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

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 25 februari 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen 
den 3 mars 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Föreläsare Troed Troedsson kl. 14.00

- Framtidens arbetsplats
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 25 februari 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 26 Dnr KS 2020/217

Komplettering av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta kompletterande internkontrollpunkt i 2021 
års internkontrollplan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i §6/2021 att utifrån genomförd riskanalys anta 
intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.204, 
förutom risk 42 som återremitterades till förvaltningen för redaktionell 
omarbetning.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021 ta fram ett förslag på ny 
internkontrollpunkt gällande IT-säkerhet

Ekonomiska konsekvenser
Vid utförande av kontrollmoment i enlighet med den interna kontrollplanen 
kan resultatet leda till ekonomiska konsekvenser. En god och välfungerande 
intern kontroll motverkar negativa ekonomiska händelser

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

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

Uppföljning
Uppföljning av det interna kontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kompletterande internkontrollpunkt i 2021 
års internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.603.
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 (ver3), handlingsid: Ks 2021.604.
Kommunstyrelsens riskanalys 2021 (ver3), handlingsid: Ks 2021.605.
Kommunstyrelsen § 6/2021, handlingsid: Ks 2021.429.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2021:
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.48, med 
ändringen att risk 13 från riskanalysen tas med i internkontrollplanen.

Kommunstyrelsen § 6/2021:
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.204, förutom 
risk 42 som återremitteras till förvaltningen för redaktionell omarbetning. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021 ta fram ett förslag på ny 
internkontrollpunkt gällande IT-säkerhet.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Internkontrollplan 2021 
 

Verksamhet: Kommunledningskontoret 

 

Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar 

R
is

k
v
ä

rd
e

 

Kontroll-
moment 
Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det 
är ett kontroll-
moment eller en 
direktåtgärd.) 
 

Kontroll-
metod 
Hur ska 
granskningen 
utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

5 Risk för att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor eller avtal på 
grund av brister i rutinerna vilket 
kan leda till förlorade intäkter, att 
förtroende för kommunen skadas 
samt ökad administration när 
rättelser måste ställas ut. 

6 GRANSKNING 
Kontrollera att 
debiterade av-
gifter stämmer 
överens med 
tagna taxor och 
avtal. 

Stickprov ur 
kundreskontran. 

Två månader 
granskas. Mars och 
augusti. 40 kund-
fakturor granskas 
vardera månad. 

Ekonomichef Kommun-
styrelsen 

Juni och oktober 
2021 

7 Risk för att attest inte sker i enlighet 
med attestreglementet på grund av 
att uppdatering kring förändrade 
attestförhållande inte görs vilket 
kan leda till förtroendeskada och 
ekonomiska skada för kommunen. 

9 GRANSKNING 
Kontrollera att 
beslutsattest 
skett av rätt 
person mot 
attest-
reglemente. 

Stickprov ur 
leverantörs-
reskontran. 

Två månader 
granskas. Mars och 
augusti. 40 
leverantörsfakturor 
granskas vardera 
månad. 

Ekonomichef Kommun-
styrelsen 

Juni och oktober 
2021 

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

9 GRANSKNING 
Kontroll att 
stickprov görs 
hos avtalade 
leverantörer 

Stickprov ur 
leverantörs-
reskontran 

Samtliga leverantörs-
fakturor avseende 
mars och augusti 
månad, överstigande 
50 tkr, ska 
kontrolleras. 

Ekonomichef Kommun-
styrelsen 

Juni och oktober 
2021 

20 Risk för att invånare/ företag inte 
förstår beslut i myndighets-
utövningen på grund av för 
komplicerat språk vilket kan leda till 
desinformation och förtroende-
skada. 

9 GRANSKNING 
Kontroll om 
personal har 
certifiering i 
klarspråk. 

Kontroll att 
certifierings-
bevis finns 

Kontroll av den 
personal som valts ut 
för klarspråks-
utbildning 

Kommunika-
tionschef 

Kommun-
styrelsen 

Oktober 2021 
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21 Risk för efterforskning av källa vid 
mediakontakter på grund av 
bristande kunskap vilket kan leda 
till legala påföljder. 

8 GRANSKNING 
Kontroll om alla 
chefer har 
kunskap. 

Frågeställning 
till linje-
organisationen 

Samtliga chefer Kommunika-
tionschef 

Kommun-
styrelsen 

Oktober 2021 

22 Risk för motstridig kommunikation i 
kommunens olika sociala medie-
kanaler på grund av bristande 
kunskap vilket kan leda till att 
informationen inte når fram eller tas 
emot. 

6 GRANSKNING 
Kontroll om 
intern 
utbildningsinsats 
ägt rum. 

Intervju av 
ansvarig 
kommunikatör 

Stickprov bland de 
sociala 
mediekontona 

Kommunika-
tionschef 

Kommun-
styrelsen 

Oktober 2021 

23 Risk för olämplig eller olaglig 
kommunikation i kommunens olika 
sociala mediekanaler vilket kan 
leda till förtroendeskada, 
desinformation och legala påföljder. 

9 GRANSKNING 
Kontroll om 
intern 
utbildningsinsats 
ägt rum. 

Intervju av 
ansvarig 
kommunikatör 

Stickprov bland de 
sociala 
mediekontona 

Kommunika-
tionschef 

Kommun-
styrelsen 

Oktober 2021 

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

9 GRANSKNING 
Uppföljning att 
rutin för syn-
punkter och 
klagomål följs.  

Granskning av 
inkomna 
synpunkter och 
klagomål. 

Inkomna klagomål 
och synpunkter 
under februari, juni 
och oktober. 

Utvecklings-
chef 

Kommun-
styrelsen 

Juni och oktober 
2021  

31 Risk att tjänstemän och verk-
samheter inte följer anvisningar för 
diarieföring på grund av bristande 
kunskap vilket kan leda till att 
handlingar inte upprättas eller 
diarieförs. 

12 GRANSKNING 
Kontroll att 
inkomna 
handlingar 
diarieförs. 

Stickprovs-
kontroll 

Tio tjänstemän 
kontrolleras under en 
vecka. 

Kanslichef Kommun-
styrelsen 

Juni 2021 

42 Risk för ej högre sysselsättnings-
grad på grund av obalans mellan 
arbete och fritid, psykisk ohälsa etc. 
vilket kan leda till 
kompetensförsörjningsproblem och 
sämre ekonomi för medarbetaren 
på kort och lång sikt. 

8 GRANSKNING 
Kontroll av 
sysselsättnings-
grad och sjuktal. 

Hämtning av 
data från 
Personec P 

Data tas ut per siste 
augusti för hela 
kommunen 
respektive för 
kommunlednings-
kontoret. 

HR-chef Kommun-
styrelsen 

Oktober 2021 
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43 Risk för sämre arbetsmiljö för 
kommunens medarbetare på grund 
av distansarbete med anledning av 
pandemin vilket kan leda till ökad 
ohälsa samt ökade kostnader för 
anpassning av arbetsmiljön 
hemma. 

9 GRANSKNING 
Kontroll av 
omfattningen av 
distansarbete 
samt upp-
levelsen av 
arbetsmiljön 
hemma. 

Enkät Samtliga med-
arbetare på 
kommunlednings-
kontoret får besvara 
en enkät med frågor 
gällande omfatt-
ningen av distans-
arbete samt om 
arbetsmiljön upplevs 
som tillräcklig.  

HR-chef Kommun-
styrelsen 

Oktober 2021 

51 Risk för felaktiga behörigheter i IT-
system på grund av att personer 
inom kommunförvaltningen byter 
befattning vilket kan leda till 
sekretessbrott och andra över-
trädelser av befogenheter. 

6 GRANSKNING 
Kontroll av 
behörigheter i 
IT-system. 

Stickprovs-
kontroll 

20 användare som 
bytt befattning under 
2021 kontrolleras att 
behörigheten är 
korrekt. 

Digitali-
seringschef 

Kommun-
styrelsen 

Oktober 2021 

53 Risk för dataintrång exempelvis av 
användarkonton, vid digitala möten 
etc. på grund av att 
digitaliseringsgraden ökar vilket kan 
leda till ekonomiska kostnader. 

8 GRANSKNING 
Kontroll att 
digitala mötes-
rutiner följs 

Enkät 20 möten, varav 5 
som är sekretess-
klassade, 
kontrolleras gällande 
att digitala 
mötesrutiner följs. 

Digitali-
seringschef 

Kommun-
styrelsen 

Oktober 2021 
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Förklaringar 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 

 

Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 

Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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Riskanalys 2021 
 

Verksamhet: Kommunledningskontoret 

 
Risk-
id 

Risk-
kategori 
 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar. 
 
Formulera risken enligt följande: 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 

S
a

n
n

o
li

k
h

e
t 

K
o

n
s

e
k

v
e

n
s

 

R
is

k
v

ä
rd

e
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 

Ansvarig 
 

Kommentar 
Varför bedöms risken 
vara acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 
tillräckliga, vara föremål 
för granskning eller 
direktåtgärder. 

