
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Tisdagen och onsdagen den 8-9 september 2020 kl. 08.30

Vi börjar sammanträdet kl. 8.30 på tisdagen och beräknar vara klara till ca kl. 15.00, sedan 
fortsätter vi kl. 8.30 på onsdagen och håller på till ca kl. 15.00.

Plats: Äppelkriget, Kommunhuset, Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
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1 Val av justerare
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020/1 2 - 74
4 Informationsärende - Ordförandebeslut om 

upphävande av eldningsförbud i Tomelilla kommun
2020/151 75 - 76

5 Begäran om att ta del av statliga ekonomiska medel 
som tilldelas kommuner

2020/154 77 - 79

6 Detaljplan Smedstorps station 2017/207 80 - 113
7 Svar på motion angående intern samordning 2020/22 114 - 

117
8 Svar på medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp 2020/116 118 - 

119
9 Svar på medborgarinitiativ - Behåll och modernisera 

gatubelysningen i småbyarna
2020/114 120 - 

121
10 Anmälningsärenden ksau den 9 september 2020 2020/2 122 - 

123

Per-Martin Svensson (M) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18253 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 4 september 2020                          Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 8-9 
september 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

- Säkerhetsstrategiarbete
2. Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson

- Samråd väg 11, gemensamt yttrande med grannkommunerna
3. Budgetberedning

- Förmiddagen den 8 september är det budgetberedningen (ksau) 
som inleder med kortare omvärldsanalys, de nya ekonomiska 
prognoserna på skatteintäkts- och statsbidragsutvecklingen, 
preliminärt utfall för tertial 2, nya budgetförutsättningar utifrån 
punkt 1 och 2, mål för god ekonomisk hushållning såväl 
finansiella som verksamhetsmässiga, investeringsberedningens 
tankar (påverkan på driftbudgeten) samt redovisning lagstyrd 
kontra frivillig verksamhet.

- Nämndernas presidier med verksamhetschef/enhetschef 
kommer sedan enligt följande och redovisar sina utmaningar 
och ev. speciella uppdrag:
A. Samhällsbyggnadsnämnden 8/9 kl. 13.00
B. Kultur- och fritidsnämnden 8/9 kl. 14.00
C. Byggnadsnämnden 9/9 kl. 9.00
D. Kommunfullmäktige inkl. revisionens budget 9/9 kl. 10.00
E. Familjenämnden 9/9 kl. 11.00
F. Vård och omsorgsnämnden 9/9 kl. 13.00
G. Överförmyndarnämnden 9/9 kl. 14.00
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 september 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2020

Justerandes sign

Sbn § 22 Dnr SBN 2020/62

Svar för remiss mål och budget 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-2023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet gällande budgetremiss 2021.

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2020

Justerandes sign

§ 22 forts.

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

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

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

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

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:

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

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

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

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

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

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

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

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

2.2. Demografiska effekter
Någon direkt demografisk effekt finns inte. 

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

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

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

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

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

Fastighet 2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer

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

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

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

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

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

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

Fiberutbyggnaden fortsätter enligt den plan som kommunen fastslagit.

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2020

Justerandes sign

Kfn § 18 Dnr KFN 2020/9

Budget 2021 med plan för 2022-2023

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2020

Justerandes sign

§ 18 forts

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

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

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

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

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

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

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

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

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

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

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

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

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

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

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

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

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

2.2. Demografiska effekter

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

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

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

3. INVESTERINGSBUDGET

    (tkr)

Projekt 2021 2022 2023
 Meröppet huvudbibliotek  700

 Summa investeringar 700
     

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2020

Justerandes sign

Kfn § 22 Dnr KFN 2020/16

Kultur- och fritidsnämndens mål 2021

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta mål för 2021 enligt 
ärendebeskrivningen vilket är samma mål som för 2020.

Ärendebeskrivning
Nämnden ska ta fram mål för verksamheten som bygger på de övergripande 
målen. 

Enligt den instruktion som gått ut i förvaltningen får nämnden ha högst sex 
mål (helst färre) och enbart ett mål per målområden. De mål som tagits fram 
är uppföljningsbara och det går samtidigt går det att ta fram nyckeltal. 
Nämnden har arbetat de utmaningar och förbättringsområden som nämnden 
ansett är relevanta. 

Nämndens mål för 2020 är följande och samma mål föreslås gälla för 2021.:
 Kulturvärden ska bevaras och utvecklas (hållbar utveckling)
 Antal besökare i kulturhuset ska öka (delaktighet och egenmakt)
 Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar (trygghet 

och hälsa)

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta mål för 2021 enligt 
ärendebeskrivningen vilket är samma mål som för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2019-03-09, 
handlingsid Kfn 2020.xxx
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen?
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 38 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2021 
med plan för 2022-2023

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna bilaga Redovisning av 
Byggnadsnämndens utmaningar och möjligheter 2021 fram till 2023, 
handlingsid: Bn 2020.109, till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-29 § 23 remittera 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden. Utanför målarbetet ska även sådant som 
bedöms väsentligt följas upp via olika nyckeltal. Möjlighet till benchmarking 
med andra kommuner ska vara en viktig komponent i mål- och 
uppföljningsarbetet. Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina 
investeringsbehov för perioden 2021-2023. Svaret ska vara inlämnat 2020-03-
27.

Byggnadsnämnden har tagit fram utmaningar och möjligheter, samt listat de 
nyckeltal som behöver följas upp årligen. Redovisning sker i utskickad mall, 
se bilaga Redovisning av Byggnadsnämndens utmaningar och möjligheter. 
Byggnadsnämndens verksamhet kräver inga investeringar i fasta 
anläggningar, maskiner eller andra större investeringsobjekt.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna bilaga Redovisning av Byggnadsnämndens 
utmaningar och möjligheter 2021 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.110.
Förslag till byggnadsnämndens mål 2021, ksau § 23/2020, handlingsid: Bn 
2020.108.
Redovisning av Byggnadsnämndens utmaningar och möjligheter, handlingsid: 
Bn 2020.109
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 38 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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BYGGNADSNÄMND 2020-03-11 
 

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

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

Befolkning (totalt) 13 812  13 893 13 973  

        

Summa: Demografiska effekter 0 81 80 

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

18



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 37 Dnr BN 2020/13

Mål för byggnadsnämnden 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar om mål för 2021 enligt bilaga Förslag till 
byggnadsnämndens mål 2021, handlingsid: Bn 2020.106.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har arbetat fram förslag till mål för 2021, se bilaga Förslag 
till byggnadsnämndens mål 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar om mål för 2021 enligt bilaga Förslag till 
byggnadsnämndens mål 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.107.
Förslag till byggnadsnämndens mål 2021 handlingsid: Bn 2020.106.

_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Tomelilla kommun

Byggnadsnämndens mål 2021

Förslag 2020-03-11

KF:s övergripande mål 2021
Nämndens mål 2021 utifrån 

målområde

Nämnd: Byggnadsnämnden

Målområde  Nämndmål 

1. Hållbar utveckling

Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. Utveckla E-tjänster

God utbildning ges.

2. Delaktighet och egenmakt

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. Öka kontakten med medborgarna genom 

dialoger/byavandring

Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas.

3. Trygghet och hälsa

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa.

Den upplevda tryggheten ökar. Utveckla tillsynen för att öka 

rättssäkerheten
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1 (2)

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

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

Handläggare:

Christer Yrjas
Kommunfullmäktiges ordförande
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 3 september 2020 Dnr KS 2019/199

Budgetberedningen

Kommunfullmäktiges presidiums budgetskrivelse

Kommunfullmäktiges presidiums beslut
Kommunfullmäktiges presidium beslutar äska samma budgetmedel för 
kommunfullmäktige för 2021 som för 2020 vilket innebär 923 tkr. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har till uppgift att föreslå 
budgetberedningen vilken budget kommunfullmäktige behöver för år 
2021. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2021 är inte antagen 
ännu, men eftersom förslaget är samma antal sammanträden (7) som 
under 2020 så föreslår presidiet att budgeten bibehålles, vilket innebär 923 
tkr. Kommunfullmäktiges presidium har inte några övriga planer på 
förändringar som inte kan hanteras inom befintlig budget.

Kommunfullmäktiges presidium har också enligt Kommunallagen 11:8 till 
uppgift att bereda budgeten för revisorernas verksamhet. Denna del av 
budgeten ska alltså inte beredas av budgetberedningen och 
kommunstyrelsen ska inte lägga något förslag på budget för revisorerna. 

Det är ändå rimligt att budgetberedningen har kännedom om vilken 
budget för revisorernas verksamhet som kommunfullmäktiges presidium 
tänker föreslå kommunfullmäktige. Förslaget är oförändrad budget även 
för revisorerna, vilket innebär 1075 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Den totala summan för kommunfullmäktige och revisorerna blir 1 998 tkr.

Barnperspektivet
Frågan berör inte barn i någon större omfattning.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön i någon större omfattning.
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2 (2)

Uppföljning
När kommunfullmäktige har antagit budgeten så kommer såväl 
kommunfullmäktiges presidium som revisorerna att följa upp utfallet vid 
varje tertial.
  

Kommunledningskontoret

Christer Yrjas
Kommunfullmäktiges ordförande

Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 mars 2020

Justerandes sign

Fn § 37 Dnr FN 2020/47

Yttrande Budget 2021 med plan för 2022-2023

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 mars 2020

Justerandes sign

§ 37 forts

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Investeringsberedningen
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FAMILJENÄMNDEN

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

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

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

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

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

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

Individ och familjeomsorgen

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

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

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

 Kategorin arbetshinder sociala skäl, främst psykisk ohälsa, har ökat med 35% det senaste året. Många 
i denna kategori är unga personer. För denna målgrupp är det särskilt viktigt att försörjningsstöd- och 
arbetsmarknadsverksamhet gemensamt arbetar med inriktning sysselsättning i nära samverkan med 
både interna och externa samverkansparter.

26



           

   

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

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

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

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

  
 
Demografiska effekter barn-och utbildning 2021 2022 2023

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

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

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

 Inventarier, utbyte, barn-och utbildning  1500 1500 1500

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

   

 

Digitala enheter till elever/personal enligt 
utbytesplan

 1500 1500 1500
   

 Summa investeringar 0 34 0000 51 500 34 500
     

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 33 Dnr VON 2020/14

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med 
plan för 2022-2023

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

Deltar inte i beslutet
Axel Olsson (S)

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

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

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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VÅRD- OCH OMSORGNÄMND

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

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. INVESTERINGSBUDGET
    (tkr)

Projekt 2021 2022 2023

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

 
 

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

 Summa investeringar 3 000 2 000 2 000
     

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 28 Dnr VON 2020/22

Mål 2021 vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2021 i enlighet med förslaget 
med handlingsid: Von 2020.204.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 om en ny målmodell för 
Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och beslut om 
dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har 
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande 
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål.

