetsmarknadsdag med följande lydelse:

”Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Lika ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är 
svårt och inte riktigt ved vad de vill arbeta med i framtiden. På senare år har 
Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på flera 
plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de 
arbetar med och eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från 
verkligheten.

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. 
Förutom olika seminarium och mässor arrangerar man under en eftermiddag 
något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att visa upp kommunens 
näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser 
får besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa 
frågor direkt till medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa 
ungdomarna att hittarätt i sitt framtida yrkesval och valet till gymnasiet. Det 
ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa 
upp sig och sina arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och 
vilka möjligheter de kan erbjuda ungdomarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 234 forts.

Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att 
med egna ögon se vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser 
och kunna prata med anställda för att få höra deras bild av sitt yrke, därför 
yrkar vi

att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att 
under en dag, varje år, mötas enligt ovanstående.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 98/2019, handlingsid: Ks 2019.3096.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 98/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
motionen därefter ska gå till familjenämnden för yttrande.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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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 27 januari 2020 Dnr KS 2019/201

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med 
förslag på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) m.fl. har lämnat in motion – Inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla med följande lydelse:

”Vi lever idag i ett samhälle där samtalsklimatet hårdnar och det blir allt 
tydligare hur man vill ställa olika grupper mot varandra. Tanken om alla 
människors lika värde är och har alltid varit en grundläggande värdering i 
det svenska samhället. En värdering som i allt högre grad kommit i 
gungning.

Det är därför viktigt att kommunen, som en samhällsbärande organisation 
i Tomelilla, tydligt tar ställning mot diskrimineringar och står upp för alla 
människors lika värde. Vi menar att det är viktigt att kommunen alltid tar 
ställning för antidiskriminering i samhället. För att bredda den lokala 
debatten i frågor om diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet och 
sexuell läggning och bidra till en ökad tolerans i lokalsamhället borde 
Tomelilla kommun, precis som en rad andra kommuner i
Sverige ha en återkommande mångfaldsvecka en gång om året som belyser 
dessa frågor.

Vi yrkar därför

att Tomelilla kommun inrättar en årligen återkommande mångfaldsvecka.”
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Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, framför följande:

Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska demokratiska samhälle. Så har det varit under långa tider 
och skall också så förbli. Dagens utveckling visar att dessa viktiga 
grundläggande principer behöver värnas och återerövras.

Förvaltningen håller för närvarande på att ta fram ett livskvalitetsprogram. 
När kommunstyrelsen den 18 december 2019 behandlade Sara Anheden 
(S) med fleras motion om flaggning med Prideflaggan en gång per månad 
beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att i Livskvalitetsprogrammet 
återkomma med förslag på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor. 
Förvaltningen föreslår därför att även denna motion om att inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla hanteras på samma sätt.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas i nuläget, de beror på 
vilka förslag som tas upp och beslutas i Livskvalitetsprogrammet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt med ett öppet samhälle där alla får 
leva de liv de själv önskar. Att ständigt påminna om alla människors lika 
rätt och värde är en viktig del av det kommunala uppdraget.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser i dagsläget inte att förslaget skulle påverka miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 januari 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S)
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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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 27 januari 2020 Dnr KS 2019/204

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse Svar på motion om utbildning för 
förtroendevalda och anställda i HBTQ-frågor

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med 
förslag på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) har lämnat in motion – Utbildning för 
förtroendevalda och anställda i hbtq-frågor med följande lydelse: 

”Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska samhälle. Så har det varit under långa tider och skall också så 
förbli.

Dagens utveckling visar dock att denna grundläggande, naturrättsliga, 
princip behöver återerövras dag för dag. Och om den inte behöver 
återerövras behöver vi uppenbarligen påminnas om den dagligen. Den är 
ett fundament i vår värdegrund och samhällsbygge.

Under senare år har mycket av diskussionen om alla människor 
okränkbara värde handlat om hbtq-personers ställning i samhället. Här är 
hbtq definierat som homo-, bi- trans- och queersexuella. Material för 
utbildning kring frågor om människovärdet har tagits fram av bland annat 
Svenska kyrkan, Sensus och RFSL. Svenska kyrkans utbildningar har en 
tydlig icke politisk inriktning.

Men vi ser också hur exempelvis äldre människor och människor med 
funktionshinder behöver hjälp av civilsamhället för att hävda sina 
rättigheter.
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Tomelilla kommun är inte något särfall vad gäller principen om allas 
människors lika värde. Vi är säkerligen vare sig bättre eller sämre än andra. 

För att på nytt återerövra kunskapen och medvetandet om alla människors 
lika och okränkbara värde yrkar jag 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en 
utbildning för förtroendevalda och anställda, gärna i samtalsform, i hbtq-
frågor med omfattningen alla människors lika och okränkbara värde.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande:
Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska demokratiska samhälle. Så har det varit under långa tider 
och skall också så förbli. Dagens utveckling visar att dessa viktiga 
grundläggande principer behöver värnas och återerövras.

Förvaltningen håller för närvarande på att ta fram ett livskvalitetsprogram. 
När kommunstyrelsen den 18 december 2019 behandlade Sara Anheden 
(S) med fleras motion om flaggning med Prideflaggan en gång per månad 
beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att i Livskvalitetsprogrammet 
återkomma med förslag på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor. 
Förvaltningen föreslår därför att även denna motion om utbildning för 
förtroendevalda och anställda i HBTQ-frågor hanteras på samma sätt.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas i nuläget, de beror på 
vilka förslag som tas upp och beslutas i Livskvalitetsprogrammet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt med ett öppet samhälle där alla får 
leva de liv de själv önskar. Att ständigt påminna om alla människors lika 
rätt och värde är en viktig del av det kommunala uppdraget.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser i dagsläget inte att förslaget skulle påverka miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 januari 2020.

Kommunledningskontoret
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Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Bo Herou (KD)
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
HR-chef Johan Lexfors
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Marcus Carlevåg
Planarkitekt
Direkt 0417-18056
Mobil 0709-958056
marcus.carlevag@tomelilla.se

Tomelilla den 16 januari 2020 Dnr KS 2018/258

Kommunstyrelsen

Återkallande av planuppdrag gällande detaljplan 
för del av Norra Kvärrestad 1:8

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar planuppdraget för detaljplan för del av Norra 
Kvärrestad 1:8.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt 2018-09-26 § 160 ge förvaltningen i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan med syfte att möjliggöra 
bebyggelse av AT-transformator intill järnvägen längs med Österlenbanan 
på begäran av Trafikverket.

Trafikverket har per mail 2019-05-20 återkallat sin begäran om ändring av 
detaljplan för Norra Kvärrestad 1:8 eftersom bygglov har sökts och 
beviljats för åtgärden på annan fastighet.

Avtal om detaljplan för Norra Kvärrestad, daterat 2018-11-08, tecknades 
mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket har enligt avtal 
debiterats för utfört arbete och upprättade samrådshandlingar. Avbrytande 
av avtal om upprättande av detaljplan för Norra Kvärrestad 1:8, daterat 
2019-10-03, har undertecknats av kommunen 2019-10-03 och 
Trafikverket 2019-11-26. 

 
Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Avbrytande av avtal om upprättande av detaljplan för Norra Kvärrestad 
1:8 (KS 2019.3667)

Samhällsbyggnad
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Marcus Carlevåg
Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Plan- och byggenheten
Ingrid Järnefelt
Marcus Carlevåg
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TomeliUa den 3 oktober 2019 Dnr Ks 2018/258

Tomelilla kommun
Samhällsbyggnad
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla
Växel 0417-18000
Fax 0417-14400
Postgiro 12688-8
Bankgiro 5346-0465

< www. tomelilla. se

Handläggare:
Marcus Carlevåg
Planarkitekt
Direkt 0417-18056
Mobil 0709-95 80 56
marcus.carlevag@tomelilla.5e

TOMELiLLA KOMMUN
Kon' 'instyrelsen

201d-11-28

Diarienr

Avbrytande av avtal om upprättande av
detaljplan för Norra Kvärrestad 1:8

På begäran av Trafikv-erket, nedan kallad exploatören, avbryts avtal om
upprättande av ny detaljplan fot Nötta Kvärrestad 1:8, daterat 2018-11-
08, tecknat med Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad (org. nr.
212000-0886), nedan kaUad kommunen.