Till 
intern 
kontroll-
plan 

1 Finansiell 
Redovisning 
 

Risk att fel vid integration av 
faktureringsfiler och utbetalningsfiler 
inträffar på grund av för svaga inbyggda 
kontroller vilket leder till förlorade 
intäkter/påminnelseavgifter. 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 
 

Ekonomichef Kontroll sker bl.a. 
genom automatisk 
e-post och 
regelbundna 
manuella 
avstämningar. 

Nej 

2 Finansiell 
Legal 

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

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

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

Nej 

3 Finansiell 
Förtroende 

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

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

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

Nej 

4 Redovisning 
Förtroende 

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

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

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

Nej 
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5 Finansiell 
Redovisning 
Förtroende 

Risk för att debiterade avgifter inte följer 
beslutade taxor eller avtal på grund av 
brister i rutinerna vilket kan leda till 
förlorade intäkter, att förtroende för 
kommunen skadas samt ökad 
administration när rättelser måste 
ställas ut. 

2 3 6 Granskning Ekonomichef Viktigt att 
säkerställa att 
fakturering sker i 
rätt tid och utifrån 
rätt taxor och avtal 
varför en 
granskning föreslås 
för att säkerställa 
att så är fallet. 

Ja 

6 Finansiell 
Redovisning 
Förtroende 

Risk för att kommunens hantering och 
redovisning av mervärdesskatt är 
felaktig på grund av att 
momslagstiftningen är komplicerad 
vilket kan leda till skattetillägg och 
förtroendeskada för kommunen. 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef Sannolikheten för 
att moms-
hanteringen är 
felaktigt är liten då 
kommunen har bra 
rutiner och system 
för det. 

Nej 

7 Finansiell Risk för att attest inte sker i enlighet 
med attestreglementet på grund av att 
uppdatering kring förändrade 
attestförhållande inte görs vilket kan 
leda till förtroendeskada och 
ekonomiska skada för kommunen. 

3 3 9 Granskning Ekonomichef Det bedöms finnas 
ett behov av att 
kontrollera att attest 
skett av rätt person. 

Ja 

8 Verksamhet 
Finansiell 
Förtroende 
Redovisning 
Legal 
IT-baserad 
Regelverk 
Omvärld 

Risk för bristande hantering av 
riskanalys och internkontroll. 

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef Ett omfattande 
utvecklingsarbete 
utfördes 2020 där 
bland annat riktade 
utbildningsinsatser, 
gemensamma 
mallar, ett nytt 
reglemente samt en 
handbok tagits 
fram.   

Nej 
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9 Verksamhet Risk för att verksamheten inte jobbar 
mot fastställda mål och att resurser inte 
fördelas optimalt på grund av att målen 
inte är kända hos medarbetarna, att det 
finns oklarheter i organisationen eller att 
rutiner inte fungerar vilket kan leda till 
en väsentlig påverkan på 
verksamheten. 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef Det senaste året 
har arbete utförts 
gällande att 
säkerställa 
kvaliteteten av 
budgetprocessen 
och tertialupp-
följningar. Alla 
verksamheter 
arbetar numera 
aktivt med 
verksamhetsplaner. 
Dessa insatser 
anses tillräckliga. 

Nej 

10 Legal Risk för att verksamheten inte hinner 
anpassas vid lagändring på grund av 
omfattande systemanpassning och 
personalkrävande resurser vilket kan 
leda till förtroendeskada och kostnader 
för kommunen. 

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef Omvärlds-
bevakningen är god 
och fångar upp 
lagändringar som 
påverkar 
verksamheten. När 
system upphandlas 
ställs ofta krav på 
att uppdateringar 
utifrån ändrad 
lagstiftning ska 
ingå, varför ingen 
granskning anses 
behövas. 

Nej 

11 Verksamhet 
Finansiell 
Förtroende 
IT 
Redovisning 

Risk att data kan förloras och att 
arbetsuppgifter utförs med fördröjning 
på grund av införande av nytt 
ekonomisystem vilket kan leda till sämre 
stöd till verksamheterna och hög 
arbetsbelastning. 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef En 
projektorganisation 
med kompetenta 
resurser tillsätts 
inför 
implementering av 
nytt 
ekonomisystem. 

Nej 
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12 Finansiell 
Förtroende 

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

4 2 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

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

Nej 

13 Finansiell 
Förtroende 

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

3 3 9 Granskning Ekonomichef Processen 
granskades 2020 
men ny granskning 
föreslås för att få en 
bild av om 
informations-
insatserna som 
satts in är 
tillräckliga. 

Ja 

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

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef Utvecklingsarbete 
har skett gällande 
uppföljningsmallar 
och påminnelser i 
Tendsign, vilket 
medför en lägre 
risk. 

Nej 

15 Finansiell 
Förtroende 

Risk att gränsen för direktupphandling 
överstigs på grund av bristande rutiner 
för uppföljning av direktupphandlings-
gränsen vilket kan leda till upphand-
lingsskadeavgift, högre inköpspriser etc. 

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef De rutiner som 
finns idag anses 
tillräckliga. 

Nej 

16 Finansiell 
Förtroende 

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

2 2 4 Acceptabel Ekonomichef Granskning 
utfördes 2020 där 
resultatet visade att 
förfrågnings-
underlaget är 
tillräckligt.  

Nej 
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17 Förtroende 
Finansiell 

Risk för att tecknade avtal inte sägs upp 
i tid, omförhandlas eller förlängs på 
grund av otydlig ansvarsfördelning 
och/eller att avtalen inte är kända vilket 
kan leda till förtroendeskada och 
ekonomisk skada. 

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef Genomgång av nya 
avtal i Evolution 
utförs månadsvis 
där dessa nya avtal 
läggs in i TendSign 
med påminnelse 
som skickas till 
avtalsägaren i god 
tid innan 
avtalstidens slut, 
varför rutinerna 
anses tillräckliga.   

Nej 

18 Finansiell Risk att upphandlingar inte påbörjas i tid 
på grund av otydlig arbetsfördelning 
och/ eller arbetsbelastning hos 
verksamheterna vilket kan leda till 
otillåten direktupphandling med 
upphandlingsskadeavgift. 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomichef Kostnaderna 
gällande 
upphandlings-
skadeavgifter 
bedöms vara låga. 

Nej 

19 Omvärld 
Verksamhet 

Risk för att interna och externa 
webbplatsen går ner på grund av 
sabotage eller tekniska problem vilket 
kan leda till sämre service/brist på 
samhällsviktig information till invånare, 
besökare och näringsidkare. 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Kommunika-
tionschef 

Det finns befintliga 
väl inarbetade 
rutiner sedan 
tidigare. 

Nej 

20 Omvärld Risk för att invånare/företag inte förstår 
beslut i myndighetsutövningen på grund 
av för komplicerat språk vilket kan leda 
till desinformation och förtroendeskada. 

3 3 9 Granskning Kommunika-
tionschef 

Kompetensbrist i 
klarspråk befaras 
föreligga varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 

21 Legal Risk för efterforskning av källa vid 
mediakontakter på grund av bristande 
kunskap vilket kan leda till legala 
påföljder. 

2 4 8 Granskning Kommunika-
tionschef 

Det finns ett oklart 
kunskapsläge i 
organisationen, 
varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 

22 Omvärld Risk för motstridig kommunikation i 
kommunens olika sociala mediekanaler 
på grund av bristande kunskap vilket 
kan leda till att informationen inte når 
fram eller tas emot. 

3 2 6 Granskning Kommunika-
tionschef 

Medvetande-
höjande insatser 
behövs, varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 
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23 Legal 
Förtroende 

Risk för olämplig eller olaglig 
kommunikation i kommunens olika 
sociala mediekanaler vilket kan leda till 
förtroendeskada, desinformation och 
legala påföljder. 

3 3 9 Granskning Kommunika-
tionschef 

Medvetande-
höjande insatser 
behövs, varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 

24 Finansiell 
 

Risk att projektrapportering inte kan ske 
inom utsatt tid på grund av personal-
bortfall kopplat till både ekonomisk 
redovisning samt projektledning vilket 
kan leda till att aktiviteter inte blir utförda 
samt ekonomiskt bortfall.  

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka  

Utvecklings-
chef 

Rutiner för 
uppföljning av 
projektlista bedöms 
vara tillräckliga för 
att säkerställa 
risken. Aktuell 
projektlista ska vara 
en kontrollpunkt på 
APT. 

Nej 

25 Omvärld  
Verksamhet 

Risk finns för minskade 
personalresurser på grund av hög 
frånvaro med anledning av pandemin 
vilket kan leda till att ordinarie 
arbetsuppgifter får åsidosättas och 
skjutas framåt på grund av pandemin 
vilket därmed kan leda till att leverans 
av arbetsuppgifter inte kan säkerställas. 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka  

Utvecklings-
chef  

Bedömningen är att 
verksamheten kan 
fortlöpa trots 
minskad närvaro. 
Täta uppföljnings-
möten säkerställer 
att verksamheten 
kan fortgå som 
vanligt.  