Vård och omsorgsnämnden hade en måldag den 13 februari för att utarbeta 
mål för 2021. Eftersom budgetprocessen tidigarelagts inför budget 2021 har 
ännu ingen uppföljning skett av nämndens mål för 2020 och därför 
bestämdes att inför 2021 använda 2020 års mål som mall och utifrån dessa 
diskutera vilka justeringar som bedöms behöva göras. På måldagen 
bestämdes att endast göra en mindre justering i ett av målen. enligt följande:

Under målområde delaktighet och kommunikation lyder ett av nämndens två 
mål för 2020 att ”Delaktigheten och kommunikationen med 
kommuninvånarna inom nämndens verksamheter ökar”. Ordet ökar föreslås 
2021 bytas ut till ”breddas och fördjupas”

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om mål för 2021 innebär några 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i den meningen att målen även innefattar de 
verksamheter där barn är involverade
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 28 forts

Miljöperspektivet
Målen att öka antalet digitala tjänster samt att motverka digitalt utanförskap 
bedöms vara positiva sett ut ett miljöperspektiv

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2021 i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag
Mål 2021 VON, handlingsid: Von 2020.204

Tidigare behandling
Vonau 2020-03-12 § 20 Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2021 i 
enlighet med förslaget.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde

Målområde Nämndsmål  2021

1. Hållbar utveckling
Förenkling leder till att fler kan göra det som är
långsiktigt hållbart.

Verksamheternas digitala tjänster och
arbetsmetoder ökar.

God utbildning ges.

2. Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten i samhället ökar och invånarna
upplever att de kan påverka sin vardag.

Delaktigheten och kommunikationen med
kommuninvånarna inom nämndens
verksamheter breddas och fördjupas.

Livslångt lärande uppmuntras och människors
möjlighet till egen försörjning underlättas.

Verksamheterna motverkar digitalt
utanförskap för nämndens målgrupper.

3. Trygghet och hälsa
Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Samverkan med ideella aktörer och

civilsamhället förstärks.

Den upplevda tryggheten  ökar. Nämndens verksamheter upplevs som trygga
och tillgängliga.

38



TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Öfn § 15 Dnr ÖFN 2020/13

Remissvar överförmyndarnämnden budget 2021 
med plan för 2022-2023

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut
Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla kommun beslutade 2020-01-29 
§23 om planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för åren 2022-
2023 samt remitterade förutsättningarna till nämnderna för yttrande om de 
utmaningar och möjligheter som nämnderna ser inför kommande planperiod.

Budgetberedningen kommer att träffa presidierna för nämnderna 20-21 april 
för genomgång av remissyttranden och eventuellt tillkommande frågor.

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

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

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

Föredragning
Ekonomichef Elisabeth Wahlström gör en kort dragning av ärendet. 
Förutsättningarna för samhällsekonomin förändras dagligen utifrån rådande 
situation med Corona. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar en 
sammanställning från varje nämnd avseende ekonomiska utmaningar för att 
ha en överblick kring de olika behov som finns.

39



TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 15 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: 
Öfn 2020.152.
Remissyttrande budget 2021 med plan 2022-2023, handlingsid: 
Öfn 2020.153.
KS au § 23/ 2020, Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023, handlingsid: Öfn 2020.144.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

40



41



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

Kf § 113 Dnr KS 2019/57

Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2020 med plan för 2021-2022, 
handlingsid: Ks 2019.3191.

Kommunfullmäktige beslutar att de mål som kommunstyrelsen har antagit 
som kommunstyrelsens mål för 2020, tillsammans med de finansiella målen i 
detta dokument, utgör kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2020-
2022 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2020 
i enlighet med förslaget i detta dokument, med ändringen att 
investeringsramen utökas med 500 tkr för belysning i Norra Björstorp och 
Ullstorp.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 2020 på 320 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att de förtroendevaldas arvoden inte ska räknas 
upp med inkomstbasbeloppet under 2020.

Speciella uppdrag
Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna och styrelsen att inom ramen 
för 100 dagarsprogrammet utreda och/eller genomföra uppstart av följande 
uppdrag:

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utarbeta ett koncept för 
måltidsvän vilket ska vara genomfört senast sista februari 2020. Nämnden 
tillförs 50 tkr som ett nivåhöjande anslag.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda konceptet om unga i 
omsorgen. Beslut ska fattas senast sista mars 2020 samt vara infört senast vid 
halvårsskiftet 2020. Projektet sträcker sig in i 2021 och ska utvärderas i 
samband med tertialuppföljning 2 2021. Nämnden tillförs 250 tkr för detta 
ändamål.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att höja nivån på 
habiliteringsersättningen inom LSS från 43 kr till 70 kr/heldag samt från 30 
kr till 40 kr/halvdag. Nämnden tillförs 100 tkr för detta ändamål

Familjenämnden får i uppdrag att senast 1 april 2020 tillsätta en handläggare 
på 30 % för att i en uppstartsfas hjälpa ungdomsfullmäktige att finna sina 
former. 200 tkr avsätts tillfälligt under 2020 som en speciell satsning för detta 
ändamål.

Familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för en förbättring av 
Komvux och SFI-undervisningen och en bättre koppling till det lokala 
näringslivet. Uppdraget ska vara utrett och klart senast 1 april 2020. 800 tkr 
avsätts till detta och är en förstärkning av arbetsformen under 2020.

Familjenämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med den 
avsiktsförklaring som tecknats mellan Region Skåne, Capio Nova kliniken 
Tomelilla samt Tomelilla kommun.

Familjenämnden får i uppdrag att under första kvartalet 2020 utvärdera 
verksamheten med förskola på obekväm arbetstid samt nämnden tillförs 900 
tkr i ram under 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda och besluta om ett 
försköningsprogram för kommunens mindre tätorter. 250 tkr avsätts för 
ändamålet och ska vara klart senast sista februari 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
samt besluta om formerna för en försöksverksamhet med fritidscheck under 
2020 som ska ge fler ungdomar möjligheten att utöva kultur-, idrott eller 
annan föreningsverksamhet. Utredningen ska ange åldersgräns för 
försöksverksamheten med fritidscheck. 

250 tkr avsätts till nämnden och uppdraget ska vara verkställt senast 1 april 
2020.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att som en försöksverksamhet, i samband att 
kontaktcenter startar januari 2020, tillsätta en krångelombudsman på deltid 
som ska kartlägga både företagens och invånarnas krångel i möten med 
kommunen. 200 tkr avsätts för ändamålet och verksamheten ska utvärderas i 
samband med tertialuppföljning 2 2020.

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att inför 
investeringsbudget 2021 utreda och kostnadsberäkna alternativ till nuvarande 
konstgräsmatta på Kastanjeskolan.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Kristin Skoog, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Axel Olsson, Inger 
Åbonde, Peter Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig 
enligt bifogad reservation, handlingsid: Ks 2019.3465.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Paul Lennartsson, Peo 
Örnsved, Anders Rosengren, Kent Olofsson, Zofia Prokopczyk, Birger 
Hörberger, Thony Blomgren, Jonas Olsson och Kent Gustafsson) reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden.

Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2020, med plan 2021-2022, för Tomelilla kommun, 
kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 och i 
kommunfullmäktige 4 november 2019. Dokumentet ”Mål och Budget 2020 
med plan 2021-2022 för Tomelilla kommun” innehåller förslag till resultat, -
drift och balansbudget, investeringsplan och förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.

Beslutet innebär:
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning 2020
 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2021-2022
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2020
 Fastställande av låneram
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala 

bolag
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om speciella uppdrag

Att inte räkna upp de förtroendevaldas arvoden med inkomstbasbeloppet 
innebär en besparing på knappt 100 tkr under 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2020 med plan för 2021-2022, 
handlingsid: Ks 2019.3191.

Kommunfullmäktige beslutar att de mål som kommunstyrelsen har antagit 
som kommunstyrelsens mål för 2020, tillsammans med de finansiella målen i 
detta dokument, utgör kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2020-
2022 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2020 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 2020 på 320 mnkr. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Kommunfullmäktige beslutar att de förtroendevaldas arvoden inte ska räknas 
upp med inkomstbasbeloppet under 2020.

Speciella uppdrag
Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna och styrelsen att inom ramen 
för 100 dagarsprogrammet utreda och/eller genomföra uppstart av följande 
uppdrag:

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utarbeta ett koncept för 
måltidsvän vilket ska vara genomfört senast sista februari 2020. Nämnden 
tillförs 50 tkr som ett nivåhöjande anslag.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda konceptet om unga i 
omsorgen. Beslut ska fattas senast sista mars 2020 samt vara infört senast vid 
halvårsskiftet 2020. Projektet sträcker sig in i 2021 och ska utvärderas i 
samband med tertialuppföljning 2 2021. Nämnden tillförs 250 tkr för detta 
ändamål.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att höja nivån på 
habiliteringsersättningen inom LSS från 43 kr till 70 kr/heldag samt från 30 
kr till 40 kr/halvdag. Nämnden tillförs 100 tkr för detta ändamål
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Familjenämnden får i uppdrag att senast 1 april 2020 tillsätta en handläggare 
på 30 % för att i en uppstartsfas hjälpa ungdomsfullmäktige att finna sina 
former. 200 tkr avsätts tillfälligt under 2020 som en speciell satsning för detta 
ändamål.

Familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för en förbättring av 
Komvux och SFI-undervisningen och en bättre koppling till det lokala 
näringslivet. Uppdraget ska vara utrett och klart senast 1 april 2020. 800 tkr 
avsätts till detta och är en förstärkning av arbetsformen under 2020.

Familjenämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med den 
avsiktsförklaring som tecknats mellan Region Skåne, Capio Nova kliniken 
Tomelilla samt Tomelilla kommun.

Familjenämnden får i uppdrag att under första kvartalet 2020 utvärdera 
verksamheten med förskola på obekväm arbetstid samt nämnden tillförs 900 
tkr i ram under 2020.
§ 113 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda och besluta om ett 
försköningsprogram för kommunens mindre tätorter. 250 tkr avsätts för 
ändamålet och ska vara klart senast sista februari 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
samt besluta om formerna för en försöksverksamhet med fritidscheck under 
2020 som ska ge fler ungdomar möjligheten att utöva kultur-, idrott eller 
annan föreningsverksamhet. Utredningen ska ange åldersgräns för 
försöksverksamheten med fritidscheck. 