Exploatören har valt att avbryta avtalet efter samrådstiden men före
granskningsskedet. Exploatören har därföt enligt § 4 i avtalet erlagt
kommunen 60 920 kr (inklusive moms) för kommunens planarbete och
åtagande.

Kommunen och exploatören avbryter härmed Kvtal om detaljplan för Norra
Kvärrestad 1:8, daterat 2018-11-08. Detta avbrytande av avtal har
upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

i^^A y/o-i^
ört och datum

..fb.k^. nrii-^.
ört och datum

Underskrift U der krift

./

Niklas SommeUus

Samhällsbyggnadschef
Tomelilla kommun

Jan Källqvist
Projekdedare
Trafikverket
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From:                                 jakob.lundberg@trafikverket.se
Sent:                                  Mon, 20 May 2019 06:32:05 +0000
To:                                      Marcus Carlevåg
Cc:                                      jan.kallqvist@trafikverket.se;elin.c.andersson@trafikverket.se
Subject:                             Angående Detaljplan i Lunnarp

Hej Marcus!
 
Vi har nu fått bygglov för AT-stationen utanför Lunnarp i Lannehög. Vi önskar därför dra tillbaka 
planärendet i Lunnarp på Norra Kvärrestad 1:8.
 
Tack för ett bra samarbete och hör gärna av dig om det skulle vara något.
 
Ha en fortsatt trevlig dag!
 
Med vänlig hälsning,
Jakob Lundberg
Markförhandlare
Investering Region Syd
jakob.lundberg@trafikverket.se
010 – 123 33 43
Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Besöksadress: Gibraltargatan 7
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 september 2018

Justerandes sign

Ks § 160 Dnr KS 2018/258

Detaljplan för Norra Kvärrestad 1:8

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att för 
prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan 
redovisas.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har inkommit med en förfrågan om planändring för att 
möjliggöra bebyggelse av AT-Transformator intill järnvägen längs med 
Österlenbanan i Lunnarp och tillhörande väg för åtkomst från Björkvägen till 
AT-Transformatorn. AT-Transformatorer syftar till att förbättra 
överföringsförmågan av kraftförsörjningen till tågens strömförsörjning som 
en del i Trafikverkets upprustning av Österlenbanan i syfte att öka 
framkomligheten och kapaciteten. Placeringen har av Trafikverket bedömts 
som lämplig på fastighet Tomelilla Norra Kvärrestad 1:8.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 september 2018

Justerandes sign

§ 160 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att för 
prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan 
redovisas. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2018, handlingsid: Ks 2018.3850.
Skrivelse till Tomelilla kommun om planändring, handlingsid: Ks 2018.3496.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2018:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att för 
prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan 
redovisas.
_________

Beslutet skickas till:
Tf samhällsbyggnadschef Anders Ledskog
Plan- och exploateringschef Ulrika Ljung
Planarkitekt Marcus Carlevåg
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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:

Ingrid Järnefelt                                              
Terese Bruhn
Plan- och byggchef                                        
Planarkitekt
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
terese.bruhn@tomelilla.se

Tomelilla den 30 januari 2020 Dnr KS 2013/148

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detaljplan för Kv.Laxen – Samråd 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Kv. Laxen för samråd.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, kom 2011 in med en 
förfrågan om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom 
fastigheten. Ny detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har 
andra förutsättningar tillkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret 
Laxen är intresserande av att ändra detaljplanen. Det ses även som positivt 
ur ett planeringsperspektiv att göra en ny detaljplan för hela kvarteret då 
ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. Planuppdraget för Laxen 6 
från 2011 utökas därför till hela kvarteret Laxen. 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen genom 
att planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka kommunens miljömål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-30
Samrådshandlingar daterade 2020-01-20:
Plankarta
Planbeskrivning
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Undersökning

Samhällsbyggnad
Ingrid Järnefelt                                              Terese Bruhn
Plan- och byggchef                                        Planarkitekt

Beslutet skickas till:
Plan- och byggenheten
Ingrid Järnefelt
Terese Bruhn
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Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Trakt, kvarters-namn

GC-väg

Väg utan respektive med kantsten

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns

i Tomelilla kommun

över kvarteret Laxen

GRUNDKARTA

Skåne län

9:18

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2019-10-14

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2019-10-14

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Järnväg

Mur, stödmur

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

12

Högsta byggnadshöjd är 12 meter ,  4 kap 11 § 1

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap 16 § 1

b

2

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort från järnvägen

inom ett område 70 meter från järnvägens spårmitt,  4 kap 16 § 1

b

3

Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg som mynnar

bort från järnvägen inom ett område 70 meter från järnvägens

spårmitt,  4 kap 16 § 1

b

4

Vid nybyggnation ska fasader utformas så att gällande riktvärden

för buller uppfylls både mot fasad och mot uteplats ,  4 kap 16 § 1

Stängsel och utfart

Utfart får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.,  4 kap 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Plankarta skala: 1:1000 (A3-format)
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning  
 Riskutredning avseende farligt gods på järnväg, Kv Laxen, Tomelilla 

kommun, 2019-08-30, Brandskyddslaget 
 Trafikbullerutredning. Bandel 969, Österlenbanan mellan Ystad och 

Simrishamn, 2013-03-14. Norconsult.  

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. 
Planuppdraget för Laxen 6 från 2011 utökas därför till hela kvarteret Laxen.  

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen genom att 
planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort ca 100 m norr om Torget och ca 25 m 
öster om stationen. Bostadsområden med blandad bebyggelse och ett grönområde 
ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets västra sida löper 
järnvägen, Österlenbanan, som en barriär med en pendlarparkering placerad norr om 
planområdet intill riksväg 11. Norregatan avskiljer och Byskillnadsgatan går mellan 
planområdet och bostadsområdet.  
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Den röda markeringen visar området som detaljplanen avser.  

Areal 

Planområdet som detaljplanen omfattar fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 med en 
sammanlagd area på ca 8 760 m2. 

Markägoförhållanden 

Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen (B) bostäder och handel 
(H). Beteckningen BH innebär att området får användas till bostad och 
handelsändamål om högst två våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,5 m. All 
obebyggd mark inom planområdet är planlagt med prickmark vilket innebär att 
marken inte får bebyggas. Korsmarkerat område får endast bebyggas med uthus med 
en byggnadshöjd på högst 2,5 m.  
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Utsnitt från gällande stadsplan (S 116), vunnen laga kraft 1993-10-04. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 finns inte planområdet utpekat för något särskilt 
ändamål.  

Ett av direktiven i översiktsplanen är att hållbarhet ska ligga i fokus vid planering av 
nya detaljplaner. Genom att planlägga för bostäder och handel i stationsnära läge 
med möjlighet till god pendling främjas hållbar kollektivtrafik och på sikt en hållbar 
stadsutveckling. Ett av kommunens mål i översiktsplanen är att underlätta pendling 
med kollektivtrafik och på så sätt minska bilpendling till och från kommunen samt 
att stärka arbetsmarknaden.  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.   

Bostadsförsörjningsstrategi  

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla 
kommun 2025 med utblick 2040. Kommunen har som vision att öka bostadsbyggandet, 
erbjuda och planera mark för upplåtelse samt vara drivande i byggandet av attraktiva 
och hållbara bostäder. Inom kommunen är närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik, handel, natur och samhällsservice goda vilket underlättar för att hitta 
ett optimerat boende i Tomelilla. Planområdets centrala och stationsnära läge gör att 
det stämmer in i visionen om attraktivt boende i Tomelilla kommun.  
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Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen.  Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i ”Ortsrapport 
Tomelilla”.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet ligger inom det 
rödmarkerade området.  

Byggnader inom planområdet och i dess närhet har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna markerade med grön 
färg omfattas av generella krav på varsamhet för ny bebyggelse samt generella krav 
på varsamhet för befintlig bebyggelse enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
Byggnader markerade med röd färg omfattas av rivningsförbud med exteriört skydd 
enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen. Byggnader markerade med rosa färg är 
utpekade som historiskt betydelsefulla men som inte är så välbevarade i alla detaljer 
eller originaldelar och omfattas av rivningsförbud och stomskydd enligt 3 kap. 10 § 
plan och bygglagen.  Det gäller också sådana byggnader vars fasader blivit inklädda 
men som är möjliga att återställa. 