Nej 

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

3 
 

3 
 

9 
 

Granskning 
 

Utvecklings-
chef 

Det kan finnas risk 
för att kund/ 
invånare/ 
näringsidkare inte 
får återkoppling 
inom skälig tid, 
varför en 
granskning 
föreslås. Processen 
fanns med i intern 
kontrollplan 2020 
men kunde inte 
kontrolleras då 
ärendehanterings-
systemet inte var 
på plats, varför 
granskningen 
föreslås 2021. 

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

3 3 9 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka  

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Aktuell rutin finns. 
Utbildning i hot och 
våld planeras. 
“Jobbiga” 
möten/händelser 
som inte är att anse 
som tillbud 
dokumenteras och 
behandlas vid APT 

Nej 

28 Regelverk 
Förtroende 

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

3 3 9 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka  

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Aktuell rutin 
framtagen 2020 
som en åtgärd efter 
utförd riskanalys 
föregående år. 

Nej 

29 Regelverk 
Förtroende 
 

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

3 3 9 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka  

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Granskning 
genomfördes 2020, 
där resultatet av 
granskningen ledde 
till en uppdaterad 
dokumentation 
2020, vilket anses 
tillräckligt. 

Nej 

30 Verksamhet Risk för omfattande frånvaro på grund 
av sjukdom vilket kan leda till att 
sammanträden inte kan hållas. 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka  

Kanslichef Rutiner i form av 
hemarbete och att 
följa Folkhälso-
myndighetens 
rekommendationer 
har införts vilket 
anses tillräckliga 
förebyggande 
åtgärder. 

Nej 

31 Regelverk 
Förtroende 

Risk att tjänstemän och verksamheter 
inte följer anvisningar för diarieföring på 
grund av bristande kunskap vilket kan 
leda till att handlingar inte upprättas 
eller diarieförs. 

4 3 12 Granskning Kanslichef Granskning 
föreslås för att få en 
bild av 
omfattningen. 

Ja 
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32 Legal Risk att personuppgifter inte hanteras 
på ett korrekt sätt på grund av bristande 
kunskap vilket kan leda till höga 
skadestånd. 

2 4 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka  

Kanslichef Bristande hantering 
av personuppgifter 
kan ge höga 
skadestånd, men är 
relativt osannolikt. 
Information ges till 
verksamheterna för 
bättre efterlevnad. 

Nej 

33 Verksamhet Risk för ökad arbetsbelastning på grund 
av byte av diarie- och ärendehanterings-
system vilket kan leda till att verk-
samheten, under en övergångsperiod, 
inte bedrivs med samma hastighet och 
servicenivå som normalt. 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka  

Kanslichef Omfattande 
utbildningsinsatser 
kommer att krävas. 

Nej 

34 Verksamhet Risk för att kompletta handlingar inte 
kan skickas ut med kallelsen till 
sammanträde på grund av att 
tjänstemän inte är klara i tid vilket kan 
leda till att det fattas felaktiga beslut. 

4 2 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Kanslichef  Det finns en ny 
rutin för att 
förebygga detta. 

Nej 

35 Verksamhet 
Finansiell 

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

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Ett utvecklings- och 
implementerings-
arbete pågår redan 
gällande 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Nej 

36 Finansiell 
Verksamhet 
Regelverk 

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

2 1 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Det finns befintliga 
väl inarbetade 
rutiner. 

Nej 

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

2 1 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Stöddokument och 
hjälptexter finns i 
kommunens 
chefsportal. 

Nej 

38 Finansiell 
Förtroende 

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

3 1 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

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

Nej 
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39 Förtroende 
Verksamhet 

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

2 2 4 Acceptabel HR-chef Bisysslor 
granskades 2020 
vilket ledde till en 
direktåtgärd i form 
av inköp av ett 
systemstöd för att 
hantera bisysslor. 
Rutinerna har även 
uppdaterats. 

Nej 

40 Verksamhet 
Finansiell 

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

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Framtagna rutiner 
anses tillräckliga. 

Nej 

41 Verksamhet 
Finansiell 

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

2 1 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Det finns befintliga 
väl inarbetade 
rutiner med 
information bl.a. på 
Forum. 

Nej 

42 Verksamhet Risk för ej högre sysselsättningsgrad på 
grund av obalans mellan arbete och 
fritid, psykisk ohälsa etc. vilket kan leda 
till kompetensförsörjningsproblem och 
sämre ekonomi för medarbetaren på 
kort och lång sikt. 

2 4 8 Granskning HR-chef Eftersom det kan 
leda till höga 
kostnader för 
kommunen föreslås 
granskning av 
sysselsättningsgrad 
och sjuktal. 

Ja 

43 Verksamhet Risk för sämre arbetsmiljö för 
kommunens medarbetare på grund av 
distansarbete med anledning av 
pandemin vilket kan leda till ökad ohälsa 
samt ökade kostnader för anpassning 
av arbetsmiljön hemma. 

3 3 9 Granskning HR-chef Granskning 
föreslås för att få en 
uppfattning av 
omfattningen av 
distansarbete och 
arbetsmiljön. 

Ja 
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44 Verksamhet Risk för att medarbetare blir sjukskrivna 
på grund av hög arbetsbelastning vilket 
kan leda till sämre service, mindre tid till 
utvecklingsprojekt i verksamheterna 
samt inte att kritiska arbetsuppgifter inte 
kan utföras. 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

Befintliga rutiner 
anses tillräckliga. 

Nej 

45 IT-baserad 
Verksamhet 

Risk för driftsstopp på grund av 
avsaknad av jour vilket kan leda till att 
nätet, telefonin, wifi, e-tjänster etc. inte 
kan nyttjas under tiden för avbrottet. 

3 3 9 Acceptabel Digitali-
seringschef 

Risken anses 
acceptabel. 

Nej 

46 IT-baserad 
Verksamhet 

Risk för driftsstopp på grund av 
avsaknad av redundans för UPS vilket 
kan leda till att om befintlig UPS går 
sönder blir serverrummet strömlöst och 
verksamheterna kan inte nyttja it och 
system. 
 

2 3 6 Acceptabel Digitali-
seringschef 

Redundans-
kostnaden är hög, 
dock är 
sannolikheten låg 
att det inträffar 
varför risken är 
acceptabel. 

Nej 

47 IT-baserad 
Verksamhet 

Risk för driftsstopp på grund av 
avsaknad av redundans för internet vid 
avbrott hos leverantören eller matningen 
till kommunen vilket kan leda till att 
verksamheterna och invånarna inte kan 
nyttja it, telefon och fiber. 
 

2 3 6 Acceptabel Digitali-
seringschef 

Redundans-
kostnaden är hög, 
dock är 
sannolikheten låg 
att det inträffar 
varför risken är 
acceptabel. 

Nej 

48 IT-baserad 
Verksamhet 

Risk för att filer blir krypterade (oläsliga) 
på grund av virus vilket kan leda till att 
verksamheterna inte kan utöva sitt 
arbete och/eller att viktig information går 
förlorad. 

3 3 9 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

Det finns befintliga 
rutiner som anses 
tillräckliga. 

Nej 

49 IT-baserad 
Verksamhet 

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

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

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

Nej 
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50 Verksamhet Risk att noder eller annan teknik i 
fibernätet inte fungerar på grund av 
sabotage eller åska vilket kan leda till 
driftsavbrott i fibernätet. 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

Sannolikheten 
bedöms låg och 
åtgärder såsom 
installation av 
åskskyddsrelä, 
automatisk 
återställare vid 
strömavbrott och 
digitala lås är utfört 
gällande Bertil-
storpsnoden. 

Nej 

51 Legal Risk för felaktiga behörigheter i IT-
system på grund av att personer inom 
kommunförvaltningen byter befattning 
vilket kan leda till sekretessbrott och 
andra överträdelser av befogenheter. 

2 3 6 Granskning Digitali-
seringschef 

En granskning 
föreslås för att få en 
uppfattning av 
omfattningen. 

Ja 

52 IT-baserad Risk för att system köps ute i 
verksamheterna utan 
digitaliseringsavdelningens kännedom 
på grund av bristande övergripande 
systemdokumentation vilket kan leda till 
stora kostnader för kommunen. 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

Det har upprättats 
ett digitaliserings-
råd och det finns ett 
pågående arbete 
kring system-
dokumentation. 

Nej 

53 IT-baserad Risk för dataintrång exempelvis av 
användarkonton, vid digitala möten etc. 
på grund av att digitaliseringsgraden 
ökar vilket kan leda till ekonomiska 
kostnader. 

4 2 8 Granskning Digitali-
seringschef 

En granskning 
föreslås för att få en 
uppfattning av 
omfattningen. 