250 tkr avsätts till nämnden och uppdraget ska vara verkställt senast 1 april 
2020.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att som en försöksverksamhet, i samband att 
kontaktcenter startar januari 2020, tillsätta en krångelombudsman på deltid 
som ska kartlägga både företagens och invånarnas krångel i möten med 
kommunen. 200 tkr avsätts för ändamålet och verksamheten ska utvärderas i 
samband med tertialuppföljning 2 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 117/2019, handlingsid: Ks 2019.3250.
Alliansens förslag på budget 2020 förord, handlingsid: Ks 2019.3128.
Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, handlingsid: Ks 2019.3191.
Socialdemokraternas förslag till budget för Tomelilla kommun 2020, 
handlingsid: Ks 2019.3372.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2020, handlingsid: Ks 2019.3415.
Vänsterpartiets tilläggsbudget 2020, handlingsid: Ks 2019.3416.
Protokoll förhandling MBL § 11 budget 2020, handlingsid: Ks 2019.3426.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 117/2019: Kommunfullmäktige beslutar anta budget 
2020 med plan för 2021-2022, handlingsid: Ks 2019.3191, med ändringen att 
151 tkr flyttas från valnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att de mål som kommunstyrelsen har antagit 
som kommunstyrelsens mål för 2020, tillsammans med de finansiella målen i 
detta dokument, utgör kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2020-
2022 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2020 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 2020 på 320 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Kommunfullmäktige beslutar att de förtroendevaldas arvoden inte ska räknas 
upp med inkomstbasbeloppet under 2020.

Speciella uppdrag
Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna och styrelsen att inom ramen 
för 100 dagarsprogrammet utreda och/eller genomföra uppstart av följande 
uppdrag:

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utarbeta ett koncept för 
måltidsvän vilket ska vara genomfört senast sista februari 2020. Nämnden 
tillförs 50 tkr som ett nivåhöjande anslag.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda konceptet om unga i 
omsorgen. Beslut ska fattas senast sista mars 2020 samt vara infört senast vid 
halvårsskiftet 2020. Projektet sträcker sig in i 2021 och ska utvärderas i 
samband med tertialuppföljning 2 2021. Nämnden tillförs 250 tkr för detta 
ändamål.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att höja nivån på 
habiliteringsersättningen inom LSS från 43 kr till 70 kr/heldag samt från 30 
kr till 40 kr/halvdag. Nämnden tillförs 100 tkr för detta ändamål

Familjenämnden får i uppdrag att senast 1 april 2020 tillsätta en handläggare 
på 30 % för att i en uppstartsfas hjälpa ungdomsfullmäktige att finna sina 
former. 200 tkr avsätts tillfälligt under 2020 som en speciell satsning för detta 
ändamål.

Familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för en förbättring av 
Komvux och SFI-undervisningen och en bättre koppling till det lokala 
näringslivet. Uppdraget ska vara utrett och klart senast 1 april 2020. 800 tkr 
avsätts till detta och är en förstärkning av arbetsformen under 2020.

Familjenämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med den 
avsiktsförklaring som tecknats mellan Region Skåne, Capio Nova kliniken 
Tomelilla samt Tomelilla kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Familjenämnden får i uppdrag att under första kvartalet 2020 utvärdera 
verksamheten med förskola på obekväm arbetstid samt nämnden tillförs 900 
tkr i ram under 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda och besluta om ett 
försköningsprogram för kommunens mindre tätorter. 250 tkr avsätts för 
ändamålet och ska vara klart senast sista februari 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för  
samt besluta om formerna för en försöksverksamhet med fritidscheck under 
2020 som ska ge fler ungdomar möjligheten att utöva kultur-, idrott eller 
annan föreningsverksamhet. Utredningen ska ange åldersgräns för 
försöksverksamheten med fritidscheck. 250 tkr avsätts till nämnden och 
uppdraget ska vara verkställt senast 1 april 2020.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att som en försöksverksamhet, i samband att 
kontaktcenter startar januari 2020, tillsätta en krångelombudsman på deltid 
som ska kartlägga både företagens och invånarnas krångel i möten med 
kommunen. 200 tkr avsätts för ändamålet och verksamheten ska utvärderas i 
samband med tertialuppföljning 2 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen 
att investeringsramen utökas med 500 tkr för belysning i Norra Björstorp 
och Ullstorp.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag, 
handlingsid: Ks 2019.3372, samt bifall till kommunstyrelsens förslag gällande 
låneram, borgen och låneförpliktelser till Österlenhem, borgensavgifter, 
omsättningstillgångar, att arvoden inte ska räknas upp, höjd 
habiliteringsersättning, men att höjningen ska beräknas på 150 tkr istället för 
100 tkr, samt att familjenämnden ska få i uppdrag att fortsätta arbetet med 
familjecentralen.

Sara Anheden (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag gällande 
måltidsvän i vård och omsorg, konceptet om unga i omsorgen, handläggare 
på 30% till ungdomsfullmäktige, förbättring av SFI och Komvux, 
försköningsprogram för mindre tätorter, fritidscheck och 
krångelombudsman.

Sara Anheden (S) föreslår följande tilläggsyrkande:
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 2 mnkr avsätts till Sociala investeringsfonden och förvaltningen ges i 
uppdrag att inventera behovet av sociala insatser i kommunen och 
redovisa bedömning av vilka insatser som gör mest nytta för att stärka 
ett jämlikt samhälle (S1).

 OB-förskolan permanentas i sin nuvarande form från och med 2020 
och därmed avslås förslaget om en utredning (S2).

 Förvaltningen ges i uppdrag att inför investeringsbudget 2021 utreda 
och kostnadsberäkna miljövänliga alternativ till nuvarande 
konstgräsmatta på Kastanjeskolan (S3).

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag, 
handlingsid: Ks 2019.3415, med ändringen att investeringsramen utökas med 
500 tkr för belysning i Norra Björstorp.

Per Gustafsson (SD) föreslår följande tilläggsyrkande:
 Ge familjenämnden i uppdrag att utreda hur man kan effektivisera 

och minska kostnaderna för hemspråksundervisning och SFI (SD1).
 Ge familjenämnden i uppdrag att utreda hur man kan säkerställa att 

alla lärt sig skriva och läsa inom en två års period (SD2).
 Ge familjenämnden i uppdrag att tillsammans med förvaltning och 

rektorer införa Bunkeflomodellen (SD3).
 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur Tomelilla 

kommuns utemiljöer kan öka trygghetskänslan för invånarna (SD4).
 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur vi kan bygga 

samhället för att öka till spontan idrott (SD5).
 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över policyn för 

kostenheten i syfte att byta ut ekologiskt odlat mot närodlat samt 
definiera närodlat (SD6).

 Ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur vi kan öka 
antalet aktiva inom föreningslivet (SD7).

 Ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda en 
arvodesmodellen för nattvandrande vuxna för att stimulera till mer 
vuxennärvaro utomhus kvällstid (SD8).

 Ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag om hur 
man bättre kan stödja och samverka med föreningslivet i syfte att i 
högre grad stimulera äldre till hälsofrämjande aktiviteter (SD9).

 Ge kultur och fritid i uppdrag att utreda hur kommunen kan motivera 
ungdomar att idrotta längre upp i åldrarna (SD10).
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 Ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur vi kan minska 
kostnaden för trygghetslarm till brukarna (SD11).

 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa de kommunövergripande 
kostnader/intäkter kommunen har för migrationen (SD12).

 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag som motverkar 
tiggeri i kommunen (SD13).

 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en genomlysning av 
kommunens rutiner och riktlinjer för upphandlingar, i syfte att 
förenkla upphandlingsprocessen och undvika sådana krav som 
riskerar att stöta bort mindre aktörer. Upphandlingar bör utformas för 
att i högsta grad gynna kommunen och det lokala näringslivet (SD14).

 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över de kommunalt 
finansierade väktarna för att öka och stärka bevakningen på platser 
som upplevs som otrygga och är särskilt utsatta, samt se över hur man 
kan få till en bredare finansieringsmodell tillsammans med handlare 
och andra partners (SD15).

 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda i vilken mån det är möjligt 
för kommunen att bistå brottsoffer som har utdömts skadestånd för 
att minimera obehag av att själva behöva kontakta och driva in en 
fordran från gärningsmannen (SD16).

 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn för att se om det 
är möjligt att minska kostnaderna för politiken (SD17).

 Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
utveckla besöksnäringen i Tomelilla kommun (SD18).

Mona Nihlén (V) föreslår följande tilläggsyrkande:
 1,5 mnkr går till OB-förskolan som permanentas (V1).
 0,5 mnkr för en deltidstjänst som tillgänglighetsrådgivare (V2).
 1 mnkr till viktiga mötesplatser i samhället varav 0,5 mnkr till Café 

Kryddan och 0,5 mnkr till Soffta (V3).
 1,4 mnkr till tre extra tjänster på Norrevångs särskilda boende för att 

korta veckoarbetstiden (V4).

Mikael Holmberg (MP), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång 1 - budget
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag gällande mål och budget 
2020 med plan för 2021-2022: Kommunstyrelsens justerade förslag i 
enlighet med Leif Sandbergs ändringsyrkande, Sara Anheden med fleras 
förslag samt Per Gustafsson med fleras förslag. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens justerade förslag.

Omröstning begärs och ett motförslag till huvudförslaget ska tas fram. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller  
Sara Anheden med fleras förslag som motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson med fleras förslag.

Omröstning
Med 13 ja-röster mot 10 nej-röster, samt 18 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att Sara Anheden med fleras förslag ska 
vara motförslag i huvudomröstningen.

Ja-röster: Sara Anheden (S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), 
Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén 
(V), Linda Ekelund (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk 
(SD), Birger Hörberger (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) 
och Kent Gustafsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L) och Bo Herou (KD).
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Beslutsgång 2 – budget (forts)
Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:

Ja-röst för kommunstyrelsens justerade förslag.
Nej-röst för Sara Anheden med fleras förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 12 nej-röster, samt 10 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens justerade 
förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), 
Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén 
(V) och Linda Ekelund (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), 
Birger Hörberger (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och Kent 
Gustafsson (SD).

Beslutsgång 3 – S1: Sociala investeringsfonden
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Sara 
Anhedens yrkande.

Beslutsgång 4 – S2 och V1: OB-förskolan
Ordförande ställer Sara Anhedens och Mona Nihléns tilläggsyrkande mot 
avslag.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Sara Anhedens och Mona Nihléns förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
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Ja-röst för avslag på Sara Anhedens och Mona Nihléns förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anhedens och Mona Nihléns förslag.

Omröstning
Med 29 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Sara Anhedens och Mona Nihléns förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per 
Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders 
Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), Birger 
Hörberger (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och Kent 
Gustafsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), 
Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V) 
och Linda Ekelund (V).

Beslutsgång 5 – S3: Utredning konstgräsmatta
Ordförande ställer Sara Anhedens tilläggsyrkande mot avslag.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Sara Anhedens förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Sara Anhedens förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Sara Anhedens förslag.
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Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L) och Bo Herou (KD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), 
Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), 
Linda Ekelund (V), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Paul 
Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent 
Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), Birger Hörberger (SD), Thony 
Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och Kent Gustafsson (SD).

Beslutsgång 6 – SD1: Hemspråk och SFI
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 7 – SD2: Skriva och läsa
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 8 – SD3: Bunkeflomodellen
Ordförande ställer Per Gustafssons tilläggsyrkande mot avslag.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Per Gustafssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafssons förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafssons förslag.