Inom planområdet finns byggnader med skydd inom samtliga kategorier. Den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bedöms inte påverkas av planen.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 
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Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015 - 2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Stadsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun vilken ska 
fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet med 
planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan.  

Förutsättningar  

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10. Enligt gällande stadsplan 
S 116 är tillåten användning för Laxen 6, 7 och 8 handel och bostäder på högst två 
våningar med bostadshöjd på 7,5 meter. Tillåten användning för fastigheterna Laxen 
9 och 10 är handel. Planområdet ligger intill Österlenbanan och skiljs åt från spåren 
av en gång- och cykelväg samt en gräsremsa som löper längs med planområdets 
västra sida.  

Byggnader 

Laxen 6  

Laxen 6 består av två större byggnader som rymmer verksamhet och bostäder. 
Biografen Rio och caféverksamheten Bullen och Bönan har sina lokaler i byggnaden 
utmed Norregatan. I samma byggnad ryms även bostäder i form av lägenheter. 
Byggnaden mot järnvägen består av bostäder i två våningar och har en tillhörande 
hårdgjord innergård med uppmurad grillplats. Byggnaderna är klassad som historiskt 
värdefulla enligt kommunens kulturmiljöprogram.  
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Laxen 6. Verksamheterna Bio Rio och Bullen och Bönan sett från Norregatan. 

   

Laxen 6. Bostäder med innergård. 

 

Laxen 6. Bostäder. Fasad mot gång och cykelväg.   
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Laxen 7 

Laxen 7 består av två större byggnader. Byggnaden utmed Norregatan består av tre 
våningar där de två översta våningarna består av bostäder och markplanet består av 
ett gatukök. Bakom byggnaden finns en mindre innergård som till större del består av 
ett antal parkeringsplatser och ett garage.  

 

Laxen 7. Bostäder och gatukök sett från öster.  

 

 Innegård på Laxen 7 med vy mot Laxen 8.  

Laxen 8 

Laxen 8 består av en större byggnad om två våningar med bostäder i form av 
lägenheter. I markplan bedrivs verksamhet med antikvariat och frisersalong. 
Fastigheten ligger i planområdets södra del och korsar till Norregatan, järnvägen och 
en större parkering. Byggnaden är klassad med generella krav på varsam renovering 
utifrån kulturmiljöprogrammet. 
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Laxen 8. Bostäder utmed Norregatan sett från öster. 

 
Laxen 8. Bostäder, butikslokal och parkering sett från söder. 

Laxen 9 

Laxen 9 ligger i planområdets nordöstra del intill Laxen 10. Fastigheten består av en 
större byggnad med en tandläkarmottagning i markplan utmed Norregatan och 
bostäder i övre plan. Byggnaden är skyddad enligt kulturmiljöprogrammet med 
rivningsförbud och exteriört skydd då fasaden har orginalputs i övervåningen med 
ursprungliga fönster och dörrar. I skyddet ingår även en hög putsad trädgårdsmur i 
sydväst.  

Nästan all grönska inom planområdet finns på innergården till Laxen 9 och består av 
träd, buskage och gräsmatta.  
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Laxen 9. Bostäder och tandläkarmottagning ut mot Norregatan. Huset närmast i bild är skyddat enligt 

kulturmiljöprogrammet.  

Huset uppfördes av firma Ekelin och Persson som kontor och bostäder åt företagets 
ägare som tillsammans övertagit Brüdigams affärsrörelse 1893. I april 1913 beviljade 
Tomelilla municipalsamhälles byggnadsnämnd deras ansökan om att få uppföra ett 
boningshus av tegel under tegeltak. Fastigheten övertogs senare och beboddes av 
landsfiskal och Kommunfullmäktiges ordförande fram till 1942. 
Lantmannasparbanken flyttade in sin verksamhet i huset i slutet av 1950-talet.  År 
1967 startade en advokatbyrå och därefter 1989 öppnade tandläkarpraktik i huset. År 
2004 såldes fastigheten vidare. Under en tid ska det även funnits en damfrisering i 
huset.  

 

Vykort på Laxen 9 från omkring 1930. Kulturminnesskyddad byggnad till vänster i bild.  

Laxen 10 

Företaget Dialect bedriver verksamhet inom fastigheten och har två större och tre 
mindre byggnader som består av garage, lagerlokaler och en butik. I nordväst gränsar 
fastigheten till en pendlarparkering och ett mindre grönområde. Laxen 10 gränsar till 
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Byskillnadsgatan i norr och skiljer därmed fastigheten från ett intilliggande 
bostadsområde.  

Innergården är asfalterad och ett antal träd med en smalare gräsremsa finns längs 
fastighetens västra sida. 

Vid tillfälle har det även anordnats loppmarknad inom fastigheten. 

 

Laxen 10. Lagerlokaler sett från norr längs Byskillnadsgatan. 

 
Laxen 10. Butikslokal sett från korsningen Norregatan och Byskillnadsgatan. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består till största del av byggnader och hårdgjord yta. Samtliga 
fastigheter har hårdgjorda innegårdar som i olika grad består av asfalt och grus. 
Mindre gräsmattor, ett antal större träd och buskage inom fastigheterna Laxen 8, 9 
och 10 utgör planområdets samlade vegetation.  
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Parker, lekplatser och strövområden 

Inom planområdet finns varken lekplatser eller parker. Ca 600 meter öster om 
planområdet ligger Skogsbacken med Väladalens naturreservat som lätt nås till fots, 
med cykel och med bil.  

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 250 meter till Torget i centrala Tomelilla med ett varierat 
utbud av mataffärer, apotek och annan service. Inom planområdet finns 
kommersiellt utbud genom handel, biograf och café.  

Förskola, skola och vård 

I planområdets närhet finns två grundskolor. Byavångskolan ligger ca 400 meter 
söder om planområdet och ca 550 meter väster om planområdet ligger 
Kastanjeskolan med årskurserna 7 - 9. I anslutning till skolområdet finns sporthall, 
badhus, tennisbana samt en fotbollsplan. Vårdcentral och läkarmottagning ligger på 
ett flertal platser inom en radie på 400 meter från området. Inom Laxen 9 bedriver en 
privat tandläkarmottagning verksamhet. 

Kulturmiljö 

Kulturmiljöstråk 

Planområdet ligger inom område för kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg.  

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Järnväg 

Planområdet ligger intill Österlenbanan och är klassad som riksintresse och ska under 
planarbetet visas hänsyn. Planområdet ligger närmare än på 30 meters avstånd från 
spårmitt vilket medför en del restriktioner och begränsningar gällande planområdets 
utvecklingsmöjligheter. Med hänsyn till avståndet mellan järnväg och planområdet 
har en riskbedömning genomförts av Brandskyddslaget 2019-08-30. Resultatet från 
utredningen redovisas under rubrikerna ”Riskutredning”, ”Riskutredning gällande 
farligt gods på järnväg”.  

Simrishamnsbanan  

Spåren intill planområdet ingår som en sträcka i framtida planer för 
Simrishamnsbanan. Planförslaget bedöms att inte inverka på riksintresset.  
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Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget intill stationsområdet i Tomelilla tätort med buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgängligt till fots, med cykel och med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till Malmö, Ystad och Simrishamn, som expressbuss till 
Ystad och Kristianstad. Flera av Skånetrafikens regionbussar mot bland annat 
Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund har avgångar från 
Tomelilla station. Kommunikationsmöjligheterna för planområdet bedöms därför 
vara goda.  

Parkering och utfart  

I anslutning till planområdet ligger en större parkering som är i kommunal ägo. Det 
finns även ett flertal parkeringsfickor längs med Norregatan. Nämnda 
parkeringsplatser bedöms att kunna fungera som komplement till befintlig parkering 
inom planområdet.  

I övrigt bedömer kommunen att parkering finns och löses inom planområdet.  

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Det finns god tillgänglighet längs planområdets norra, östra och södra sida för cykel- 
och biltrafik och fotgängare genom gata respektive gång- och cykelväg. Längs med 
Norregatan öster om planområdet finns tydligt markerade cykelvägar som visar 
trafikfördelnigen för vägbanan. Norregatan är belagd med smågatsten viket kan 
sänka hastigheten och därmed höja säkerheten för trafikanter och fotgängare kring 
planområdet. 

Störningar  

Tågtrafikbuller 

Trafikförordningen 2015:216 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadshus.   