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

 

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

 

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

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

• IT-baserade risker 

 

Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga.  
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Sannolikhet 
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden. 
 

 
Konsekvens 
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska. 
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Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.  

 

 
 

Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 

 

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

 

Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 
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Till internkontrollplan 
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd 
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.  
 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 6 Dnr KS 2020/217

Internkontrollplan 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.204, förutom 
risk 42 som återremitteras till förvaltningen för redaktionell omarbetning. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021 ta fram ett förslag på ny 
internkontrollpunkt gällande IT-säkerhet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av kommunstyrelsens 
verksamheter och utifrån denna analys tagit fram ett förslag på intern 
kontrollplan 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Vid utförande av kontrollmoment i enlighet med den interna kontrollplanen 
kan resultatet leda till ekonomiska konsekvenser. En god och välfungerande 
intern kontroll motverkar negativa ekonomiska händelser.

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

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

Uppföljning
Uppföljning av det interna kontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen.
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Justerandes sign

§ 6 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.48, med 
ändringen att risk 13 från riskanalysen tas med i internkontrollplanen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetskott § 8/2021, handlingsid: Ks 2021.71.
Kommunstyrelsen internkontrollplan 2021 (ver2), handlingsid: Ks 2021.204.
Kommunstyrelsen riskanalys 2021 (ver2), handlingsid: Ks 2021.205.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2021:
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.48, med 
ändringen att risk 13 från riskanalysen tas med i internkontrollplanen.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
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Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 27 Dnr KS 2021/30

Deltagande i Skåne Nordost

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om att Tomelilla kommun ska få 
adjungeras till Skåne Nordost.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Skånes nuvarande och framtida utveckling pågår många 
väsentliga och strategiska frågor så som utveckling av regionplan, Skånes 
regionala utvecklingsstrategi, viktiga framtida infrastruktursatsningar med 
mera Tomelilla kommun har för avsikt att fortsatt ha ett etablerat samarbete 
tillsammans med Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommuner i SÖSK, där 
Ystad utgör regional kärna. 

Det finns dock ett värde med att delta i samt ha möjligheten att föra en 
dialog med politiska ledamöter och kollegor med hela östra Skåne som 
utgångspunkt. Tomelilla kommun önskar därför vända sig med en förfrågan 
till Skåne Nordost att på kontinuerlig bas adjungeras i deras 
samverkansforum. Adjungering innebär i detta fall upptagande av 
kommunstyrelsens presidium samt kommundirektör som medlem i 
mötesförsamlingen avseende närvaro- samt yttranderätt, dock inte yrkande- 
eller beslutsrätt.

Ekonomiska konsekvenser
Deltagande i Skåne Nordost kommer att kosta en begränsad summa, bland 
annat för de förtroendevaldas deltagande på sammanträden och reskostnader 
i samband med dessa. Detta bekostas inom kommunstyrelsens ram.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt. 
Givetvis ska resor till Skåne Nordosts sammanträden företas på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt.
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Justerandes sign

§ 27 forts.

Uppföljning
Ärendet följs upp om Tomelilla kommun adjungeras till Skåne Nordost. Då 
finns det anledning att utvärdera deltagandet efter viss tid.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om att Tomelilla kommun ska få 
adjungeras till Skåne Nordost.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, handlingsid: Ks 
2021.602.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 28 Dnr KS 2021/21

Svar på revisorernas uppföljning av 2018-års 
fördjupade granskningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del 
har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen 
avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs 
av privata utförare. 

Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett 
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas 
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens 
hantering av projekt finansierade av EU-medel.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, HR-chef Johan 
Lexfors och ekonomichef Elisabeth Wahlström, vill avge följande 
yttrande:

Revisorerna skriver i sin rapport att de konstaterar att en 
arbetsmiljöutbildning har genomförts men att det inte framgår om 
utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen 
genomfördes. 
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Justerandes sign

§ 28 forts.

Förvaltningen har genomfört följande utbildningar inom arbetsmiljöområdet. 
Till samtliga utbildningar för chefer så bjuds även verksamhetscheferna in. 
Utbildningar explicit i ledningsgrupper har också genomförts:  

- Chefsdagar; stress och ledarpolicyn, 21-22/9-20. Samtliga 
verksamhetschefer deltog förutom en som var sjuk.

- Ledarakademins arbetsmiljöblock: Riskbedömningar, 13-14/2-20.
- Aktiva åtgärder genomfördes i samtliga ledningsgrupper (där 

verksamhetschef ingår) under höst och vinter 19/20.
- Verkstad med HR. Tema OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) 

och trafiksäkerhetsrutin. Genomfört i samtliga ledningsgrupper. 
- Ledarakademins arbetsmiljöblock: Våra olika roller och 

ansvarsområden, 11/12-19.
- Chefsdag, kränkande särbehandling, 11/10-19.
- Starkt psykiskt påfrestande arbete, 16/5 och 24/5-19.

Vidare skriver revisorerna i sin rapport att kommunstyrelsen inte har kunnat 
redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, om åtgärder vidtagits för 
att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket 
sätt kommunstyrelsen säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma 
rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningen håller inte med i revisorernas bedömning. HR-avdelningen har 
varit och informerat kommunstyrelsen i arbetsmiljöfrågor och fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter samt om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar. 
Dessutom har HR löpande dialoger med kommunstyrelsens arbetsutskott 
(som tillika är personalutskott) i arbetsmiljöfrågor:

- Den 19 juni 2019 var HR tillsammans med Arbetsmiljöverket på 
kommunstyrelsens sammanträde för att informera om 
arbetsmiljöfrågor.

- Den 22 maj 2019 var HR och redovisade och redogjorde för SAM 
2018 för kommunstyrelsen.

- Den 19 december 2018 var HR på kommunstyrelsen för att informera 
om fördelning av arbetsmiljöansvar med mera.

Revisorerna skriver gällande granskningen avseende kommunens styrning 
och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare att 
”kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet 
ska följas upp, vilket inte är i linje med fullmäktiges program”.
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17 februari 2021

Justerandes sign

§ 28 forts.

Det stämmer att det inte har gjorts någon ytterligare plan för uppföljning 
utöver den mycket tydliga plan som redan finns i avtalet med entreprenören: 

”Tomelilla kommun och städbolaget (Lassila Tikanoja Service AB) ska 
genomföra månadsvisa samverkansmöten. Detta för att undvika att 
konflikter uppkommer och för att skapa goda förbindelser och en bra 
kommunikation mellan parterna. Dessutom kan avvikelser och fel bättre 
åtgärdas för att möta kommunens förväntade kvalitet. Planering av dessa 
möten tillsammans med antagandet av agenda fastställs i samråd mellan 
kommunen och städföretaget.”

Uppföljningsplanen innebär att följande punkter ska tas upp på 
samverkansmötet:

 Nulägesanalys och Status
 Uppföljning Checklista ska-krav
 Tomelilla kommuns upplevelse av samarbetet
 Städföretagets upplevelse av samarbetet
 Genomgång av rapport från kvalitetskontroll
 Behov inom uppdraget (tillägg och avdrag diskuteras)

Vidare vad gäller uppföljning ska leverantören enligt avtalet kalenderårsvis 
senast den 31 januari påföljande år utan anmodan lämna statistik till 
beställaren avseende följande:

 Avvikelser vid utförda kvalitetskontroller
 Under året debiterade tjänster
 Personalomsättning
 Reklamationer
 Sjukfrånvaro

Tomelilla kommun kan också enligt avtalet, om särskilda skäl föreligger, 
begära statistik enligt ovan vid annan tidpunkt under året. Städföretaget har 
även löpande under året avstämning med verksamheterna med motsvarande 
punkter som finns på samverkansmötet enligt ovan. Mötena protokollförs.

Vidare konstaterar revisorerna att ”en riskanalys kopplat till städavtalet inte 
genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske löpande både på 
övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering 
till kommunstyrelsen avseende avtalsuppföljning löpande sker avseende 
ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning.” 
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Justerandes sign

§ 28 forts.

Detta stämmer och kommer att åtgärdas med att en rapport ges till 
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Vi vill dock poängtera 
att flera riskanalyser har genomförts i samband med pandemin. Detta har lett 
till en allmän höjning av städfrekvensen och ytterligare städning av specifika 
ytor såsom dörrhandtag och trappräcken.

Gällande granskningen avseende kommunstyrelsens hantering av projekt 
finansierade av EU-medel skriver revisorerna att ”enligt uppgift har en 
tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter kontra utgifter 
framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi däremot inte 
kunnat verifiera detta.” 