Omröstning
Med 31 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Per Gustafssons förslag.
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Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Sara Anheden 
(S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti (S), Tina Bergström 
Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-
Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), 
Birger Hörberger (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och Kent 
Gustafsson (SD).

Beslutsgång 9 – SD4: Utemiljöer
Ordförande ställer Per Gustafssons tilläggsyrkande mot avslag.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Per Gustafssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafssons förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafssons förslag.

Omröstning
Med 31 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Per Gustafssons förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Sara Anheden 
(S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti (S), Tina Bergström 
Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-
Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).
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Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), 
Birger Hörberger (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och Kent 
Gustafsson (SD).

Beslutsgång 10 – SD5: Spontan idrott
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 11 – SD6: Policyn för kostenheten
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 12 – SD7: Aktiva inom föreningslivet
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 13 – SD8: Arvodesmodell för nattvandrare
Ordförande ställer Per Gustafssons tilläggsyrkande mot avslag.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Per Gustafssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafssons förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafssons förslag.

Omröstning
Med 31 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Per Gustafssons förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Sara Anheden 
(S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti (S), Tina Bergström 
Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-
Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).
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Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), 
Birger Hörberger (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och Kent 
Gustafsson (SD).

Beslutsgång 14 – SD9: Hälsofrämjande för äldre
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 15 – SD10: Motivera ungdomar
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 16 – SD11: Trygghetslarm
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 17 – SD12: Kostnader/intäkter för migration
Ordförande ställer Per Gustafssons tilläggsyrkande mot avslag.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Per Gustafssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafssons förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafssons förslag.

Omröstning
Med 31 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Per Gustafssons förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Sara Anheden 
(S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti (S), Tina Bergström 
Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-
Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).
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Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), 
Birger Hörberger (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och Kent 
Gustafsson (SD).

Beslutsgång 18 – SD13: Tiggeri
Ordförande ställer Per Gustafssons tilläggsyrkande mot avslag.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Per Gustafssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafssons förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafssons förslag.

Omröstning
Med 31 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Per Gustafssons förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), 
Kenneth Strömbeck (M), Margith Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas 
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), 
Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Sara Anheden 
(S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti (S), Tina Bergström 
Darrell (S), Axel Olsson (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-
Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), 
Birger Hörberger (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och Kent 
Gustafsson (SD).

Beslutsgång 19 – SD14: Upphandling
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

Beslutsgång 20 – SD15: Väktare
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 21 – SD16: Brottsoffer
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 22 – SD17: Minska kostnaderna för politiken
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 23 – SD18: Utveckla besöksnäringen
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 24 – V2: Tillgänglighetsrådgivare
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Mona Nihléns yrkande.

Beslutsgång 25 – V3: Viktiga mötesplatser
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Mona Nihléns yrkande.

Beslutsgång 26 – V4: Arbetstidsförkortning på prov
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
Mona Nihléns yrkande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 november 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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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:

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande
Direkt  
Mobil 0709958250
leif.sandberg@tomelilla.se

Tomelilla den 21 augusti 2020 Dnr KS 2020/151

Kommunstyrelsen

Ordförandebeslut om upphävande av eldningsförbud 
i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens ordförandes beslut
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutar, med stöd av 
kommunallagen 6 kap 39 §, att med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor meddela att från och med fredagen den 
21 augusti 2020 upphävs eldningsförbudet i Tomelilla kommun.

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

I den prognos som presenterades torsdagen den 20 augusti 2020 
rekommenderas att tidigare beslutat eldningsförbud i Tomelilla kommun 
upphävs.

Beslutet om att upphäva eldningsförbudet innebär att det återigen är 
tillåtet att elda utomhus, men Tomelilla kommun uppmanar ändå om att 
iaktta försiktighet. 

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för 
brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om 
du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. 
Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd 
från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka 
elden.

Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.
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Eftersom beslut inte bör avvaktas fattar jag med stöd av kommunallagen 6 
kap 39 § ett ordförandebeslut om att upphäva eldningsförbudet.

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

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C), 21 
augusti 2020.

Kommunledningskontoret

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen
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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:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 1 september 2020 Dnr KS 2020/154

Kommunstyrelsen

Begäran om att ta del av de statliga ekonomiska 
medel som tilldelas kommuner med anledning av 
Covid 19.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om att få ta del av de utökade generella 
statsbidragen som Tomelilla kommun har fått för att täcka eventuellt 
skattebortfall med anledning av Covid19 och dess påverkan på 
arbetsmarknaden samt att begära in en handlingsplan för hur förbundet 
tänker hantera ett befarat underskott. 

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har i skrivelse begärt att få ta del 
av de statsbidrag som tillförts kommunerna med anledning av Covid19.
Det finns inga specialdestinerade medel till kommuner för att täcka 
intäktsbortfall i samband med Covid19.
Förbundet redovisar i skrivelsen ingen åtgärdsplan för hur man hanterat 
befarat underskott. Om det efter vidtagna åtgärder kvarstår ett underskott 
får detta hanteras i kommande bokslut.

Ekonomiska konsekvenser
Räddningsförbundet får vidta åtgärder inom sin organisation för att 
hantera ett befarat underskott.  

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Uppföljning
Ärendet följs upp i samband med bokslutet för Sydöstra Skånes 
Räddningsförbund

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-09-01
Skrivelse, SÖRF:s direktion, 2020-07-03

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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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 24 augusti 2020 Dnr KS 2017/207

Kommunstyrelsen

Granskning Detaljplan för Smedstorps station (del av 
Tjustorp 2:78 m fl)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Smedstorps station för granskning.

Ärendebeskrivning
Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med 
Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om 
marköverföring för den mark som inte används för järnvägsändamål och 
dess anläggningar. Parkeringen vid stationen är i gällande detaljplan 
avsedd för järnvägsändamål. Enligt avtalet ska parkeringen tillföras 
Tomelilla kommun, och för att kunna reglera marken i en förrättning 
krävs en detaljplaneändring.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Det stationsnära läget ökar ortens attraktivitet ur ett socialt perspektiv 
genom att pendling till och från Smedstorp för sociala kontakter 
underlättas. Ytterligare positiva sociala konsekvenser med det stationsnära 
läget är möjligheten för en bredare arbetsmarknad vilket underlättar för 
barnfamiljer att bosätta sig inom Smedstorp.

Miljöperspektivet
Planförslaget stödjer kommunens miljömål för hållbara transporter då 
resande med kollektivtrafik genom tåg underlättas.

Uppföljning
Att planförslaget efter beslut i kommunstyrelsen ställer ut planförslaget för 
granskning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planarkitekt Terese Bruhn 2020-08-24
Plankarta daterad 2020-08-24
Planbeskrivning daterad 2020-08-24
Samrådsredogörelse daterad 2020-08-24
Behovsbedömning av miljöbedömning daterad 2020-08-24

Samhällsbyggnad

Ingrid Järnefelt                                                  Terese Bruhn
Plan- och byggchef                                            Planarkitekt

Beslutet skickas till:
Ingrid Järnefelt, plan- och byggchef
Terese Bruhn, planarkitekt
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Beslutsdatum Instans

Ny detaljplan för Smedstorps station( del av Tjustorp 2:78 mfl)

Del av Tjustorp 2:78,9:27,12:25,3:36

Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                                          

Planarkitekt                                                             

Upprättad på Samhällsbyggnad 2020-08-24

Ingrid Järnefelt

Plan och byggchef

Plan nr

Granskningshandling

Samråd

KS

Granskning

KSAU

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:

Behovsbedömning

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning

STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2017/202
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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 

 
 

84



Granskningshandling 
2020-08-24 

3(16) 

 

 

Handlingar 

Planhandlingar 

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

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning  

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med 
Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om marköverföring 
för den mark som inte används för järnvägsändamål och dess anläggningar. 
Parkeringen vid stationen är i gällande detaljplan avsedd för järnvägsändamål. 
Enligt avtalet ska parkeringen tillföras Tomelilla kommun, och för att kunna 
reglera marken i en förrättning krävs en detaljplaneändring. 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från järnvägsändamål till 
parkeringsändamål.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget precis vid järnvägsstationen i Smedstorp. Området 
angränsar till Storgatan i väster, järnvägsspåret i söder och till privata 
fastigheter i norr och öst. 

 
Den röda markeringen visar det ungefärliga planområdet.  
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Areal 

Planområdet omfattas av del av fastigheterna Tjustorp 2:78, 9:27, 12:25 
(gemensam ägovidd) och 3:36. Området har en areal på ca 1 220 kvm.  

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs av Trafikverket. 

Plansituation 

För planområdet gäller detaljplan S 8 från 1983. Planområdet är detaljplanelagt 
för järnvägsändamål. 
 

 
Detaljplan S 8 Smedstorp.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040, vunnen laga kraft 2019-02-19, 
redovisar Tomelilla kommun sina visioner kring pendling och kollektivtrafik. 
För att säkra en hållbar utveckling vill kommunen satsa på ökad kollektivtrafik 
för dess invånare. Möjligheterna för pendling till och från kommunen ska 
underlättas genom god tillgänglighet till hållplatser. Tillgång till hållplatser och 
smidigare pendling kan möjliggöras genom pendlarparkering samt bra gång -
och cykelvägar.  

Smedstorp framhålls tillsammans med Tomelilla och Brösarp i översiktsplanen 
som lämpliga orter för nya bostadsområden. Planområdet är inte med i 
planerna för ny bebyggelse inom Smedstorp.  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  
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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. 
Den del av kulturmiljöprogrammet som berör Smedstorp står beskrivet i 
”Ortsrapport Smedstorp”. 

Beskrivning av byggnader som är utpekade i kulturmiljöprogrammet och 
vilken färg de har markerats med samt vad det innebär finns i programmet. 

Inom planområdet finns ingen bebyggelse utpekad i kulturmiljöprogrammet. 
Däremot är all kringliggande bebyggelse till planområdet utpekat i 
programmet.  

 

De utpekade byggnaderna i kulturmiljöprogrammet i förhållande till området som detaljplanen 

avser.  

Miljömål 2014 - 2020 

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

Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

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

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 (§ 141) att ge samhällsbyggnad i 
uppdrag att utarbeta förslag till ny detaljplan för Smedstorps station. 

Förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Stationsområdet 

Planområdet består idag till större delen av Järnvägsgatan och parkering för 
tågresenärer. Förutom nämnda funktioner finns laddningsstolpe för elbil och 
cykelparkering med cykelpump. Inom området finns även planteringar, 
gräsytor med bord, bänk, informationstavla och konstverk. 
 

 
Smedstorps station med utblick mot öster. 

 

Informationstavla med sittplatser samt konstverk. Transformatorstationen ingår ej i planområdet. 

88



Granskningshandling 
2020-08-24 

7(16) 

 

 

 

Smedstorps station med utblick mot väster. 

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. 

Markföroreningar  

Det finns inom planområdet inga kända markföroreningar även om det vid 
järnväg finns en viss risk att fyllnadsmassor historiskt kan vara förorenade. 
 