Riktvärden som gäller och inte får överskridas angående buller från spårtrafik och 
vägar är: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om den 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad på högst 35 m2 gäller 
samma som i punkt 1 att 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte får överskridas vid 
bostadsbyggnadens fasad.  

Mätningar har gjorts på fastigheter inom planområdet med resultat redovisade i 
rapporten ” Bandel 969, Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn” gjord av Norconsult 
2013 på uppdrag av Trafikverket. Bullerberäkningar har gjorts för fastigheter med 
maximal ljudnivå utomhus om 75 dBA. Utredningen omfattar bostadsfastigheter, 
lokaler för vård och omsorg samt skola. För bostadshus med maximal ljudnivå 
inomhus om 55 dBA eller mer har åtgärdsförslag tagits fram enligt planeringsfall 
”Befintlig miljö /Bana vid bebyggelse”.   
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Tågtrafiken har beräknats enligt ”Buller från spårburen trafik. Nordisk 
beräkningsmodell”. Beräkningarna är baserade på dagens trafik, 41 Pågatåg (X-61) 
under ett normalvardagsdygn.  

I rapporten ” Buller och vibrationer från spårburen trafik” Dnr. S02-4235/SA60. (Banverket 
2006-02-01) har Banverket och Naturvårdsverket redovisat riktvärden för buller från 
tågtrafik. Riktvärdena har senare godkänts av riksdagen (Prop. 1996/97:53).  

Följande planeringsmål gäller vid bostäder: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (kl 22-06) 

• 55 dBA ekvivalentnivå på särskilt avgränsat område för uteplats, respektive 
60 dBA utomhus i bostadsområdet i övrigt.  

• 70 dBA maximalnivå på särskilt avgränsat område för uteplats.  

Resultatet från mätningarna visar på att ljudnivåerna vid byggnadens fasad 
överskrider de maximala värdena. Nedan redovisas värden för ekvivalent ljudnivå 
utomhus för byggnader inom planområdet: 

 Laxen 6: Maximal ljudnivå utomhus 80 dBA.  
 Laxen 8: Maximal ljudnivå utomhus 78 dBA.  

 

Mätpunkter, Laxen 6 och Laxen 8 

Vid nybyggnation ska fasader uppföras så att gällande riktvärden för buller både 
inomhus och utomhus uppfylls.  

Transport av farligt gods på järnväg 

Idag förekommer inga transporter med farligt gods på befintlig järnväg. Det går dock 
inte att utesluta att det kan förekomma transporter med farligt gods på järnvägen 
eftersom det är teoretiskt möjligt. Utifrån den teoretiska risken behöver planeringen 
av området ta hänsyn till risk för farligt gods. Det finns i dagsläget inga prognoser 
från Trafikverket för ökade transporter av farligt gods. 
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I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) lyfts exempel på 
lämplig markanvändning inom olika skyddsavstånd. 

Minsta fria avstånd som eftersträvas mellan bebyggelse och transportled är 30 meter. 
Exempel på lämplig markanvändning inom 30 meters avstånd kan vara parkering, 
trafik, odling, friluftsområde och tekniska anläggningar, där hårda konstruktioner 
eller motsvarande som kan orsaka skada på eventuellt avåkande fordon bör undvikas. 

Inom området 30 - 70 meter från transportleden bör markanvändningen begränsas 
och utformas så att få personer uppehåller sig i området och där personerna alltid är i 
vaket tillstånd. Exempel på lämplig markanvändning kan vara handel, industri, 
bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. 

Inom området 70 - 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan 
markanvändning som innefattar många eller utsatta personer. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (småhusbebyggelse), handel (övrig handel), 
kontor (i ett plan, dock ej hotell), lager (även med betydande handel), idrotts- och 
sportanläggningar (utan betydande åskådarplats), centrum och kultur. 

I områden mer än 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (flerbostadshus i flera plan), kontor (i flera plan, 
inkl. hotell), vård, skola, samt idrotts- och sportanläggningar (med betydande 
åskådarplats). 

Enligt Trafikverkets publikation, Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets 

underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen (2016:148), bör 
generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
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järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor 
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock placeras 
inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 
järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 

 

Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. 

Riskutredning 

Riskutredning avseende farligt gods på järnväg. 

En riskutredning genomfördes med syfte att undersöka lämpligheten med det nya 
planförslaget genom att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella 
området kan komma att utsättas för samt att i förekommande fall föreslå hur risker 
ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.  

Den kvalitativa riskanalysen visar att risknivån inom planområdet i dagsläget är låg. 
Risken för olyckor förknippade med transporter på Gladanleden (väg 11) samt 
närliggande verksamheter bedöms att inte påverka risknivån inom området. Genom 
att behålla ett bebyggelsefritt område på 25 meters avstånd, som finns i dagsläget, 
från järnvägen bedöms risker i förhållande till urspårning och tågbrand vara 
beaktade. Detta frångår Länsstyrelsens rekommendationer på 30 meter men efter 
avlutad riskbedömning anses 25 meter vara ett godtagbart avstånd bland annat på 
grund av den låga hastighet tågen håller vid stationsområdet.  

Österlenbanan är öppen för godstrafik utan något förbud för att få transportera 
farligt gods. Inga rapporter visar på att det varken i dagsläget eller i framtiden 
planeras för godstrafik. Järnvägen utgör dock ett riksintresse och eventuella 
transporter av farligt gods bedöms att kunna påverka risknivån inom planområdet. 
Simrishamnsbanan ligger som ett riksintresse inom planområdet med en sträckning 
på 40 meter från befintlig järnväg. I nuläget finns projektet inte med i några 
nuvarande planer men rekommenderas att ändå finnas med i kommunens framtida 
planläggning av området.  

Att vidta omfattande åtgärder för att reducera riskerna med eventuella framtida 
godstransporter bedöms att i dagsläget vara varken skäligt eller samhällsekonomiskt 
rimligt. Dock rekommenderas att de riskreducerande åtgärder som är enkla att 
genomföra i nuläget och svårare i efterhand vidtas under planeringsstadiet för att inte 
inskränka järnvägens status som riksintresse.  
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För ny bebyggelse eller större ombyggnationer inom planområdet rekommenderas att 
följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter hålls från järnvägen. 

• Inom 70 meter från järnvägen utförs bostads- och centrumbebyggelse som 
vetter mot järnvägen utan någon framförvarande bebyggelse med följande 
åtgärder:  

 
- Respektive lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en 

utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 
 

- Friskluftsintag placeras bort från järnvägen alternativt placeras på tak.  
 

Tomelilla kommun bedömer att riskutredningens slutsatser och rekommendationer 
kring restriktioner och byggnadstekniska åtgärder ska följas enligt ovan.  

Markföroreningar  

• Laxen 10  
Inom Laxen 10 har det tidigare bedrivits verksamhet med trävarufirma och 
byggvaruhus. Fastigheten är godkänd för handel enligt gällande detaljplan.  

• Laxen 8  
Under 1930-talet fanns det verksamhet med bensinstation på fastigheten. 
Fastigheten är enligt gällande detaljplan godkänd för bostäder.  

Efter kontakt med Ystad-Österlenregionens miljöförbund har kommunen 
informerats om att det inte finns några registrerade rapporter kring 
markföroreningar.  

I övrigt finns inga anmärkningar gällande markföroreningar inom planområdet.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. 

El 

Fastigheterna är anslutna till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Optokabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga fastigheter. 

Fjärrvärme  

Inom planområdet finns fjärrvärme till samtliga fastigheter.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter.  
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Planförslag 

Bebyggelse 

Ny detaljplan för kvarteret Laxen anger bestämmelse för bostad och 
centrumverksamhet för samtliga fastigheter inom planområdet. Ny byggnadshöjd 
bestäms till 12 meter inom hela planområdet och restriktioner kring byggnadsteknik 
med hänsyn till det spårnära läget läggs till plankartan. För att reglera byggrätternas 
storlek används bestämmelse för bebyggandets omfattning genom prickmark.  

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet ligger inom E. ON´ s distribution och planförslaget antas inte påverka 
situationen.  

Gator och trafik 

Trafik  

Ny detaljplan kan leda till ökad trafik till följd av större byggrätter som möjliggör för 
nya bostäder och utökad verksamhet. Inga nya gator eller gång och cykelvägar 
planeras inom detaljplaneområdet. I övrigt anses inte det nya planförslaget påverka 
befintlig trafik.  