Vi anser att kommunstyrelsens hantering av EU-projekt fungerar bra. I 
samband med uppstart av nya EU-projekt har ansvarig myndighet, oftast 
länsstyrelsen eller Tillväxtverket, en genomgång av vilka krav som kommer 
att ställas på redovisning av EU-projektet och en mall för detta lämnas. 
Eftersom Tomelilla kommun har specifikt utsedda personer som 
projektekonom och projektadministratör så finns numera väl upparbetade 
och kända rutiner för hur redovisningen ska se ut, hur den ska levereras och 
vem som hanterar vad i inrapporteringen. Kvaliteten har förbättrats och 
frågor kring inrapporteringen har minskat mycket från länsstyrelsens och 
Tillväxtverkets sida. Redovisningarna accepteras oftast utan frågor. Med 
anledning av detta anser vi att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.   

Ekonomiska konsekvenser
Viss ytterligare arbetstid kommer att krävas, men i övrigt ser vi inga andra 
ekonomiska konsekvenser med anledning av detta yttrande till revisorerna.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.

Uppföljning
Förvaltningen kommer att följa upp att kommunstyrelsen ges en 
särredovisning gällande städavtalet i samband med årsredovisningen.
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17 februari 2021

Justerandes sign

§ 28 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.601.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2021, handlingsid: Ks 2021.516.
Revisorerna § 2/2021, handlingsid: Ks 2021.414.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.105
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.104.

Tidigare behandling
Revisorerna § 2/2021:
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Rev § 2 Dnr KS 2021/21

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende 
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Revisorerna bedömer även att kultur- och fritidsnämnden 
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. 

Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett 
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas 
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens 
hantering av projekt finansierade av EU-medel.
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Justerandes sign

§ 2 forts

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-
01-19 och beslutade att översända rapporten till kommunstyrelsen, 
familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunstyrelsens och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda 
senast 2021-03-10.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.xxx.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.xxx till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast xxx samt till kommunfullmäktige för kännedom.

- (Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.xxx samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Tomelilla/Simrishamn samt Sveriges Radio 
Kristianstad.)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-15, handlingsid: 
Ks 2021.106
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.104
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.105
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Justerandes sign

§ 2 forts

Tidigare behandling
2020-09-17: Revisorerna § 35/2020
Uppdrag -Uppföljning av fördjupade granskningar 2018, handlingsid: Ks 
2020.2793

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att styrelse och nämnder ska inkomma 
med yttranden på granskningen senast 2021-03-10 för att revisorerna ska 
kunna beakta dessa vid ansvarsprövningen för 2020 den 24 mars 2021. 
Vidare föreslår Ulla-Christina Lindberg att förslaget att skicka ut 
pressmeddelande för denna granskning tas bort.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lindbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen 
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar genomförda 2018

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, familjenämnden och vård- och 
omsorgsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata 
utförare. Vi bedömer även att kultur- och fritidsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett antal 
rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas arbetsmiljö fortfarande inte har 
åtgärdats. Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens hantering av projekt 
finansierade av EU-medel.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2020-01-19 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen, familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens 
och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av yttrandena ska framgå 
vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara 
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2020-01-19

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Tomelilla kommuns 
revisorer
Uppföljning av tidigare granskningar – Granskningsrapport 

2021-01-19
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Bakgrund

Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda 
granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Vidare 
avser revisorerna granska huruvida direkta brister som noterats i 
samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om de fyra granskningarna 
har haft någon effekt och huruvida den granskade nämnden har 
vidtagit några åtgärder med anledning av de brister som iakttagits.

Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:

- Har nämnden åtgärdat iakttagna brister?

- Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som har 
framförts?

- Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras yttrande?

Granskningen avser följande granskningar som genomfördes 2018: 

- Granskning av kommunens styrning och uppföljning av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare

- Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade 
av EU-medel

- Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll

- Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Revisionskriterier 
Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer som 
lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de missiv som 
ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen efter det att 
granskningen kommunicerats. 

Metod
De fyra för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive granskning har 
granskats. Utifrån detta underlag har ett antal frågor upprättats. 
Ansvariga tjänstepersoner har ombetts att besvara ett antal frågor 
rörande vilka åtgärder som vidtagits. Inom ramen för uppföljningen har 
vissa parallella kontroller av lämnade uppgifter genomförts.

Bakgrund, syfte och metod
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Bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen och nämndernas styrning och uppföljning över 

verksamheter som bedrivs av annan än kommunen fungerar i olika grad.
- Kommunstyrelsen visar på flest brister vad gäller styrning och 

uppföljning. Denna bedömning grundas på att avtalen med de privata 
utförarna dels inte reglerar hur kommunstyrelsen ska styra och följa upp 
den avtalade verksamheten dels att avtalen inte säkrar allmänhetens 
insyn i verksamheten. 

- Vidare har det inte skett någon uppföljning av verksamheterna, förutom 
avseende städbolaget.

- Vi anser att det är en brist att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden har utarbetat en plan enlig kommunfullmäktiges 
program.

- Vidare anser vi att såväl kommunstyrelsen som nämnderna bör inför 
upprättandet av den årliga planen genomföra en riskanalys av de 
verksamheter som har lämnats över till privata utförare. Riskanalysen 
bör omfatta en bedömning av vilka risker som finns inom verksamheten 
och vilka konsekvenser som kan inträffa med anledning av riskerna.

- Vidare bedömer vi att det enbart är vård- och omsorgsnämnden som har 
ett system för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att 
verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten. Det 
är enligt oss en brist att liknande system och arbetssätt inte finns för 
övriga verksamheter. 

- Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering.

- Vård- och omsorgsnämnden har upprättat en egen rutin och blankett för 
klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock uppdateras då den inte 
stämmer överens med den befintliga blanketten, samt att adressen som 
hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig.

- Vidare anser vi att det finns brister i återrapporteringen till 
kommunstyrelsen och nämnderna.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen och familjenämnden rekommenderas att 
säkerställa att: 

- att en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp utarbetas

- att det genomförs tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av 
utförarens tjänst

- att det sker en tillräcklig återrapportering avseende privata 
utförare

Därutöver rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att framtida avtal garanterar möjligheten till 
insyn, styrning och uppföljning
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 2018-09-26, § 152)
- Det program som antogs i kommunfullmäktige avseende privata utförare 

började gälla den 1 april 2017, endast avtal som tecknats efter den 1 april 
omfattas av programmet. Avtal som ingåtts tidigare ska så långt det är möjligt 
följas upp enligt programmets intensioner. Av de i rapporten granskade 
avtalen är det endast ett, skolskjuts för särskoleelever, som börjat gälla efter 
april 2017.

- Vård och omsorgsnämnden arbete med privata utförare lyfts fram som ett 
vägledande exempel på hur övriga nämnder kan lägga upp en struktur för 
uppföljning och återrapportering. Förvaltningen instämmer i bedömningen och 
kommer att arbeta för att implementera vård och omsorgsnämndens rutin i 
övriga nämnder och styrelsen i enlighet med programmet för uppföljning av 
privata utförare och därmed följa antagna relevanta styrdokument och riktlinjer 
för upphandling och uppföljning.

- Det innebär att respektive nämnd och styrelse ska:

- Utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska 
följas upp

- Genomföra tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av utförarens tjänst

- Säkerställa att tillräcklig återrapportering avseende privata utförare görs till 
respektive nämnd och styrelse

- Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att framtida avtal 
garanterar möjlighet till insyn, styrning och uppföljning. Detta ska göras genom 
att fastställa en övergripande årlig plan för granskningar av verksamhet i privat 
regi samt i övrigt följa gällande styrdokument för uppföljning av privata utförare 
och upphandlingar.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Familjenämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-06-20, § 70)
- Individ- och familjeverksamheten har ingen verksamhet 

som bedrivs av privata utförare och därmed inget behov 
av en plan för uppföljning i nuläget. I det fall någon 
verksamhet framöver skulle bedrivas av privat utförare 
skall de rekommendationer som utarbetats i rapporten 
beaktas och följas.

Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
Vård- och omsorgsnämnden har inte inkommit med svar till 
revisionen. Däremot hanterades granskningen av 
nämnden 2018-05-31, § 60. 
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Vad visar uppföljningen?
- Vård- och omsorgsnämnden: Enligt kvalitetschefen inom stöd 

och omsorg förbinder sig de privata utförarna i avtalet att lämna 
de uppgifter som kommunen efterfrågar. Utföraren ska biträda 
beställaren vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. För 
insyn i verksamheten har beställaren rätt att göra oanmälda 
besök i verksamheten. I avtalet beskrivs även åtgärdsplaner, 
sanktionsmöjligheter samt på vilka grunder avtalet kan hävas.

- Årligen, senast den siste mars, ska en verksamhetsberättelse 
lämnas till vård- och omsorgsnämnden där det framgår hur de 
privata utförarnas arbete med att säkra verksamhetens kvalitet 
löpt under året samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 
som uppnåtts. En halvårsrapport lämnas senast den 20 juli. 

- Utifrån fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
beslutar vård- och omsorgsnämnden om en årlig plan för 
uppföljning. Resultatet redovisas för nämnden. Klagomål och 
händelserapportering från samtliga verksamheter rapporteras till 
nämnden per tertial. 