Då marken övergår från en form av parkering till en annan medför det inga 
markingrepp i detta skede. Marken kommer planläggas till allmän plats där 
personer inte kommer vistas under en lägre tid och därmed inte utsättas för 
eventuella markföroreningar i större utsträckning. 
 
Exploatören ansvarar för att genomföra eventuella markundersökningar om 
det vid nybyggnation skulle upptäckas markföroreningar. 

Riksintressen 

Järnväg 

Järnvägen ligger som riksintresse intill planområdet. Planförslaget påverkar 
inte järnvägen då den inte ligger inom planområdet. Området utanför 
planområdet behåller planbestämmelser enligt gällande detaljplan S 8.  

Kulturmiljö  

Nästan hela Smedstorp ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 
Miljöbalken 3 kap 6 §. Inom dessa områden ska kulturvärden så långt så 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem.  
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Planområdet berörs av kulturmiljöstråket Smedstorp [L 12] (Smedstorp sn). 
Motiv till kulturmiljöstråket är att det är ett järnvägssamhälle med tidstypisk 
bebyggelse från sekelskiftet (Stationssamhälle).  
 
Uttryck för riksintresset är stationshus i rött tegel från 1800-talet med 
anslutning till intilliggande magasinsbyggnader och bostadshus, uppförda strax 
efter järnvägens invigning 1882.  
 
Föreslagen användning för planområdet är allmän platsmark gata. 
Bestämmelse för gata tillåter att anläggning av parkeringsplatser utan bygglov. 
Planförslaget förstärker stationssamhällets funktion genom att möjliggöra för 
tågresenärer att på ett enkelt sätt kunna ta sig till och från stationsområdet. 
Enligt Länsstyrelsens rekommendationer i rapporten ”Riktlinjer för riskhänsyn 
i samhällsplanering, bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport 
av farligt gods” och Trafikverkets publikation ”Transportsystemet i 
samhällsplaneringen. Trafikverkets underlag för tillämpning av 3–5 kap. 
miljöbalken och av plan– och bygglagen” bör exempelvis stationsnära 
markanvändning inom ett avstånd på 30 meter vara parkering, trafik, 
vegetation eller garage. Riktlinjerna medför begränsningar av 
markanvändningen samtidigt som det stärker planområdets syfte och 
lämplighet som parkering. 
 
Detaljplanen bedöms därför att inte påverka riksintresset för kulturmiljövård. 

Service 

Inom planområdet bedrivs ingen kommersiell eller offentlig service, dock 
finns en lanthandel väster om planområdet. Kommersiell och offentlig service 
så som vårdcentral och centrumhandel finns tillgängligt med bil eller 
kollektivtrafik i Tomelilla tätort.  

Grönstruktur 

Två mindre gräsmattor och planteringar med buskage utgör planområdets 
grönstruktur.  

Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 

Området angränsar till Storgatan i väster, järnvägsspåret i söder och till privata 
fastigheter i norr och öst. Infart till planområdet sker från Storgatan som 
ansluter till Järnvägsgatan inom planområdet. Biltrafiken beräknas inte i någon 
större grad öka i samband med planen. 

Gång- och cykeltrafik 

Längs med planområdet löper Storgatan med trottoarer och cykelvägar som 
möjliggör gång- och cykeltrafik till och från platsen. Cykelparkering finns inom 
området vilket underlättar och uppmuntrar till cykelpendling.  
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Kollektivtrafik 

Österlenbanan som trafikerar spåret mellan Ystad och Simrishamn stannar i 
Smedstorp med timmestrafik. 
Busslinjen SkåneExpessen 5 stannar utmed väg 11 vid hållplats Smedstorp Väg 
11 med timmestrafik. 

Parkering  

Idag används en större del av planområdet till parkering med plats för bilar 
som drivs av fossilt bränsle och laddningsstolpar för elbilar. Parkering för 
rörelsehindrade finns inom planområdet.  

Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

Då marken redan används för parkeringsändamål bedöms att en ny detaljplan 
för Smedstorps station med planbestämmelse Gata inte påverkar 
dagvattenhanteringen. Det är dock till fördel om befintlig grönstruktur bevaras 
inom planområdet för att minimera andelen hårdgjord yta och på så sätt 
underlätta dagvattenhantering.  

Risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten 

Ett avrinningstråk leds genom planområdet. Andelen hårdgjord mark ökar 
dock inte.  
Dagvatten leds till damm sydväst om planområdet. Vattnet försvinner 
succesivt då tillrinningen avtar och vattnet infiltrerar ned genom markytan för 
att sedan ledas bort via ett strypt utlopp till ett dike. Rening sker genom att 
partikelburna föroreningar sedimenterar i dammen innan det leds vidare i 
diket. När vattnet kan infiltrera genom markytan ökar reningsförmågan.  
Planen medför därför ingen ökad risk för översvämning. 
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Hälsa och säkerhet  

Radon 

Enligt gällande översiktsplan ligger inte området inom mark med höga halter 
av radon. 

Farligt gods 

Österlenbanan går längs planområdet vilket gör att det inte går att utesluta att 
det någon gång kommer transporteras farligt gods på spåren. I dagsläget finns 
det dock inga prognoser angående transporter av farligt gods enligt 
Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie- Ystadbanan och Österlenbanan. Inga nya 
verksamheter planeras inom planområdet som kan påverkas av eventuella 
transporter av farligt gods. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

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

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s 
verksamhetsområde för eldistribution.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt kommunala föreskrifter.  

  

92



Granskningshandling 
2020-08-24 

11(16) 

 

 

Planförslag 

Bebyggelse 

Nuvarande planbestämmelse för planområdet är järnvägsändamål. 
Planförslaget till ny detaljplan innebär att planlagt område för järnvägsändamål 
ändras till allmän platsmark gata så att befintlig pendlarparkering med tillbehör 
legaliseras och att möjligheten att överföra marken till kommunen skapas. 
Bestämmelse för makens anordnande gällande genomsläpplig markbeläggning 
med hänsyn till dagvattenhanteringen läggs till för att undvika framtida 
översvämningar. 
 
Allmän platsmark för gata kommer delvis läggas över bestämmelse för 
kvartersmark bostäder. Vid fastighetsreglering kommer marken övergå till 
allmän platsmark och därmed vara planenlig. 

Gator och trafik 

Biltrafik 

Det finns goda möjligheter för biltrafik till och från planområdet genom 
anslutning i väster till Storgatan. Inga nya anslutningar för biltrafik planeras. 
Biltrafiken förväntas inte öka nämnvärt. 

Pendlarparkering 

Med pendlarparkeringar, eller infartsparkering, avses en anordnad parkering i 
närheten av knut- eller bytespunkter för kollektivtrafik. En pendlarparkering 
ses ur ett ”Hela-resan” perspektiv för goda kopplingar mellan olika trafikslag, 
samt bidra till ett hållbart resande. Genom att möjliggöra för en 
pendlarparkering stärks Tomelilla kommuns möjligheter att underlätta för 
invånarna att resa kollektivt.   
 
Parkeringsplatser  
Om behov uppstår i framtiden beräknas det finnas plats till ca 3 nya 
parkeringsplatser i planområdets västra del. 
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Planbestämmelser 

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

Planbestämmelse för Allmän platsmark  

Gata  

Planbestämmelse för gata används för trafik med alla trafikslag inom en tätort 
eller som har sin slutdestination vid gatan. 
Användningen markeras på plankartan enligt nedan: 
 

Gata (PBL 4 kap 5§ punkt 2) 

 

Egenskapsbestämmelse för allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap 

Mark och vegetation  

Bestämmelsen användas för att reglera vart det ska finnas genomsläpplig mark 
med hänsyn till dagvattenhantering inom planområdet. bestämmelse sätts även 
för att visa vart dagvattnet ska ledas för att minska risken för översvämning 
inom planområdet. Dagvattnet leds till kommunens befintliga 
dagvattenledningar. 
 
Bestämmelsen markeras på plankartan enligt nedan: 
 

Marken ska beläggas till 15 % med genomsläppligt 
material med hänsyn till dagvattenhantering och 
översvämningsrisk. (4 kap 5§ 2). 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid  

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

Ändrad lovplikt 

Bygglov krävs inte för låga stenskottskydd. Bestämmelsen gäller under 
genomförandetiden. (PBL 4 kap 15 §) 

  

GATA 

 

 

GATA 

beläggning1 
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Konsekvenser 

Behovsbedömning  

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

Miljökonsekvenser 

Riksintressen 

Planområdet ligger i anslutning till Österlenbanan vilket gör att det berörs av 
riksintresse för järnväg. Kommunen bedömer att detaljplanen inte påverkar 
riksintresset.  
 

Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Hela planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturvård enligt 
Miljöbalken 3 kap 6 § gällande att mark- och vattenområde samt fysisk miljö 
ska skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
och kulturmiljön. 
 

Planområdet omfattas av kulturmiljövård enligt paragrafen ovan.  
Kommunen bedömer att detaljplanen inte påverkar riksintresset.  

Ekonomiska konsekvenser 

Exploatören/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Sociala konsekvenser 

Planområdet ligger placerat intill en tågstation vilket gör området lättillgängligt 
för besökare till Smedstorp. Det stationsnära läget ökar ortens attraktivitet ur 
ett socialt perspektiv genom att pendling till och från Smedstorp för sociala 
kontakter underlättas. Ytterligare positiva sociala konsekvenser med det 
stationsnära läget är möjligheten för en bredare arbetsmarknad.  
 
Då det finns parkering för både bil och cykel vilket ökar tillgängligheten för 
medborgare att med olika färdmedel ta sig till och från planområdet, samt att 
fler personer ges möjligheten att resa kollektivt. 

Fastighetskonsekvenser 

Då planområdet redan idag används som parkering, gata och gångväg bedöms 
kringliggande fastigheter att i liten grad påverkas av det nya planförslaget.  
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Genomförande 

Huvudmannaskap för allmän platsmark 

Tomelilla kommun kommer vara huvudman för marken som planläggs för 
gata. 

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 december 2019 

Granskning oktober 2020 

Antagande december 2020 

Laga kraft januari 2021 

 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Fastighetsrättsliga frågor 

Marköverföring  

Enligt gällande avtal från 2002 gäller enligt följande angående marköverföring 
mellan Trafikverket (fd Banverket) och Tomelilla kommun: 

” Banverket skall utan ersättning ställa till förfogande, permanent eller tillfälligt, sådan av 
Banverket förvaltad järnvägsmark som erfordras för projektet. Kommunen skall utan 
ersättning ställa till förfogande sådan av kommunen ägd mark som krävs för projektet. All 
annan för projektet erforderlig mark skall anskaffas av kommunen på egen bekostnad. 
Banverket skall äga mark som används för järnvägsanläggning. Kommunen skall efter 
samråd med Banverket ansöka om erforderlig fastighetsbildning.” 
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All mark inom planförslaget ägs idag av Trafikverket. Efter att detaljplanen 
vunnit laga kraft sker marköverföring enligt kartan nedan.  