Utfart  

Samtliga fastigheter inom planområdet har utfart mot Norregatan, fastigheten Laxen 
10 har även utfart mot Byskillnadsgatan. Utfartsförbud sätts längs 
planområdesgränsen mot järnvägen för att hålla området fritt från biltrafik samt 
möjliggöra för exempelvis uteserveringar till planerad centrumanvändning. Utfarterna 
mot Norregatan bevaras genom att planlägga ytan med prickmark.   

 

Utfart till Laxen 6.  
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Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder och Centrum 

Användningen Bostäder avser olika former av boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, en- och tvåbostadshus, flerbostadshus, 
fritidshus och kategoribostäder som exempelvis studentbostäder. I bestämmelsen 
ingår även bostadskomplement vilket innebär sådant som kan ligga inom eller i 
anslutning till bostaden exempelvis garage, parkering, tvättstuga eller miljöhus till 
flerfamiljshus.  

Användningen Centrum avser sådan verksamhet som bör ligga centralt och vara 
tillgänglig för många människor. Bestämmelsen är en samlingsanvändning som 
lämpligast används där syftet är blandade verksamheter. Exempel på verksamhet kan 
vara handel, service, kontor och gym. 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Bestämmelser för att begränsa markens utnyttjande används av kommunen för att 
reglerar var och vad som får byggas. Syftet med användningen kan vara att begränsa 
hur mycket som får byggas över och under markytan kopplat till byggrätten, men 
även användas för att ge ramar kring var byggnader får placeras. Dock är det tillåtet 
att inom prickmark utnyttja marken för parkeringsplats, lekplats och staket. I förslaget 
till ny detaljplan kommer prickmark användas för att styra byggrätten inom 
fastigheterna.  

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

  

B 

C 
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Utformning och placering 

Höjd på byggnader 

Användningen byggnadshöjd kommer användas för att reglera höjden på 
byggnaderna inom planområdet. Byggnadshöjd innebär byggnadens höjd mellan mark 
och fasadplanet. Bestämmelsen byggnadshöjd kommer används i detaljplanen för att 
kunna reglera en enhetlig bebyggelse inom bostadsområdet. Byggnadshöjden sätts till 
12 meter inom planområdet.  

Högsta byggnadshöjd i meter  
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Utförande  

Källarförbud  

Då det finns nivåskillnader inom planområdet kommer bestämmelse för källarförbud 
läggas till plankartan. 

Källare får inte anordnas. (4 kap 16 § 1) 

Friskluftsintag, utrymningsväg och buller 

Planområdet ligger intill Tomelilla järnvägsstation vilket medför restriktioner kring 
lämplig användning inom området. Med hänsyn till resultatet av genomförd 
riskanalys gällande farligt gods på järnväg kommer bestämmelse för utförande 
angående friskluftsintag och utrymningsvägar att läggas till plankartan. 

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort 
från järnväg inom ett område 70 meter från järnvägens 
spårmitt. (4 kap 16 § 1) 

Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg 
som mynnar bort från järnvägen inom ett område 70 
meter från järnvägens spårmitt. (4 kap 16 § 1) 

Vid nybyggnation ska fasader utformas så att gällande 
riktvärden för buller uppfylls både mot fasad och 
uteplats (4 kap 16 § 1) 

 

Utfart 

För att begränsa biltrafiken längs planområdet västra sida samt möjliggöra för 
framtida verksamheter att kunna använda marken sätts utfartsförbud längs hela 
planområdets västra och södra plangräns. 

Utfart får inte anordnas. (PBL 4 kap 9 §) 

b2 

b3 

b1 

b4 
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

För att säkerställa att befintliga fjärrvärmeledningar skyddas och finns tillgängliga 
kommer ett u-område läggas till plankartan.  

Konsekvenser 

Undersökning 

En undersökning är genomförd och kommunen bedömer att en strategisk 
miljöbedömning inte behöver upprättas för detaljplanen. Sammanfattningsvis 
bedöms planens tänkbara effekter vara den nya bebyggelsen inverkan på befintlig och 
kringliggande bebyggelse. Planområdet är idag exploaterat med handel och bostäder 
vilket gör att planförslaget antas ha mindre effekt på befintlig bebyggelse. Andra 
tänkbara konsekvenser är ökade byggrätter vilket leder till fler möjligheter för 
utbyggnad av befintliga verksamheter. Nämnda effekter kan leda till ökad aktivitet 
med fler människor i rörelse i och kring planområdet.  

Miljökonsekvenser 

Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.  

Sociala konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område och kan genom 
ytterligare exploatering bidra till positiva sociala konsekvenser. Planförslaget till ny 
detaljplan för kvarteret Laxen ger utrymmer för ökade byggrätter för befintlig biograf 
och café på Laxen 6. Förslaget möjliggör för ortens och kommunens invånare att 
umgås och skapa nya sociala kontakter och på så sätt stärka det sociala kapitalet.  

Planförslaget möjliggör för fler bostäder inom detaljplaneområdet och bidrar till att 
skapa bostäder i ett stationsnära läge med goda pendlingsmöjligheter vilket 
underlättar invånarnas vardagsliv och möjligheten att bibehålla viktiga sociala 
kontakter. Nämnda faktorer kan vara en bidragande faktor till att öka Tomelillas 
attraktivitet på arbetsmarknaden med god pendling och attraktivt boende.  

Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter inom planområdet 

Ingen fastighetsreglering krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Det nya planförslaget ökar byggrätten inom samtliga fastigheter. För Laxen 9 och 10 
innebär det ändrad användning från handel till bostäder och centrumverksamhet. För 
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Laxen 6, 7 och 8 tas användningen handel bort och centrumverksamhet läggs till. 
Bestämmelse för bostäder ligger kvar för nämnda fastigheter.  

Genom att planlägga hela området för bostäder och centrumverksamhet skapas en 
enhetlig användning med goda utvecklingsmöjligheter i ett stationsnära område. 

Intilliggande fastigheter 

Intilliggande fastigheter vid norra planområdet kan påverkas av ändrad utsikt då 
Laxen 10, som i nuläget består av större lagerbyggnader och butikslokal, planläggs för 
bostäder med ökad byggrätt. Ny bebyggelse inom planområdet placeras mot 
järnvägen och påverkar därmed inte intilliggande fastigheter i lika stor utsträckning. 
Större byggrätter kan påverka intilliggande fastigheter genom ökad rörelse och buller 
vid om eller nybyggnad av bostäder och verksamhet.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd mars 2020 

Granskning maj 2020 

Antagande augusti 2020 

Laga kraft september 2020 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Ingen fastighetsbildning sker utifrån den nya detaljplanen.  

Inom planområdet finns ledningsrätt till förmån för Slakteriet 48 (akt: 1270-847.1) 
gällande fjärrvärme.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel i procent som respektive fastighet utgör av det 
totala planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för 
åtgärder inom planområdet. Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel 
övriga fastigheters yta utgör i procent av planområdet och tar istället ut avgift genom 
planavgift i kommande bygglov.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen.  

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader för genomförandet av 
planen.  

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt  
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken innefattar en strategisk miljöbedömning att kommunen 
ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, samt att ta 
hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Undersökning 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande 
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om 
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte. 

Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4 
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen). 

Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i 
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats nedan. 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är idag exploaterat med butiker, lagerbyggnader, bostäder, 
tandläkarmottagning och kommersiell verksamhet med biograf och café. Marken 
inom planområdet är nästan uteslutande av hårdgjord med undantag för några 
mindre gräsmattor, enstaka träd och buskar.  

Enligt gällande detaljplan vunnen laga kraft 1993-10-04 är planområdet planlagd för 
handel och bostäder. Planområdets obebyggda mark är planlagd med prick eller 
korsmark vilket innebär att byggnader inte får uppföras alternativt att endast garage 
eller förråd får byggas med en höjd på högst 2,5 meter. Inom område markerat med 
H får byggnader uppföras med en högsta höjd på 3 meter. Område markerat med 
BH II tillåter byggnader med en högsta höjd på 7,5 meter.  