- Vidare redovisas resultaten av den nationella 
brukarundersökningen för nämnden. 

- I de övergripande nämndsmålen omfattas enligt uppgift både 
egen regi och entreprenad och måluppfyllelsen redovisas årligen 
till nämnden. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Uppföljning i de individuella ärenden görs av vård och 

omsorgs biståndshandläggare som återkopplar resultaten till 
ansvarig utförare. 

- Det finns enligt kvalitetschefen inte en särskild mall för 
riskanalys av de verksamheter som lämnats över till privata 
utförare som används inför upprättande av den årliga 
uppföljningsplanen. Kvalitetschefen uppger däremot att 
resultat från brukarundersökningen och från uppföljningar, 
synpunkter och händelserapportering ligger till grund för den 
årliga uppföljningsplanen. Vidare uppges bruttorisklistan till 
internkontrollen i flera delar även tjäna som riskanalys för 
verksamheter på entreprenad. 

- Vård- och omsorgsnämndens rutin för hantering av 
synpunkter och klagomål uppdaterades 2019-04-23. Av 
rutinen framgår att brukare med e-legitimation kan lämna 
synpunkter på hemsidan och i annat fall via stöd och omsorgs 
synpunktsbroschyr. 
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Vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antog den 4 maj 2020, §

62, ett nytt program för uppföljning av privata utförare. 

- En riskanalys kopplad till städavtalet har inte framarbetats, men 
sedan Coronapandemin startade våren 2020 har enligt uppgift 
ledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
avstämningar varje vecka och vid dessa har leverantörens 
utökade städning av lokalerna bedömts. 

- Av de verksamheter som utförs av privata utförare inom Tomelilla 
kommun har kommunstyrelsen endast ansvar för 
städverksamheten. Det har enligt uppgift inte utarbetats en årlig 
plan för när och på vilket sätt avtalet avseende städning och 
städverksamheten ska följas upp.

- Däremot följs avtalet avseende städning enligt uppgift upp flera 
gånger per år. Dels på övergripande nivå genom ekonomichefen. 
Ekonomichefens uppföljning avseende ekonomi och 
kostnadsutfall sker löpande men inte i form av särredovisning till 
kommunstyrelsen. Dels sker uppföljning på enhetsnivå, till 
exempel mellan städbolaget och en förskola.

- En kommunövergripande rutin för hantering av synpunkter och 
klagomål har tagits fram och började gälla den 15 januari 2020. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Familjenämnden: Familjenämnden har framarbetat en plan 

för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas (FN 2020-
02-28, § 24). 

- Familjenämnden genomför inte en riskanalys av de 
verksamheter som lämnats över till privata utförare inför 
upprättande av den årliga planen. Familjenämnden hanterar 
enligt uppgift eventuella risker genom de krav som ställs i 
samband med upphandlingen och den uppföljning som 
genomförs med utföraren. 

- En sammantagen bedömning utifrån planens 
uppföljningsområden återrapporteras till familjenämnden. 
Uppföljningen sker dels via formulär som utföraren fyller i, 
vilket följs av möte med utföraren tre gånger per år. 

- Utöver denna formaliserade uppföljning har 
skolskjutssamordnaren dagliga kontakter med utföraren. 
Samordnaren, som arbetar 75 %, har i huvudsaklig 
arbetsuppgift att kontrollera, beställa och föra dialog med 
skolskjutsutföraren.

- Familjenämndens uppföljning av privata utförare skickas till 
kommunstyrelsen för information. 
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Ett nytt program för uppföljning av privata utförare som syftar till att reglera uppföljning av verksamheten som bedrivs i extern 
regi samt att säkerställa insyn i verksamheten har tagits fram och antagits av fullmäktige. Vidare har kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering framarbetats under 2020. 

- Däremot har kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet ska följas upp, vilket inte är i linje med 
fullmäktiges program. Vidare har en riskanalys kopplat till städavtalet inte genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske 
löpande både på övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering till kommunstyrelsen avseende 
avtalsuppföljning löpande sker avseende ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning. 

- Familjenämnden har framarbetat en plan för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas. Däremot genomför nämnden inte en 
riskanalys inför upprättande av planen. Verksamheten följs upp tre gånger per år genom formulär och möten med utföraren. En 
sammantagen bedömning utifrån genomförd granskning återrapporteras till familjenämnden.

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av privata utförare, i linje med fullmäktiges program. 
Avseende upprättande av riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, händelserapportering m.m. ligger till
grund för uppföljningsplanen. Årligen lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas 
kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård- och omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika 
rutinen för hantering av synpunkter och klagomål.  

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare
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Bedömningar från granskningen 2018
- Det är positivt att kommunstyrelsen har tagit fram kommunala strategier 

och policys för kommunens EU-arbete. Strategierna, som antogs i maj 
2014, används visserligen som en övergripande strategi för kommunens 
arbete med EU-projekt och EU-finansiering men det är en brist att 
strategierna inte är allmänt kända bland alla projektägare och tjänstemän 
som är involverade i EU-projekt. 

- Vi menar att strategierna bör få större betydelse i arbetet, och om det 
behövs uppdateras för att kunna fylla rollen som styrande dokument.

- Vi menar att det i dagsläget sker ett gediget och strukturerat arbete kring 
att fånga upp aktuella projektidéer för EU-finansiering samt att stötta 
projektägare som driver EU-projekt. De EU-projekt som bedrivs av 
kommunstyrelsen bedöms genomsyras av långsiktiga visioner och gå i 
linje både med kommunens utvecklingsmål och EU:s mål inför 2020.

- Vi bedömer att organisationen kring hantering av EU-finansiering i 
huvudsak fungerar bra. Ett mer ändamålsenligt stöd gällande 
projektekonomin hade dock kunnat avlasta projektägarna, vilka i 
dagsläget själva får lägga en betydande andel av sin tid på frågor 
rörande ekonomi och administration.

- Det sker kontinuerligt utbildningar som ökar EU-kompetensen bland 
anställda i kommunen, vilket går i linje med de kommunala målen och 
riktlinjerna inom ramen för EU-strategin. 

- Med hjälp av Europa Direkt-kontoret och Leader-kontoret samt EU-
samordnarens stöd bedömer vi att målsättningen uppnås vad gäller att 
öka förutsättningar för kommunerna i sydöstra Skåne, däribland 
Tomelilla kommun, att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete kring 
EU-projektutveckling. 

- Vi har i granskningen konstaterat att sammanställningen från 
ekonomiavdelningen lämnar en del frågor obesvarade eftersom den inte 
stämmer överens med den redovisning över pågående EU-projekt som 
tillhandahållits av EU-samordnaren. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att det finns ett ekonomistöd för projektägare

- Ta fram en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter

- Särredovisa kommunens EU-bidrag för samtliga EU-projekt

Fort. bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att redovisningen av externa 

medel håller en tillräcklig kvalitet och att utdrag och ekonomirapporter 
kan genereras utan alltför mycket handpåläggning.

- Enligt strategidokumentet för SÖSK-kommunerna uppmuntras 
kommunerna att inarbeta rutiner för att särredovisa samtliga EU-stöd. 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer strategidokumentets 
rekommendation avseende särredovisning, med utgångspunkt i de 
dokument vi har mottagit från ekonomiavdelningen.

- Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tämligen 
välfungerande organisation vad gäller kommunstyrelsens hantering av 
EU-finansiering och ett bra stöd för tjänstemännen i form av EU-
samordnaren och utvecklingsavdelningen.

- Vi bedömer däremot att det saknas resurser för ekonomistöd till 
projektägarna samt att kommunstyrelsen inte har ett systematiskt 
arbetssätt för analys av sammanlagda kostnader för administration av 
EU-ansökningar kontra intäkter i form av EU-bidrag. 

- Vidare ser vi brister i uppföljning av de resurser som kommunen avsatt i 
relation till projektens effekt.
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Kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-27, § 18)
- En förstärkning av ekonomiavdelningen ska göras under våren 2019. 

Syftet är att centralisera den förvaltningsövergripande administrationen. 
En av de arbetsuppgifterna som är prioriterad är projektekonomi. En tjänst 
som kvalificerad redovisningsekonom håller på att rekryteras. 
Sammantaget kommer den planerade förstärkningen säkerställa att det 
finns ekonomistöd för projektägarna samtidigt som strukturen för 
redovisningen av både EU-projekt och andra externt finansierade projekt 
förbättras.

- På uppdrag av kommunstyrelses arbetsutskott ska förvaltningen under 
kvartal 1 2019 lämna en långsikt plan för vilka sorters projektansökningar 
som planeras och redogöra för hur kvaliteten kan förbättras.