Detaljplanen föreslår att del av Tjustorp 2:78, 9:25 och 12:25 och Tjustorp 
3:36 blir allmänplatsmark för gata på 1279 m2 .  

Fastighet  Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Tjustorp 2:78, 
9:25 och 12:25 

193 m2 från 
Tjustrorp 3:36 

 Järnvägsändamål 

Tjustorp 3:36  193 m2 till 
Tjustorp 2:78, 
9:25 och 12:25 

Järnvägsändamål  

Ny fastighet 

 

1279 m2 från del 
av Tjustorp 
2:78, 9:25 och 
12:25 och 
Tjustorp 3:36 

 Gata  

 

 

Markfördelning mellan Tomelilla kommun (A) och Trafikverket (B) efter planförslaget vunnit laga kraft. 

Fastighetsbildning  

Efter marköverföring mellan Tomelilla kommun och Trafikverket blir 
det aktuellt med fastighetsbildning inom planområdet.  

Servitut  

Inom planområdet finns servitut 11-TOM-1246/75.1 gällande väg till 
förmån för fastigheten Tjustorp 2:116. Kommunen bedömer att 
servitutet kan komma att omförhandlas i framtiden och att det löses då 
situation uppstår. Detta kan bli aktuellt efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft då marken omvandlas till allmänplatsmark vilket innebär att servitut 
inte tillåts. 
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Underjordiska ledningar 

Eftersom marken behålls som allmän platsmark krävs inget särskilt skydd 
för underjordiska ledningar.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Detaljplanen bekostas av Tomelilla kommun enligt gällande avtal med 
Trafikverket då marköverföringen kräver detaljplaneändring och 
lantmäteriförrättning. Enligt gällande avtal står Tomelilla kommun för de 
eventuella kostnader som krävs för att genomföra planen.  
 

Huvudmannaskap för allmän platsmark 

Tomelilla kommun kommer vara huvudman för marken som planläggs som 
gata. 

Medverkande tjänstemän 

 
Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt 

Planarkitekt    Plan och byggchef 
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Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelse tillhörande ny detaljplan för Smedstorps station (del av 
Tjustorp 2:78 m fl), Tomelilla kommun, Skåne län. 
 
Granskningshandling. 
Upprättad 2020-08-24. 
 

Samråd 

Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 19 februari till och 
med 11 mars 2020. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i 
sändlistan samt i upprättad fastighetsförteckning daterad 2020-01-13. 
Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på 
kommunhuset, på Tomelilla och Smedstorps bibliotek samt på kommunens 
hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. Vissa yttrande har inkommit efter samrådstidens 
slut. Kommunen har godkänt detta och tagit med dessa i 
samrådsredogörelsen. 
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Region Skåne  2020-03-11 

• Räddningstjänsten  2020-02-20 

  
Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2020-03-12 

2. E.ON Energidistribution 2020-03-03 

3. Ystad-Österlenregionens miljöförbund  2020-03-03 

4. Smedstorps byalag 2020-03-02 

5. Lantmäteriet  2020-02-28 

6. Trafikverket 2020-03-05 

7. Byggnadsnämnden 2020-04-27 
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Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt 
kommunens kommentarer 

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter i sin helhet. 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som 
framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 

1. Länsstyrelsens formella synpunkter 
”Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens 
prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse  
Riksintresse Kulturmiljövård 3 kap. 6§ MB 
Pendlarparkeringens placering ligger centralt i riksintresse 
Smedstorp [L 12]. Riksintresseanspråket motiveras av ” 
Järnvägssamhälle med tidstypisk bebyggelse från sekelskiftet”. Uttrycket för 
riksintresset finns i planområdets absoluta närhet ” Stationshus i rött 
tegel från 1880-talet. I anslutning därtill ligger magasinsbyggnader och 
bostadshus, uppförda strax efter järnvägens invigning 1882.” 
 
Länsstyrelsen bedömer att det finns goda möjligheter att 
genomföra detaljplanens syfte utan att påtagligt skada riksintresset, 
men att kommunen bör förtydliga med en reglering på plankartan 
att byggnader inte får uppföras. 
 
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen konstaterar att ett avrinningsstråk löper över 
planområdet vilket kan innebära påverkan på risken för 
översvämning. Om kommunen vill möjliggöra lokalt 
omhändertagande av dagvatten eller andra fördröjningslösningar är 
det viktigt att detta stöds och inte hindras av bestämmelserna i 
planen. Exempelvis kan det behöva redovisas markområden på 
plankartan där dagvatten får omhändertas eller 
fördröjningsmagasin anläggas.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen efterfrågar en beskrivning av planförslagets påverkan 
på miljökvalitetsnormerna för vatten. I det fortsatta planarbetet 
förutsätts därför att detta redovisas och att utgångspunkt tas i 
berörda vattens kvalitet. Länsstyrelsen vill i sammanhanget 
påminna om möjligheterna att markera dagvattenhantering på 
plankartan och att i detaljplan reglera åtgärder som påverkar 
markens genomsläpplighet.  
 

Länsstyrelsens rådgivning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar länsstyrelsen kommunens 
bedömning att ett genomförande av planförslaget inte kan antas 
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medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken.  
 
Råd om planteknik 
Plankartan bör kompletteras med namn på fastigheter och gator. 
 

Länsstyrelsens bedömning 
 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för 
markens lämplighet för sitt ändamål gällande riksintressen, risk för 
översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten enligt ovan så 
att det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås 
har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap 10 - 11 §§ 
PBL.” 
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med stycke för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande riksintresse, miljökvalitetsnormer för 
vatten och risk för översvämning.  
 
Efter samrådet kommer planområdets planbestämmelser ändras till gata 
vilket medför att byggrätten minimeras vilket stärker bevarandet av 
bebyggelsen och riksintresset.  
 
En inventering av dagvattenhantering har gjort efter samråd som visar att 
dagvattnet leds till en damm där vattnet infiltrerar ned genom markytan 
för att sedan ledas bort via ett strypt utlopp till ett dike.  
 
Plankartan kompletteras med namn på fastigheter och gator samt 
bestämmelse för dagvattenhantering.  
 
 

 
2. E.ON Eldistribution AB (E.ON) ”har tagit del av inkomna 

handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter.  
 
Inom området har E.ON en markförlagd serviskabel, se bifogad 
karta. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete 
påbörjas. Kabelvisningen beställs kostnadsfritt i fält vis vår 
kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-
nara-ledning.html 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras 
på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får 
utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån 
ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll 
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försvåras. Om markhöjningar sker kan det behövas omförläggning 
av kablar så att de inte ligger för djupt/grunt.  
 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så 
som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. För övrigt ingen erinran.  
 

 
 

Kommentar: Detaljplanen i sig medför inget behov av att flytta 
ledningarna. Om behov uppstår kommer E: On kontaktas. 

 
 

3. Ystad-Österlenregionens miljöförbund. ”Yttrande 

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. 
Planprövning sker genom standardförfarande. Planen är 
inskickad för samrådsyttrande.  
 
Ärendebeskrivning och bedömning 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelillas kommun, 
tillskrivits och beretts möjlighet att yttra sig över 
ovanstående ärende. 
 
Planförslaget till ny detaljplan innebär att planlagt område 
för järnvägsändamål ändras till gata, gångväg och parkering 
med precisering pendlarparkering.  
 
Markförorening 
 
Det saknas redovisning av om marken är förorenad. 
 
Källorna till föroreningar i marken är många. Föroreningar 
i banvallen och järnvägsnära mark och vatten kommer 
delvis från deposition av trafikemitterade föroreningar, 
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men även från drift av järnvägen. Det viktigaste 
driftanknutna föroreningskällorna är organiska ämnen 
knutna till bekämpningsmedel och metaller i huvudsak 
knutna till impregnering av slipers. Det kan även röra sig 
om föroreningar som kommer från verksamhetens 
eventuella hantering av t ex diesel.  
 
Att ha kontroll på markens beskaffenhet innan eventuell 
schaktning innebär att undersökningar som ändå är 
nödvändiga vid eventuell borttransport av massorna redan 
är utförda.” 
  

Kommentar: Marken övergår från en form av parkering till en annan. 
Detta medför att inga markingrepp behöver göras i detta skede. Marken 
planläggs till allmän plats där många personer inte kommer vistas under 
en lägre tid och därmed inte utsättas för eventuella markföroreningar i 
större utsträckning.   

 
 

4. Smedstorps byalag. ”Vi anser att västra delen av området där 
karta för vandringsled och konstverket Mittpunkten samt bänkar 
och bord i anslutning till området skall vara kvar.” 

 
Kommentar: Det finns inget gällande avtal mellan Tomelilla kommun 
och Smedstorps byalag angående karta och konstverk. Om det i framtiden 
blir aktuellt att flytta konstverk och karta vid eventuell utbyggnad av fler 
parkeringsplatser kommer dialog föras med Smedstorps byalag. 

 
 

5. Lantmäteriet. ”Detaljplan för Smedstorps station 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-11-21) 
har följande noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras. 
 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
I planförslaget har kvartersmark för parkeringsändamål lagts ut i 
direkt anslutning till gränsen mot Tomelilla 2:116. Varken i 
grundkartan eller i registerkartan finns samtliga gränspunkter 
angivna som inmätta mot längs denna gräns. Lantmäteriet vill här 
påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha 
ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens 
rätta läge är att antingen en del av kvartersmarken ligger på 
grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda 
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är 
det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 
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gränsanvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar 
sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning 
för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge 
göras. 
 
Fastighetsrättsligt genomförande 
Det framgår inte i planbeskrivningen vilka markområden som ska 
överföras från Trafikverkets fastigheter till kommunen, och inte 
heller till vilken av kommunens fastigheter sådan överföring ska 
ske.  
 
Det bör förtydligas i planbeskrivningen att inlösen av allmänplats 
kan ske tvångsvis, så att det framgår att kommunen med stöd av 
detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan 
överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.  
 
Det framgår inte i planbeskrivningen hur planbeskrivningen hur 
planförslaget påverkar servitut 11-TOM-1246/75.1, som gäller till 
förmån för Tjustorp 2:116. Servitutet hamnar inom område som är 
en allmän plats och skulle kunna tvingas bort vid framtida 
lantmäteriförrättning. 
 
Allmän plats i planen på mark som idag är kvartersmark 
I planförslaget finns område utlagt som allmän plats - GATA. I 
gällande stadsplan för området är detta område delvis utlagt som 
kvartersmark för bostadsändamål. Det verkar som att norra delen 
av fastigheten Tjustorp 3:36 hamnar inom område som i planen är 
utlagt som GATA. Längre söderut hamnar fastigheten inom 
område för allmän plats GÅNG. Det saknas förklaring i 
planbeskrivningen av hur denna mark ska hanteras. Ska den till 
exempel lösas in av kommunen? Vilken kommunal fastighet ska 
den överföras till? 
 
Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den 
fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen. 
 
Grundkarta  
Fastighetsgränserna i grundkartan syns inte så bra i plankartan. 
Främst gäller detta gränsen mellan den gemensamma ägovidden 
och Tjustorp 3:36. 
 
Planekonomi 
För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den 
kommunala budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare 
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sätt framgår vilka nämnder/instanser som får intäkter respektive 
utgifter vid plangenomförandet. 

 
Kommentar: En fastighetsbestämning, akt 1270 - 2019/14, 
genomfördes i januari 2019 för att sätta ut korrekta gränser för 
planområdet. Tjänsteman från Lantmäteriet hade innan sammanträdet 
varit på plats och hittat tre av fyra gränsmarkeringar vid Tjustorp 2:116, 
den fjärde gav utslag på sökare men kunde inte grävas fram. Den ansågs 
stämma och överens med övriga på plats togs beslut att ingen ytterligare 
bestämning behövdes. Planförslaget har sedan arbetats fram efter detta 
beslut. Ett tillägg görs i planbeskrivningen där bestämningen av 
mätpunkterna förklaras. 
 
Rubrik med Fastighetsrättsligt genomförande utvecklas i 
planbeskrivningen. Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning läggs 
till planbeskrivningen samt utveckling av stycke för planekonomi. 
 
Rubriken ”Genomförande ”kompletteras med karta som visar 
marköverföring mellan Trafikverket och Tomelilla kommun. 
Rubriken kompletteras även med text om servitut till förmån för Tjustorp 
2:116. Rubriken kompletteras även med text som förtydligar användning 
av fastigheten Tjustorp 3:36. 
 
Grundkartan förstärks på plankartan. 

 
 

6. Trafikverket. ”Samråd gällande detaljplan för Smedstorps 
station, Tomelilla kommun 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ärende. Detaljplanens syfte är att ändra användningen från 
järnvägsändamål till parkering. Trafikverket äger marken och 
Österlenbanan går söder om planområdet samt väg 1550 väster om 
området. Trafikverket önskar ett förtydligande i planen kring hur 
många parkeringsplatser som kommer genereras.  
 
Generellt bör parkering inte ske närmare spårmitt än 15 meter. 
Risken finns då att partiklar från tågen skadar lacken på fordon. 
Om parkeringen kommer vara närmare bör den skärmas av så att 
detta förhindras. Det hade därför varit lämpligt om kommunen 
hade begränsat möjligheten till parkering på östra sidan om 
väderskyddet, på samma sätt som på den västra sidan. Trafikverket 
vill upplysa om att vi kommer inte ge ersättning för eventuellt 
skadade fordon.  
 
Detaljplanen bör ha annan titel då det inte är själva stationen som 
berörs av detaljplanen. Trafikverket tolkar bilderna på sid 6 och 7 
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som att väderstrecken är felaktiga och har i övrigt inga synpunkter 
på detaljplanen.” 
 

Kommentar:  
Planförslaget förtydligas med redovisning för antal möjliga 
parkeringsplatser. Kommunen instämmer med att Trafikverket inte 
behöver ersätta eventuella skador på parkerade bilar. 
 
Titel för detaljplanen ses över till granskningsskedet. Bildtexterna på 
sidan 6 och 7 ändras. 

 
7. Byggnadsnämnden. ”Samrådsyttrande förslag till detaljplan för 

Smedstorps station 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutat föreslå att Kommunstyrelsen att 
komplettera planen med ändring av kvartersmark för 
pendlarparkering till allmän platsmark och därefter snarast ställa ut 
förslaget till detaljplan för Smedstorps station för granskning. 
 
Ärendebeskrivning  
Förslag till detaljplan för Smedstorps station har varit utställd på 
samråd från och med den 19 februari till och med den 11 mars 
2020. Byggnadsnämnden har beviljats förlängd svarstid.  
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra 
användningen från järnvägsändamål till parkeringsändamål.  
 
Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal 
med Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om 
marköverföring för den mark som inte används för 
järnvägsändamål och dess anläggning. Planområdet är redan 
utbyggt med pendlarparkering som ligger på mark som i gällande 
detaljplan är avsedd för järnvägsändamål. Enligt avtalet ska 
parkeringen tillföras Tomelilla kommun, och för att kunna reglera 
marken i en lantmäteriförrättning krävs en detaljplaneändring.  
 
För planområdet, som gränsar till stationen, Storgatan och 
bostadsbebyggelse, gäller detaljplan för Smedstorps samhälle laga 
kraftvunnen 1983-02-10. Gällande plan tillåter järnvägsändamål.  
 
Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan där Tomelilla 
kommun pekar på att man vill säkra en hållbar utveckling genom 
att satsa på ökad kollektivtrafik för dess invånare. Möjligheterna för 
pendling till och från kommunen ska underlättas genom god 
tillgänglighet till hållplatser. Smedstorp är en av de orter som pekas 
ut som lämplig för bygga ut nya bostäder.  
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Föreslagen ändring omfattar följande: 

• Mark avsedd för järnvägsändamål omvandlas till allmän 
platsmark i gatans utbredning. 

• Pendlarparkering läggs ut som kvartersmark för 
pendlarparkering.  

 
Planen innebär att redan utförd pendlarparkering med tillbehör 
legaliseras och att möjligheten att överföra marken till kommunen 
skapas. Planens utformning bör dock förenklas så att hela området 
kan överföras till kommunens gatufastighet, vilket enklast sker 
genom att kvartersmarken för pendlarparkering ändras till 
allmänplatsmark.  
 
Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden att besluta föreslå 
Kommunstyrelsen att komplettera planen med ändring av 
kvartersmark för pendlarparkering till allmän platsmark och 
därefter snarast ställa ut förslaget till detaljplan för Smedstorps 
station för granskning.” 
 

Kommentar: Kvartersmark med användning Pendlarparkering ändras 
till allmän platsmark med användning Gata så att hela planområdet kan 
överföras till kommunens gatufastighet. 

 
 
 
 
 

Förändringar efter samråd  

Plankarta 

• Planbestämmelse för markens genomsläpplighet läggs till plankartan. 

• Grundkartan förtydligas och kompletteras med namn på fastigheter 
och gator. 

• Planbestämmelse om att marken inte får bebyggas läggs till 
plankartan. 

• Planbestämmelse för markreservat för allmännyttiga kablar läggs till 
plankartan. 

• Bestämmelse på området för pendlarparkering ändras från 
kvartersmark till allmän platsmark. 

 

Planbeskrivning 

• Under rubriken ”Riksintressen” med underrubrik ”Kulturmiljö” har 
text för markens lämplighet för sitt ändamål lagts till.  

• Kompletteras med text för miljökvalitetsnormer för vatten.  
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• Text om pendlarparkering läggs till under rubrikerna ”Planförslag”, 
”Bebyggelse”. 

• Rubrik ”Markföroreningar” läggs till plankartan.  

• Under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” utvecklas rubriken 
”Marköverföring” kring vilka markområden som ska överföras från 
Trafikverket till kommunen.  

• Rubriken ”Planekonomi” utvecklas med kostnader för och initiativ till 
fastighetsbildning. 

• Tidplanen för granskning, antagande och laga kraft har ändrats. 

• Rubrik ”Parkeringsplatser” läggs till rubrikerna ”Planförslag”, ”Gator 
och trafik”.  

• Bildtexterna på sidan 6 och 7 ändras. 

• Stycke med text om risk för översvämning förs in under rubrik 
”Hydrologiska förhållande”. 
  

Gällande detaljplan ersätts med ny detaljplan och planhandlingarna har även 
redigerats utifrån denna förändring. 

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Inga kvarstående synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 

Samlad bedömning 

Kommunens samlade bedömning är att samtliga synpunkter i största 
möjliga mån har tillgodosetts och kommunen avser lyfta detaljplanen 
till kommunstyrelsen för beslut om att ställa ut planförslaget för 
granskning.  

Medverkande tjänstemän 
 
Terese Bruhn Ingrid Järnefelt   

Planarkitekt Plan- och byggchef    
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Behovsbedömning 

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

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är idag planlagt för järnvägsändamål och gränsar till riksintresse för järnväg 
genom sitt stationsnära läge intill Österlenbanan. Skånetrafikens tågstation Smedstorps stat-
ion med timmestrafik mellan Ystad - Simrishamn gränsar till planområdets södra del. Stor-
gatan ansluter till planområdet i väst med gång – och cykelbana och norra delen gränsar 
till ett fåtal bostadshus längs med Järnvägsgatan. Öster om planområdet ligger det gamla 
stationshuset som idag används som bostadshus.  
 
Planområdet består av bil- och cykelparkering, laddningsstolpe för elbilar, informations-
skylt, bänkar, buskage och konstverk. De sistnämnda funktionerna är placerade inom en 
mindre gräsyta vilken tillsammans med ytterligare en mindre gräsyta utgör planområdets 
grönstruktur.  

Planens styrande egenskaper 

Förslaget till ny detaljplan innebär att användningen för planområdet ändras från järn-
vägsändamål till allmänplatsmark gata. Bestämmelse för markens utförande med hänsyn 
till dagvattenhanteringen läggs till plankartan.  

Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av planen förväntas inte ge några större effekter på intilliggande bebyg-
gelse eftersom planområdet redan idag används för parkering. Biltrafiken till planområdet 
förväntas inte öka nämnvärt. Planområdet ligger placerat intill riksintresse för järnväg som 
begränsar områdets utvecklingsmöjligheter och då även tänkbara effekter för kringlig-
gande fastigheter och framtida markanvändning.  
Genom att planlägga hela området med allmänplatsmark gata ges möjlighet att i framtiden 
ge bygglov för pendlarparkering. Detta gör att resor med kollektivtrafik underlättas och 
på sikt även främjar en hållbar stadsutveckling vilket ses som tänkbara positiva effekter.  

Sammanvägd bedömning 

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

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

X Påverkan Ingen el-
ler liten 

påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden   X  

Strandskydd   X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

Effekter på miljön 

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X  

Stadsbild   X  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   X  

Övrigt buller  X  

Föroreningar, luft  X  

Föroreningar, mark  X  

Föroreningar, vatten  X  

Risk och säkerhet   X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vatten-
drag 

  X  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till be-
fintliga verksamheter 

 X  

Skuggor  X  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten  X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   X  

Naturresurser   X  

Rekreation   X  

Kulturmiljö   X  

Fornlämningar   X  

112



Granskningshandling 
2020-08-24 

 

5(5) 

 

Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 
 
 

 
Terese Bruhn Ingrid Järnefelt  

Planarkitekt Plan- och byggchef 
   
 

113



1 (4)

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:

Helena Berlin
Utvecklingschef
Direkt 0417 182 17
Mobil 0709 95 80 32
helena.berlin@tomelilla.se

Tomelilla den 28 augusti 2020 Dnr KS 2020/22

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående intern 
samordning

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

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en motion 
angående intern samordning med följande lydelse:

”Kommunens verksamhet är komplex och omfattande. För att säkerställa 
att alla delar är samordnade så har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret 
för att så är fallet.