Längsmed västra plangränsen ligger ett spårområde och Tomelilla station med både 
tågstation och busshållplats. Avståndet till järnvägen ställer en del krav på utformning 
av nya byggnader inom planområdet. Järnvägen definieras som riksintresse och ska 
visas hänsyn i planarbetet.   
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Planens styrande egenskaper 

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 och har en area på ca 
8 760 m2. Den nya detaljplanen innebär att nuvarande användning för handel tas bort 
och att användning centrumändamål läggs till. Bestämmelse för bostad ligger kvar 
och planläggs tillsammans med centrumverksamhet för hela planområdet. Genom att 
ändra användning för hela kvarteret kan en enhetlig bebyggelse och funktion skapas.  

Förslaget till ny detaljplan ger utrymme för större byggrätter och därmed vidare 
utvecklingsmöjligheter.  

Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån 
befintliga förutsättningar och vidare utvecklingsmöjligheter då planområdet redan 
används för bostäder, handel, nöje och service. Nya byggnader kan påverka utsikten 
för intilliggande fastigheter genom en ändrad stadssiluett med mindre skymmande 
effekt. Detta bedöms dock vara en mindre effekt av planförslaget.  

Störst effekt av planen antas bli ökade byggrätter som möjliggör utbyggnad av 
befintlig verksamhet. Tänkbara effekter blir då ökad aktivitet genom fler besökare till 
biografen och caféet. Nämnda faktorer kan leda till en levande stadsbild med liv och 
rörelse i anslutning till planområdet.  

Andra tänkbara effekter är ökad aktivitet intill det befintliga bostadsområdet då 
marken inom norra planområdet planläggs för bostäder som i gällande detaljplan är 
planlagt för handel. Genom att möjliggöra för fler bostäder i ett stationsnära läge 
underlättas pendlingsmöjligheterna och arbetsmarknaden för kommunens invånare.   

För att planlägga bostäder intill järnväg finns riktlinjer för hur byggnader och entréer 
lämpligen placeras och utformas. För att minska olyckor ska identifierade risker och 
åtgärdsförslag frångenomförd riskutredning för planområdet följas. Bostadshusen 
bedöms utifrån en tidigare utredning att inte påverkas i större utsträckning av buller 
från järnvägen.   

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Kommunen avser att ta beslut om genomförandet av planen antas medföra en 
betydande miljöpåverkan efter samrådsskedet när alla berörda haft möjlighet att yttra 
sig i fråga. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för undersökning av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Kommentar 

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X  

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller  X 
Bullervärden finns redovisat i 
tågtrafikbullerutredning. Inga större 
åtgärder bedöms behövas. 

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X 

En riskbedömning har genomförts på 
grund av planområdets närhet till 
spårområde. Inga större åtgärder 
bedöms behövas.   
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Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  
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Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt 
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
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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:

Ingrid Järnefelt                                    
Terese Bruhn
Plan- och byggchef                              
Planarkitekt
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
terese.bruhn@tomelilla.se

Tomelilla den 31 januari 2020 Dnr KS 2017/18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detaljplan Kv. Uttern - Samråd 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Kv. Uttern för samråd.

Ärendebeskrivning

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern 
m. fl., vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra 
planområdet detaljplan för kv. Uttern m. fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. 
I gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses 
med byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har 
inkommit med en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska 
mark som inte får förses med byggnad samt ändra användningen i 
befintliga byggnader till bostad för att utöka byggrätten

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom 
förtätning inom fastigheten Uttern 1. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet kommer inte påverka barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse 2020-01-31
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Samrådshandlingar daterade 2020-01-28:
Plankarta
Planbeskrivning
Behovsbedömning av miljöbedömning

Samhällsbyggnad

Ingrid Järnefelt                                    Terese Bruhn
Plan- och byggchef                              Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Plan- och byggenheten
Ingrid Järnefelt
Terese Bruhn
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Särskilda boendeformer(LSS-boende och älderboende)

D

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,

4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

9

Högsta byggnadshöjd är 9 meter ,  4 kap 11 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs även för trädfällning inom befintlig pileallé,  4 kap 15 § 3

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

GC-väg

Staket, plank

Väg utan respektive med kantsten

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Mur

Belysningsstolpe

Fastighets-, kvarters-, trakt-gräns

i Tomelilla kommun

över Uttern 1

GRUNDKARTA

Skåne län

9:18

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2019-12-02

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2019-12-02

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

N

Slänt

Plankarta skala: 1:1000 (A3-format)
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Beslutsdatum Instans

Kvarteret Uttern

Uttern 1

Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                            Ingrid Järnefelt

Planarkitekt                               Plan- och byggchef                              

Upprättad på Samhällsbyggnad 2020-01-28

Plan nr

Samrådshandling

Samråd

KS

Granskning

KSAU

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:

Behovsbedömning av miljöbedömning

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning

STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2017/18
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras.  
 
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande  Begränsat förfarande 
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Handlingar  

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning av miljöbedömning 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m. fl., 
vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra planområdet 
detaljplan för kv. Uttern m. fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. I gällande stadsplan är 
byggrätten begränsad av mark som inte får förses med byggnad (prickmark). 
Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med en begäran om planändring för 
Uttern 1 för att minska mark som inte får förses med byggnad samt ändra 
användningen i befintliga byggnader till bostad för att utöka byggrätten.  

Syfte 

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning inom 
fastigheten Uttern 1.  

Huvuddrag 

För att möjliggöra för Österlenhem att bygga ut och förtäta bebyggelsen inom 
fastigheten Uttern 1 föreslår den nya detaljplanen att planbestämmelse för mark som 
inte får förses med byggnad (prickmark) minskas samt att användningen BSr och BV 
ändras till Bostäder (B). Byggrätten kommer därmed ökas. Byggnadshöjden ändras 
från idag gällande en våning för bostadshus och sätts till 9 meter inom hela 
planområdet. För att möjliggöra för LSS-boende och äldreboende kommer 
användning Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer läggas till plankartan.  

  

102



Samrådshandling 
2020-01-28 

4(16) 

 

 

Plandata 

Läge  

Området som den nya detaljplanen omfattar ligger i sydvästra delen av Tomelilla 
tätort och gränsar till Villagatan i öster, Lindesborgsvägen i söder och Ingenjörsgatan 
i nordväst.  

 

 
Den blå markeringen visar området som detaljplanen avser. 

Areal 

Området som den nya detaljplanen avser omfattar fastigheten Uttern 1 och har en 
area på cirka 28 000 m2.  

Markägoförhållanden 

Fastigheten Uttern 1 ägs av Österlenhem AB.  

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern 
m. fl., (S 53) vunnit laga kraft 1964-04-28. För aktuellt område som planområdet 
avser är användningen bostadsändamål, värmecentral, tvättstuga eller dylikt samt 
garageändamål. Bostäderna ska vara sammanbyggda hus, radhus eller kedjehus och 
får högst vara en våning. Garageändamålen har en högsta tillåtna byggnadshöjd på tre 
meter. Byggrätten är begränsad av mark som inte får förses med byggnad.  
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Gällande detaljplan för kv. Uttern m. fl. (S 53), vunnit laga kraft 1964-04-28.  

För en mindre del av nordvästra planområdet gäller detaljplan Kv. Uttern m. fl., 
vunnit laga kraft 1982-06-28. Gällande bestämmelser för planområdet är bostäder i 
form av radhus med en våning och garagebyggnader på högst tre meter. Byggrätten 
regleras med kors- och prickmark med innebörd att mark endast får bebyggas med 
garage, uthus eller dylika mindre gårdsbyggnader respektive att marken inte får 
bebyggas.  

 

 
Detaljplan Kv. Uttern m. flera  (S 87), vunnit laga kraft 1982-06-28.  
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 är planområdet inte utpekat för något särskilt 
ändamål. Enligt översiktsplanen ska hållbarhet och den offentliga närmiljöns 
användbarhet ligga i fokus vid planering av nya detaljplaner. Ny bebyggelse ska 
planeras och goda möjligheter ges för invånare att ta del av centrumaktiviteter och 
kollektivtrafik. Kommunen anser att det finns goda möjligheter för förtätning i 
centralorten då det finns tillgång till utbyggda gång- och cykelnät och närhet till tåg- 
och busstation vilket underlättar ett hållbart resande.   
Den planerade bebyggelsen ligger i kommunens centralort på ett fördelaktigt avstånd 
till handel på Torget och möjlighet till pendling med kollektivtrafik från Tomelilla 
station.  
 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.   

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet visar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen.   
 