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Fort. vad visar uppföljningen? 
- Enligt uppgift särredovisas samtliga EU-bidrag genom 

särskild projektredovisning. Ett av kraven vid rekvisition av 
bidrag är att alla kostnader och intäkter ska särredovisas 
och en huvudbok ska alltid skickas in där det framgår att så 
skett. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 27 mars 2019 ta 
del av en plan för vilka sorters projektansökningar som 
planeras, med efterföljande diskussion om aktuella EU-
projekt och hur kommunen kan beviljas utökat stöd. 

Vad visar uppföljningen?

- Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2014, § 46, en EU-strategi för 
sydöstra Skåne. Strategin gällde för åren 2014-2020. Tjänstemän inom 
Tomelilla kommun har bjudits in till flertalet utbildningar och seminarier 
som arrangeras av Europa Direkt Sydskåne angående EU-projekt och 
andra EU-relaterade ärenden.

- Enligt uppgift har kommunstyrelsen säkerställt ett ekonomistöd för 
projektägare genom att en ekonom har utsetts till projektekonom. 
Ekonomen hanterar den ekonomiska redovisningen gentemot 
Tillväxtverket och Länsstyrelsen i samverkan med projektägaren. 
Därutöver har en projektassistent utsetts för att hantera praktiska 
frågor som exempelvis att föra mötesanteckningar, sammanställa 
projektdeltagarnas tidredovisningar och andra typer av underlag som 
krävs vid rekvisitioner av bidragen.

- De timmar som projektägare och projektdeltagare (inklusive 
ekonomistöd) genomför i respektive projekt redovisas oftast via 
tidrapporter som medfinansiering alternativt att en bedömning görs från 
början om procentuell andel av tjänst som ska belasta projektet. I 
samband med uppstart av ett externfinansierat projekt sker möten med 
exempelvis Tillväxtverket, Länsstyrelsen eller annan finansiär där 
mallar och redovisningskraven diskuteras. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder i huvudsak har vidtagits utifrån  
rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Vi kan konstatera att en projektekonom och en projektassistent har utsetts i syfte 
att säkerställa ekonomistöd och avlastning avseende det administrativa arbetet för 
projektägare. 

- Av de underlag vi tagit del av inom ramen för uppföljningsgranskningen kan vi 
konstatera att kommunens EU-bidrag särredovisas. 

- Enligt uppgift har en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi 
däremot inte kunnat verifiera detta. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vi kan konstatera att det saknas en samlad strategi för kultur- och 

fritidsnämndens uppdrag. 

- Verksamhetsplanerna som upprättas ute i verksamheten tar inte 
nämnden del av och de kan därmed inte följa upp om 
verksamheten bidrar till måluppfyllelsen.

- Att förvaltning tar fram en gemensam plan kan bidra till en 
helhetsbild över kommunens utmaningar och prioriteringar och 
det anser vi vara positivt. Det bidrar dock även till ytterligare ett 
styrmedel över i detta fall en verksamhet som redan har en otydlig 
styrning då nämnden saknar egna strategier för verksamheten.

- Vad gäller andelen driftsbidrag i relation till nämndens intäkter bör 
nämnden göra en analys av vilka konsekvenser det medför om 
nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina 
projekt.

- Som tidigare nämnt skulle en bättre styrning av verksamheten 
bidra till en förbättrad uppföljning. Vi finner inte att det är tillräckligt 
att nämnden till största del följer upp ekonomin.

- Vi ser det som positivt att nämnden följer upp nyckeltal för 
verksamheten. Det saknas dock ett målvärde för nyckeltalen och 
nyckeltalen saknar en grund att stå på, såsom en beslutad plan 
som anger vad som ska uppnås och varför dessa nyckeltal ska 
följas upp.

- Vi finner det positivt att riskanalysen består av ett tiotal risker som 
har identifierats men ställer oss frågande till om den är tillräckligt 
omfattande för att täcka in alla risker i verksamheten.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. bedömningar från granskningen 2018 
- Vår bedömning är att kontrollmomenten i 

internkontrollplanerna även i större utsträckning kan utgå från 
ett medborgarperspektiv. Detta skulle kunna medföra att fler 
risker knutna till verksamheten, t.ex. brukarnas tillgång till 
service och servicenivån skulle ingå i internkontrollplanen 
eftersom dessa inte täcks av mål eller en verksamhetsplan.

- Vi ställer oss också frågande till varför nämnden fattar beslut 
om nya kontrollmoment fastän kontrollmomenten enbart har 
kontrollerats vid ett tillfälle när det ska kontrolleras två gånger 
per år.

- Sammanfattningsvis är vår bedömning att kultur- och 
fritidsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig styrning, 
ledning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten. 

- Vår bedömning grundar sig på att det saknas ett styrsystem 
som följer organisationens struktur. Det finns ett glapp vad 
gäller styrningen mellan vad kommunfullmäktige har fastställt 
och verksamheternas verksamhetsplaner.

- Nämndens internkontrollarbete kan förbättras genom att risk-
och väsentlighetsanalysen blir mer heltäckande samt att 
dokumentationen vid kontrollerna utvecklas att innehålla 
resultatet av kontrollerna och inte enbart en bedömning om 
rutinen är fungerande eller inte. 

- Eftersom nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst 
ansvariga för den interna kontrollen bör de, för att kunna göra 
en bedömning, säkerställa att de får ta del av hur kontroller 
har genomförts och resultatet därav.
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-26, § 10)
- En arbetsgrupp bestående av såväl förtroendevalda som 

tjänstemän kommer tillsättas för att utarbeta dels en fritidsplan 
under 2019 och dels en kulturplan under 2020

- Kultur- och fritidschefens övergripande verksamhetsplan kommer 
framöver utarbetas med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. För de verksamheter som saknar verksamhetsplan, t ex 
kommunens fritidsgårdar, kommer sådan upprättas.

- Kultur- och fritidsnämnden kommer framöver alltid i sina beslut 
ange datum för återrapportering när uppdrag ges till 
verksamheten.

- Verksamheterna som bedrivs med externa driftsbidrag är utökade 
aktiviteter och som är tidsbegränsade. Om dessa externa 
driftsbidrag inte beviljas längre så måste aktiviteterna läggas ner 
alternativt erhålla budgettillskott till verksamheten.

- Avrapporteringen av genomförd intern kontroll kommer från och 
med 2019 även omfatta redovisning av hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet. Avrapportering kommer ske till 
nämnden löpande i de fall kontroller utförs vid mer än ett tillfälle 
under året. Dokumentationen av utförda kontroller kommer 
förbättras och arkiveras gemensamt för samtliga kontrollmoment 
antingen digitalt eller i en pärm.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Rekommendationer från granskningen 2018
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderas att: 

- Upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och 
fritidsverksamheten, som därefter ligger till grund för övriga 
planer

- Ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av 
verksamheterna

- Stärka uppföljningen av verksamheten

- Analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna om dessa inte skulle finnas att tillgå

- Utveckla kontrollrapporterna att även omfatta hur kontrollerna 
har genomförts och resultatet
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Vad visar uppföljningen?
- Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om en kultur- och 

fritidsplan för 2021 2020-12-15, § 67. 
- Kultur- och fritidsplanen för 2021 har enligt uppgift inte 

framarbetats med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. Tomelilla kommun utgår istället ifrån en modell där 
tjänstemännen tar fram en övergripande verksamhetsplan för 
kultur- och fritidsverksamheten och sedan kommuniceras 
verksamhetsplanen ned i verksamheterna. Verksamheterna 
upprättar vid behov egna verksamhetsplaner som bygger på den 
övergripande och kan föra in sina mål utöver nämndsmålen.

- Enligt uppgift finns det dock inget krav på att enskilda 
verksamheter ska framarbeta egna verksamhetsplaner. Om 
verksamhetsspecifika verksamhetsplaner däremot utarbetas 
skickas de för information till kultur- och fritidsnämnden. 

- I missivet framgick att kultur- och fritidsnämnden framöver skulle 
ange datum för återrapportering i sina beslut när uppdrag ges till 
verksamheten. Inom ramen för uppföljningsgranskningen har vi 
tagit del av ett nämndsbeslut då uppdrag gavs till verksamheten 
där datum för återrapportering framgick. 

- En analys av driftbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna av dessa har inte genomförts. 
Verksamhetschefen uppger att eftersom myndigheters 
ekonomiska vilja och förmåga att ge bidrag styrs av riksdagens 
beslutsfattande måste kommunens aktiviteter som är beroende 
av dessa bidrag ses som plustjänster för medborgarna.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. vad visar uppföljningen?
- Verksamhetschefen uppger att uppföljningen av nämndsmål 

genomförs i samband med tertialboksluten. 
- Målvärden har inte utarbetats till de nyckeltal som nämnden 

följer upp 2020. 
- I samband med framtagandet av risk- och väsentlighetsanalyser, 

inom ramen för det interna kontrollarbetet, samlas alla 
enhetschefer för att gå igenom analysen tillsammans. 