Med erfarenheter från t.ex. miljöförbundets direktionsmöten har jag 
noterat att det på tjänstepersonnivå inte alltid är så lätt att hitta rätt vägar 
när en fråga kräver ett samordnat grepp från olika delar av den 
kommunala verksamheten.

Vi yrkar att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- Att säkerställa att alla hel- eller delägda kommunala verksamheter 
har tydlig information kring hur man ska agera som tjänsteperson 
när man identifierar delar eller processer, som är suboptimerade 
och inte främjar den totala kommunala verksamheten.

- Att göra en översyn av hur processerna ser ut, om det finns behov 
av förbättringar. Kan digitaliseringen ge oss nya möjligheter att 
visualisera och identifiera?”

Förvaltningen, genom utvecklingschef Helena Berlin, lämnar 
följande yttrande: 
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Frågan om intern samordning hanteras idag inom förvaltningens 
verkställighet genom att:

I hela Tomelilla kommunförvaltning pågår ett arbete med att anpassa 
arbetssätt och ärendeprocesser till dagens, och morgondagens krav. Vi är 
en lärande organisation och har som uppdrag att utveckla och arbeta med 
ständiga förbättringar.  

Vi vill vara en innovativ kommun med hög servicenivå och vi vill även 
erbjuda en god service inåt organisationen. Våra stödfunktioner har till 
uppgift att stödja och underlätta för alla de medarbetare som jobbar 
närmast våra kunder. En del av vår service är i digital form av bland annat 
e-tjänster. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetsgivaren och 
medarbetarna att utveckla verksamheterna och nå uppsatta mål är 
medarbetarpolicyn och ledarpolicyn viktiga styrdokument. Sammantaget 
är dessa två dokument inte bara utvecklings- och målstyrningsdokument 
utan även ett led i att profilera Tomelilla kommun i att vara en attraktiv 
arbetsgivare och nå de tre övergripande målen hållbar utveckling, 
delaktighet och egenmakt samt trygghet och hälsa. I höst inleds arbetet 
med implementering av medarbetarpolicyn.

Regelbundna arbetsplatsträffar är ett forum för dialog mellan medarbetare 
och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och 
uppföljning av arbetet inom det egna området. Dialog med chef sker även 
i form av medarbetarsamtal.

Arbetet med övergripande uppföljning och kvalitetsfrågor ska stärkas 
ytterligare genom rekrytering av en verksamhetsutvecklare till 
utvecklingsavdelningen. 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 
Kommunen har en relativt ny rutin för hantering av synpunkter och 
klagomål. Ansvar för uppföljning och samordning av denna rutin ligger på 
Tomelilla direkt. Uppdraget omfattar att säkerställa att inga frågor blir 
hängande eller ramlar mellan stolar. Synpunkterna är en viktig del i 
kommunens kvalitetsarbete. Systemfel och brister i våra verksamheter ska 
på detta sätta upptäckas och åtgärdas. 

Krångelportalen
Det ska inte vara krångligt att ha kontakt med Tomelilla kommun. Vi vill 
få reda på vad som upplevs som krångligt för att vi ska kunna förbättra 
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och utveckla vår service. Med hjälp av krångelportalen kan vi identifiera 
och eliminera onödigt krångliga processer. Krångelportalen riktar sig till 
invånare och företag, och är inte i första hand tänkt för interna frågor. 
Men om en anställd eller förtroendevald upptäcker ett krångel som 
drabbar invånare och företag så kan även de anmäla krånglet.

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter
Att tillvarata och tillgängliggöra digitaliseringens möjligheter är ett tydligt 
uppdrag för hela förvaltningen. I det digitala utvecklingsarbetet ingår att 
förbättra arbetsmetoder, processer och modeller. Digitaliseringsstrategen 
samordnar och ansvarar för det övergripande perspektivet.

För att resurserna ska används så kostnadseffektivt som möjligt utreds 
alltid möjligheten till att automatisera hela eller delar av våra 
arbetsprocesser.

Vid framtagandet av nya e-tjänster genomförs en processkartläggning. I 
kartläggningen ingår att identifiera förbättringsområden för att utveckla en 
effektivare funktion och bättre rutiner.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget på svar på motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser för 
Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Förslaget på svar på motionen innebär inte att barn påverkas.

Miljöperspektivet
Förslaget på svar på motionen innebär inte att miljön påverkas.

Uppföljning
När kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan kommer förvaltningen 
att följa upp beslutet på relevant sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, 28 augusti 2020.

Kommunledningskontoret

Helena Berlin
Utvecklingschef
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Beslutet skickas till:
Mikael Holmberg (MP)
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

Sbn § 70 Dnr SBN 2020/176

Svar på remiss - Ksau § 139/2020 
Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att svara enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Jeanette Andersson har den 28 maj 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

”Jag vill framför ett förslag som inte bara kommer gynna våran lilla by 
Lunnarp (som tyvärr är ganska intetsägande) i kommunen utan det kommer 
också att främja kommunmedborgarnas hälsa. Detta kommer i sin tur att 
kunna resultera i piggare, gladare personer som orkar mer. Framförallt 
behöver denna byn få vakna upp ur sin dvala. Det behövs något som får 
människor att ta sig hit. Inte bara en gång om året då det är 
blomsterfestivalen.

På Bivägens slut finns där en ganska stor kilformad mark med gräs, där som 
en gång i tiden varit både en jästfabrik och senare en bilverkstad, denna mark 
äger kommunen. Där vore det perfekt att skapa ett utegym. Vet att där finns 
ett litet utegym vid Svampabanans parkering i början av motionsspåren till 
Kronoskogen. Men alla har som sagt inte bil och körkort och det ligger en 
bra bit från busshållplatsen tyvärr. Likaså som tjej vågar man inte i heller 
alltid ta sig så långt från bebyggelsen. Det är ganska ensligt där och ja världen 
ser ut som den gör. Ur ett säkerhetssyns perspektiv är inne i en by ett bättre 
alternativ.

Förvaltningen förslag på yttrande.
Ett trevligt förslag som gynnar invånarna i Lunnarp och främjar en hälsosam 
fritid. I nuvarande budget för samhällsbyggnadsnämnden finns det dock inte 
utrymme för en investering av detta slag. Samhällsbyggnad uppskattar 
investeringskostnaden för det aktuella utegymmet till ca 500 000 kr. Därefter 
tillkommer även drift och underhållskostnader för 10-20 000 kr per år. 

118



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 70 forts.

Förvaltningens förslag till beslut är att frågan hanteras av 
investeringsberedningen och budgetberedningen för budgetåret 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att öka investeringbehovet samt driftsbudgeten belastas.

Barnperspektivet
Förslaget kommer att öka barnens möjligheter att aktivera sig på fritiden i 
Lunnarp.

Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljön negativt.

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet behövs.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att svara enligt 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: 
Sbn 2020.2140.
Remiss - Ksau § 139/2020 Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp, 
handlingsid: Sbn 2020.1662.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

Sbn § 71 Dnr SBN 2020/175

Svar på remiss - Ksau § 138/2020 
Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera 
gatubelysningen i småbyarna

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Ärendebeskrivning
Jeanette Skog har den 25 maj 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse: 

”Gatubelysningens omfattning och status varierar. Det är helt förståeligt då 
olika placeringar och lösningar gjorts efter bästa förmåga under årens lopp.

Det som det inte finns någon som helst förståelse för är att kommunen nu är 
i färd med att plocka bort gatubelysning helt och hållet. I samband med att 
elledningar grävs ned så försvinner en del stolpar som även fungerat som 
fäste för gatlyktor. Att konsekvenserna av detta ska bli att gatubelysningen 
försvinner är helt ofattbart. Det mest naturliga hade såklart varit att i 
sammanhanget istället se över och modernisera belysningen. Att detta 
medför kostnader begriper alla men att belysning i småbyarna inte ska 
prioriteras känns mycket märkligt. Det är oftast vägar utan trottoar eller 
vägren, det kan tidvis vara starkt trafikerat, skolbussar ska hämta och lämna 
barn osv.

I en tid när vi pratar om att ”Hela Sverige ska leva” och det planeras och 
genomförs en mängd projekt som syftar till en utveckling av landsbygden 
och för att det ska vara enklare att bosätta sig utanför centralorterna då kan 
inte ett borttagande av gatubelysning ligga i linje med denna strategi.”

Samhällsbyggnads förslag till yttrande.
Eftersom belysningsplanen inte antogs i den form som föreslogs så finns det 
idag inga planer på att ta bort belysningen på landsbygden. Istället påbörjas 
en inventering av stolparnas skick samt efterföljande analys av belysningens 
nytta och behov.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 71 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Då ingen nedsläckning av belysningsstolpar i nuläget är aktuell kommer 
kostnaderna i nuläget vara oförändrade. 

Barnperspektivet
Förslaget kommer att ta hänsyn till att rätt platser belyses utifrån barnens 
behov.

Miljöperspektivet
Då ingen nedsläckning av belysningsstolpar i nuläget är aktuell kommer 
miljöpåverkan vara oförändrad. 

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet behövs.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: 
Sbn 2020.2141. 
Remiss - Ksau § 138/2020 Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera 
gatubelysningen i småbyarna, handlingsid: Sbn 2020.1661.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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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 4 september 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 9 
september 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Skrivelse den 7 augusti 2020 från Kollektivtrafiknämnden, Region 

Skåne – Skrivelse angående justeringar i kollektivtrafiken.
2. Skrivelse den 7 augusti 2020 från Regionrådet Carina Zachau, 

Region Skåne – Anhållan till regeringen angående skolstart vid 
gymnasieskolan.

3. Protokoll den 12 augusti 2020, §§ 158-183 från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

4. Protokoll den 13 augusti 2020, §§ 31-39 från vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott. 

5. Protokoll den 20 augusti 2020, §§ 46-51 från Tomelilla-Ystad Sjöbo 
överförmyndarnämnd

6. Skrivelse från Migrationsverket 11 augusti 2020 – Redogörelse för 
tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2021 av nyanlända.

7. Redovisning av uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2020 
avseende Migrationsverket – Uppdrag 4 Anvisning av nyanlända till 
kommuner.

8. Information från Länsstyrelsen Skåne 1 september 2020, Utkast 
om kommuntal för 2021 i Skåne län.

9. Protokoll nr 3-2020, 2020-08-27 fört vid styrelsemöte med 
Österlenhem AB.

10. Protokoll nr 3-2020, 2020-08-27 fört vid styrelsemöte med 
Tomelilla Industriaktiebolag.

11. Protokoll från Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 25 augusti 
2020 §§ 19-25.

12. Protokoll från revisorerna den 26 augusti 2020, § 30.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 12 augusti 2020 från kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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