Bostadsförsörjningsstrategi   
 
Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) en bostadsförsörjningsstrategi för 
Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. Inriktningsmål för 
bostadsförsörjningsstrategin är att öka bostadsbyggandet i kommunen, vara ett 
attraktivt val på bostadsmarknaden samt att tillsammans med marknaden planera för 
och erbjuda hållbara och attraktiva boendemiljöer. God samverkan mellan Tomelilla 
kommun, Österlenhem, och andra externa aktörer ska säkerställa de bosociala 
gruppernas bostadsbehov. 
 
Planområdet omnämns inte i bostadsförsörjningsstrategin, men planändringar 
medger att fler bostäder kan byggas.  

 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun. Den 
ska fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet 
med planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014-2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är densamma som de regionala miljömålen. 
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Åtgärder för miljömålen 2015-2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015-2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01 (§ 56) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan, alternativt ändring av befintlig 
detaljplan.  

Förutsättningar 

Byggnader 

Bebyggelsen inom fastigheten Uttern 1 som planområdet avser består av nio 
radhuslängor i ett plan och sex garagebyggnader. Fyra av radhuslängorna ligger 
placerade längs med Ingengörsgatan och Villagatan. De två största huslängorna ligger 
placerade parallellt mot varandra med husens kortsidor ut mot Lindesborgsvägen i 
södra delen av planområdet. Byggnaderna har en enhetlig karaktär med rött tegel och 
röda takpannor. Uteplatserna ramas in av orange staket och ett mindre förråd.  

 

Radhusbebyggelse och grönytor 
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Radhus utmed Villagatan 

Tre av garagebyggnaderna är placerade längs planområdets västra sida, två vid 
planområdets östra del samt en länga i planområdets södra del.  

 

Garagebyggnader 

Natur och rekreation 

Grönytor och alléer 

Vegetationen inom planområdet består till större del av större gräsmattor som finns 
placerade mellan byggnader förutom en pilallé och några buskage. Pileallén ligger 
placerad i sydvästra hörnet av planområdet vid korsningen mellan Lindesborgsvägen 
och Ingenjörsgatan.  
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Parker, lekplatser och rekreation 

Inom fastigheten Uttern 1 finns det en lekplats och större grönytor som kan 
användas för lek och rekreation. Planområdet ligger ungefär 400 meter från Tomelilla 
stadspark som ger goda förutsättningar för rekreation. I planområdets direkta närhet 
ligger en mindre park som ger möjlighet till lek och rekreation.  
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Kulturmiljö 

Den del av kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i 
”Ortsrapport Tomelilla”. 
 
Inga byggnader inom planområdet är av intresse för kulturmiljöprogrammet. I 
planområdets direkta närhet finns ett kvarter utpekat med kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna är belägna öster om planområdet 
och markerade med grön färg på kartan, vilket innebär generella krav på varsamhet 
vid lovgivning och planläggning. Byggnadernas kulturhistoriska värde bedöms inte 
påverkas av planförslaget.  

 
 Planområdet ryms inom orange markering.  

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger i detaljplanerad tätortsbebyggelse. 
 
I planområdets södra del längs Lindesborgsvägen finns hamlade pilträd som visar på 
spår av en pilerad av kulturhistoriskt värde. Pilträdsrader är något som är starkt 
förknippat med Skånes utpräglade slättlandskap. Allén bidrar till biologisk mångfald 
då träden ger upphov till många viktiga småmiljöer. Dessa för bebyggelsemiljön 
värdefulla pilträd skyddas med biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). 
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Fornlämningar 

Planområdet omfattar inga kända fornlämningar. Skulle fornlämning påträffas vid 
markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 
10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Planområdet och dess närhet berörs inte av riksintresse.  

Offentlig och kommersiell service 

Mataffär/apotek/skolor m.m. 

Inom planområdet finns det ingen offentlig eller kommersiell service.  
Planområdet är beläget ca en km sydväst om Torget i centrala Tomelilla där ett bra 
utbud finns av offentlig och kommersiell service, så som matbutik, apotek och 
vårdcentral. I omedelbar närhet till planområdet ligger Lindesborgsskolan som är 
kommunens största skola för årskurs F – 6 och cirka 300 meter från planområdet 
ligger Ängens förskola.  

Gator och trafik 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

Planområdet angränsar till Villagatan i öster, Lindesborgsvägen i söder samt 
Ingenjörsgatan i norr och väster. Kring planområdet finns det god tillgänglighet till 
upplysta gång- och cykelvägar. Mellan bebyggelsen inom planområdet finns det 
grusbelagda gångvägar.  

Kollektivtrafik 

Tillgången till kollektivtrafik ses som god då planområdet ligger drygt en kilometer 
från Tomelilla station med avgång för tåg, regionbussar och Skåneexpressen. 
Tomelilla station är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Hållplats Tomelilla 
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Gränsgatan för Skåneexpressen mot Ystad - Kristianstad samt regionbuss 337 ligger ca 
200 meter väster om planområdet.  

 
Parkering 

Inom planområdet finns det sex garage samt parkeringsplatser längs kringliggande 
gator.  

Kommunen bedömer att det finns möjlighet för parkering inom och kring 
planområdet. 

Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

Fastigheten är ansluten till det kommunala dagvattennätet.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. För att kunna hantera vattenmängder inom planområdet bör lokalt 
omhändertagande av dagvattnet underlättas. Området består till viss del av grönytor 
som med fördel kan användas för dagvattenhantering genom sin naturliga 
genomsläpplighet.  

El 

Planområdet ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för eldistribution.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Optokabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga bostäder.  

Fjärrvärme  

Fjärrvärme finns anslutet till planområdet genom ledningsrätt till förmån för 
Slakteriet 48 (FRM-akt: 1270 - 847.1).  

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder och särskilda boendeformer.  

Ny detaljplan föreslår att hela planområdet planläggs med Bostäder(B) och en högsta 
byggnadshöjd på 9 meter. Byggrätten regleras av prickmark och en högsta 
byggnadsarea i procent som sätts till 40 % per fastighetsarea. För att möjliggöra för 
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äldreboende och LSS-bostäder kompletteras användning Bostad (B) med användning 
Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer (LSS-boende och äldreboende) för att 
säkerställa att boendeformerna inkluderande personalutrymme och 
gemensamhetslokaler är planenliga oavsett grad av vård.  

Natur och rekreation 

Ny detaljplan för planområdet planläggs med bestämmelse för bebyggandets 
omfattning genom att ange högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea. 
Detta kan leda till att andelen grönytor och möjlighet till rekreation bevaras inom 
planområdet. 

Marklov kommer krävas för fällning av träd inom befintlig pileallé vilket bidrar till att 
en del av grönstrukturen kan bevaras.   

Fjärrvärme  

Ledningsrätt (FRM-akt 1270 - 847.1) till förmån för Slakteriet 48 skyddas med ett u-
område för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

Gator och trafik 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

Planområdet har god anslutning till kringliggande gång- och cykelväg och bedöms 
inte påverkas av planförslaget.  

Planbestämmelser 

Användning av kvartersmark 

 
B Bostäder, D1 Särskilda boendeformer 

Planbestämmelse för Bostäder (B) kommer planläggas för hela planområdet. 
Förutom boende i olika former möjliggör bestämmelsen för tillhörande komplement 
så som tvättstuga, förråd, sophus och garage. För att möjliggöra för LSS-boende och 
äldrebostäder kompletteras planbestämmelse Bostäder med användning Vård (D) 
med precisering Särskilda boendeformer (LSS-boende och äldreboende) för att säkerställa att 
de särskilda boendeformerna inkluderande personalutrymme och 
gemensamhetsutrymme blir planenliga oavsett grad av vård.  

Bostäder (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

Särskilda boendeformer (LSS-boende och 
äldreboende)  (PBL 4 kap 5 § 3)  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Högsta byggnadshöjd  

 
För att reglera höjden på byggnader inom planområdet kommer bestämmelse för 
högsta tillåtna byggnadshöjd läggas till plankartan. Byggnadshöjd avser avståndet 

B 

D1 

112



Samrådshandling 
2020-01-28 

14(16) 

 

 

mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan med 45 
graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens tak. Inom planområdet sätts 
högsta byggnadshöjd till 9 meter.  
 

Högsta byggnadshöjd i meter. 
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § 1) 

Utnyttjandegrad  

 
För att reglera byggrätten inom planområdet kommer bestämmelse om 
utnyttjandegrad läggas till plankartan. Inom planområdet sätts högsta utnyttjandegrad 
i byggnadsarea per fastighetsarea till 40 %.  

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea. (PBL 4 kap 11§).  

Begränsning av markens bebyggande 

För att reglera byggrätten inom planområdet kommer prickmark med innebörd att 
marken inte får bebyggas läggas till plankartan.  

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § 1) 

Administrativa bestämmelser  

Markreservat  

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar planläggs med ett u- område 
för att skydda befintlig fjärrvärmeledning. (PBL 4 kap 6§)  

Ändrad lovplikt  

Marklov kommer krävs för trädfällning inom befintlig pileallé. (PBL 4 kap 15§ 3) 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.  
(PBL 4 kap 21 §) 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen bedömer 
att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 

Då detaljplanen möjliggör förtätning inom ett redan exploaterat bostadsområde 
kommer jordbruksmark och dess naturvärden att bevaras. Detta ses som positivt ur 
ett planeringsperspektiv då en hållbar stadsutveckling främjas genom att minska 
inverkan på kommunens miljömässiga värden. Tomelilla station och busshållplatsen 
Tomelilla Gränsgatan ligger inom gång- och cykelavstånd från planområdet ökar 
möjligheterna för boende i området att välja miljövänliga resor.   

e1  
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Sociala konsekvenser 

Planområdets närhet till centrum med handel och pendlingsmöjligheter stärker ett 
socialt perspektiv för området då nämnda faktorer har positiv inverkan på invånarnas 
vardagsliv. Då det finns både skola och förskola samt möjlighet till lek och rekreation 
i planområdets direkta närhet stärks barnperspektivet och bidrar till en attraktiv miljö 
för barnfamiljer. Vid förtätning av planområdet ökar närheten till grannar och 
möjlighet till ökad social kontakt vilket kan skapa trygghet och gemenskap.  

Fastighetskonsekvenser 

Den nya detaljplanen ökar byggrätten inom fastigheten Uttern 1 för att möjliggöra en 
förtätning av planområdet. Byggnadshöjden ökas till 9 meter vilket kan leda till att ny 
bebyggelse kan skugga befintliga byggnader då höjd och täthet ökar inom området.  
För kringliggande bebyggelse antas konsekvenserna bli något mindre då området 
redan består av tät bebyggelse.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd mars 2020 

Granskning maj 2020 

Antagande juli 2020 

Laga kraft augusti 2020 

 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägare 

Fastighetsrättsliga frågor 
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Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.  

Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för ett genomförande av planen.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagande av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader av planen.  

Medverkande tjänstemän 

 
 
 
Terese Bruhn  Ingrid Järnefelt  

Planarkitekt  Plan och byggchef 
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Behovsbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö-
bedömning för alla detaljplaner och program som kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. För planer och program som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömning är den analys som kommunen gör 
för att ta ställning till om en MKB behöver göras för en plan/ett program eller inte. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 

Syftet med ny detaljplan för Kv. Uttern är att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning inom 
fastigheten Uttern 1.  
 
Området omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m. fl. (S53), vunnit laga 
kraft 1964-04-28. Detaljplanen anger planbestämmelse för bostadsändamål med sammanbyggda 
hus, radhus eller kedjehus med en våning. Mark som markerats med punktprickar får inte be-
byggas. På mark markerat med korsmark får uthus och dylikt uppföras. För en mindre del av 
nordvästra planområdet gäller detaljplan för kv. Uttern m. fl. (S87), vunnit laga kraft 1982-06-28. 
Gällande bestämmelser för planområdet är bostäder i form av radhus med en våning och garage-
byggnader på högst tre meter. Byggrätten regleras med kors- och prickmark med innebörd att 
mark endast får bebyggas med garage, uthus eller dylika mindre gårdsbyggnader respektive att 
marken inte får bebyggas.  
 
Planområdet ligger i området Lindesborg i sydvästra Tomelilla och består av radhusbyggnader, 
garage, lekplats och stora grönytor. Vid sydvästra hörnet av korsningen Ingenjörsgatan och Lin-
desborgsvägen finns en pileallé som berörs av biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken 
(1998:808). I övrigt finns inte någon form av riksintresse eller kulturmiljöstråk i planområdets 
närhet. Det finns god tillgång till service, handel inom en kilometer från planområdet. I planom-
rådets direkta närhet finns både förskola och skola. Goda pendlingsmöjligheter finns från Tome-

lilla station med tåg och buss till bland annat Ystad, Kristianstad, Simrishamn och Malmö.  

Planens styrande egenskaper och planens tänkbara effekter 

Ny detaljplan för Kv. Uttern anger planbestämmelse för bostad med högsta byggnadshöjd på 9 
meter. Byggrätten ökas genom att all planlagd korsmark tas bort från plankartan och prickmark 
begränsas till planområdets ytterkant. Byggrätten kommer även regleras med att högsta byggnads-
area sätts till 40 % av fastighetsarean och läggs till plankartan. Genom att öka byggrätten kommer 
en förtätning inom fastigheten vara möjlig.  

 
Största effekt av den nya detaljplanen för Kv. Uttern 1 kommer vara förtätningen av plan-
området. Möjliga effekter kan vara aktivitet från fler boende samt ökad bil- och cykeltra-
fik. Ny bebyggelse inom planområdet kan komma att skugga befintliga byggnader men be-

döms som ett mindre ingrepp då nya byggnader kan placeras med hänsyn till befintlig struktur. 
Ökad bebyggelse kan påverka områdets naturliga dagvattenhanteringen då nya byggnaderna upp-
förs på gräsytor.  
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Andra tänkbara effekter av en förtätning bedöms vara ökad aktivitet i och kring utemiljön och på 
de sociala ytorna mellan husen. Detta kan leda till att kontakter byggs mellan boende och ett soci-
alt nätverk utvecklas med följd att trygghet och gemenskap uppstår.  
 
Effekter för kringliggande bebyggelse bedöms vara ökad trafik och aktivitet då planområdet ut-
vecklas och exploateras med ny bebyggelse och fler bostäder. Planområdet består idag av ett fler-
tal radhus med befintlig infrastruktur och en genomströmning av boende vilket gör att störningar 
från ny bebyggelse ses som mindre påtagliga.   

Sammanvägd bedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sam-
manfattats ovan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär be-
tydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och en MKB behöver 

därför inte upprättas för ändring av detaljplan för Kv. Uttern. 

  

118



Samrådshandling 
2020-01-28 

 

4(6) 

 

Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för den sammanvägda bedömningen av om 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 Påverkan Ingen el-
ler liten 

påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden   X  

Strandskydd   X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

Effekter på miljön 

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X  

Stadsbild   X  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   X  

Övrigt buller  X  

Föroreningar, luft  X  

Föroreningar, mark  X  

Föroreningar, vatten  X  

Risk och säkerhet   X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vatten-
drag 

  X  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Hälsa & säkerhet 

Krav på skyddsavstånd till be-
fintliga verksamheter 

 X  

Skuggor  X  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vat-
ten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   X  

Naturresurser   X  

Rekreation   X  

Kulturmiljö   X  

Fornlämningar   X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 
 
 

 
Terese Bruhn  Ingrid Järnefelt   

Planarkitekt  Plan- och byggchef 
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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 29 januari 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau 2020-02-12

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag med bilagor 23 januari 2020, § 72, från Tomelilla-

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd – Internkontrollplan 2020.
2. Protokoll 23 januari 2020, §§ 1-7 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd.
3. Protokoll den 13 januari 2020 §§ 1-3 från Revisorerna.
4. Protokoll den 21 januari 2020, §§ 1-8 från Kultur- och fritidsnämnden.
5. Protokoll den 22 januari 2020, §§ 1-16 från Kommunstyrelsen.
6. Protokollsutdrag den 27 januari 2020, § 16 från Kommunfullmäktige i 

Simrishamn – Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022.
7. Meddelande den 31 januari 2020 från styrelsen Överenskommelse 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 
2020 – Sveriges Kommuner och Regioner.

8. Protokollsutdrag den 21 januari 2020 § 2, Internbudget 2020 kultur- 
och fritidsnämnden.

9. Protokollsutdrag den 31 januari 2020, § 6, Riktlinje för 
försköningsbidrag – Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten 29 januari 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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