- Verksamhetschefen uppger att kontrollmomenten i 
internkontrollplanerna utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 
Exempelvis sker kontroll av belastningsregister för att 
säkerställa en trygg verksamhet för barn och ungdomar. Vidare 
uppger förvaltningschefen att även riskområdet kring diarieföring 
handlar om medborgarna bäst eftersom det är en rättighet att 
kunna ta del av offentliga handlingar. 

- Av den interna kontrollplanen för 2020 framgår att 
kontrollmomenten ska genomföras en gång per år. Nämnden 
har enligt uppgift inte beslutat att kontrollmomenten ska 
redovisas två gånger per år.

- Den interna kontrollrapporten för 2020 omfattar en kortfattad 
redovisning av hur kontrollerna genomförts samt resultatet av 
kontrollerna. Detta utifrån mallen som ekonomiavdelningen 
framarbetat. 
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Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen.

- Vi kan konstatera att det under 2020 har upprättats en kultur- och fritidsplan för 2021 med en samlad strategi för 
kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Utifrån den övergripande planen upprättar verksamheterna egna 
verksamhetsplaner, som skickas till kultur- och fritidsnämnden för information. Det finns dock inget krav på att 
verksamhetsspecifika planer ska upprättas. 

- Verksamhetsmålen följs upp i samband med tertialboksluten, däremot har målvärden inte utarbetats till de 
nyckeltal som nämnden följer upp för 2020. 

- Vi kan konstatera att nämnden inte genomför en analys kring driftbidragens påverkan på verksamheten och 
eventuella konsekvenser av om nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina projekt. 

- Vi gör bedömningen att den interna kontrollraporten kortfattat innehåller information kring hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet av kontrollerna. 

- Slutligen bedömer vi att kontrollmomenten i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2020 i huvudsak 
utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vår sammanfattande bedömning är att ändamålsenligheten och 

regelöverensstämmelsen i såväl familjenämndens som 
kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete är bristfällig.

- Vi grundar vår bedömning på att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden lyft den årliga revisionen av SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) för 2017 i enlighet med fastställd rutin. 

- Därtill kan vi se brister och variationer i arbetsmiljöarbetet på 
enhetsnivå samtidigt som vi också kan konstatera att uppföljningar 
och systematik i arbetsmiljöarbetet saknas. 

- Vår bedömning är att arbetsmiljöarbetet inom familjenämnden 
omgående bör ses över. 

- Vid sidan av granskningens fokus har det även framkommit 
uppgifter om att vissa elever på Kastanjeskolan inte får 
undervisning i alla ämnen, vilket vi bedömer som allvarligt.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Rekommendationer från granskningen 2018
Familjenämnden rekommenderas att: 

- Omgående säkerställa att samtliga elever får sin undervisningstid 
tillgodosedd i samtliga ämnen i enlighet med skollagen, i undantag 
av de fall det finns särskilda beslut om anpassad studiegång

- Vidta åtgärder för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på 
samtliga skolor. Häri bland annat säkerställa att samtliga enheter 
arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

- Systematiskt genomföra uppföljningar av arbetsmiljön samt hålla 
sig uppdaterade om arbetsmiljöläget på skolorna

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterlevs och att uppföljning och återrapportering sker enligt plan
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Familjenämndens och kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-12-19, FN § 118, och 2018-12-19, KS § 215)
- Tomelilla kommunförvaltning jobbar med arbetsmiljöfrågor 

kontinuerligt under hela året.

- Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer det 
under november och december att genomföras två 
medarbetarundersökningar för att förebygga ohälsa och 
säkerställa en god arbetsmiljö. En riktas till förvaltningens chefer 
med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 

- Därutöver genomförs en medarbetarenkät för samtliga 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med pågående 
månadsanställning om minst sex månader. 

- Dessa två enkäter kommer att ligga till grund för det framtida 
arbetsmiljöarbetet samt material för analyser om riktade insatser.

- Handlingsplaner kommer att utarbetas där respektive chef i 
samverkan får vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- En översyn av fördelning av arbetsmiljöuppgifter pågår. En ny 
fördelning är under framtagande. 

- Under första delen av 2019 kommer den nya fördelningen och 
dokumentation därav att genomföras för samtliga chefer i 
Tomelilla kommunförvaltning. 

- Arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
uppdateras och kommer att implementeras samtidigt som den nya 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomlyses.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. familjenämndens och kommunstyrelsens svar till 
revisionen 
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska uppdateras. Samtliga 

rutiner, riktlinjer och arbetsmiljöpolicy samt arbetsmetoden för 
att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är 
under översyn.

- Föregående års arbetsmiljöarbete sammanställs i SAM-
revision. SAM-revision redovisas tillsammans med 
handlingsplan i KSAU. Handlingsplan för nästkommande år 
redovisas och beslutas därefter i kommunstyrelsen.

- Under första kvartalet av 2019 kommer en arbetsmiljöutbildning 
att genomföras för nya chefer eller de chefer som upplever sig 
behöver fylla på sina arbetsmiljökunskaper. HR-avdelningen tar 
fram ett utbildningsmaterial som utgår från Sunt arbetsliv. 
Utbildningsmaterialet ska också kunna användas för att utbilda 
skyddsombud.
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Vad visar uppföljningen?
- En arbetsmiljöpolicy har framarbetats för Tomelilla kommunförvaltning, 

beslutad av kommunstyrelsen 2018-11-14. 

- Två övergripande mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
har framarbetats för 2019. Mål 1 avser starkt psykiskt påfrestande 
arbete. Kopplat till mål 1 ska en rutin för att hantera krävande situationer 
i kontakt med exempelvis brukare och medborgare finnas i samtliga 
verksamheter, med förankring i respektive enhet. Mål 2 avser kunskap 
om var och hur kränkande särbehandling anmäls. I nästkommande 
förvaltningsövergripande medarbetarundersökning ska samtliga 
respondenter veta var och hur kränkande särbehandling anmäls.

- En SAM-rapport med underlag från 2019 års SAM-checklistor har 
framarbetats. Vidare har en övergripande handlingsplan för årlig 
uppföljning av SAM utarbetats för 2020. 

- SAM-checklistorna utgör ett stöd för cheferna att planera och följa upp 
aktiviteter samt att identifiera utvecklingsbehov inom respektive enhet. 
Syftet med checklistorna är att ge en översiktlig bild av 
arbetsmiljöarbetet. Utöver att utgöra ett löpande stöd i det vardagliga 
arbetsmiljöarbetet utgör SAM-checklistorna även ett 
uppföljningsmaterial. 

- Inför den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
överlämnar respektive chef handlingsplanen för sin enhet till 
verksamhetschef. Verksamhetschef och skyddsombud arbetar 
tillsammans fram en verksamhetsövergripande SAM-rapport som därpå 
presenteras i LOSAM (lokal samverkansgrupp). HR-avdelningen 
sammanställer det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå 
utifrån verksamheternas rapporter och utformar en handlingsplan med 
redovisning i CESAM (central samverkansgrupp) samt för beslut i 
KSAU/kommunstyrelsen. 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen säkerställer att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp 

och redovisas genom en årlig presentation av resultaten från 
föregående år samt förvaltningens förslag på handlingsplan. Detta görs 
för personalutskottet (KSAU) och därefter sker en redovisning för 
kommunstyrelsen för fastställande av eventuell handlingsplan. 

- Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och administreras av 
HR-avdelningen. En medarbetarenkät genomfördes under hösten 2018. 
Utifrån medarbetarenkätens resultat har en övergripande handlingsplan 
med förslag på åtgärder utarbetats. 

- Under hösten 2018 genomfördes även en chefsenkät gällande 
arbetsmiljö. 

- Under 2019 har workshops avseende organisatorisk och social 
arbetsmiljö genomförts tillsammans med HR. 

- Vidare har en arbetsmiljöutbildning enligt uppgift genomförs. 

- Den nya skolledningen på Kastanjeskolan uppmärksammade att vissa 
elever inte fick undervisning i alla ämnen i samband med att de startade 
sin tjänstgöring på skolan hösten 2018 och lade om organisationen 
avseende de särskilda undervisningsgrupperna. Samtliga 
undervisningsgrupper har efter hösten 2018 alla ämnen enligt timplan. 
Enstaka elever kan ha anpassad studiegång om det fattats särskilt 
beslut om detta. Tidigare upplägg, med annan schemaläggning/innehåll 
för de särskilda undervisningsgrupperna, förekommer ej. 
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att vissa åtgärder har vidtagits men att ett antal rekommendationer från den tidigare 
granskningen fortfarande inte har åtgärdats. 
- Kommunstyrelsen säkerställer huvudsakligen att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp och redovisas för respektive 

verksamhet genom att kräva återrapportering avseende resultaten från föregående år samt förvaltningens förslag på 
handlingsplan. 

- Vi kan konstatera att det under 2018 genomfördes både en medarbetarundersökning och en chefsundersökning. Utifrån 
resultatet av medarbetarundersökningen har en övergripande handlingsplan utarbetats. 

- En SAM-rapport med tillhörande handlingsplan har framarbetats för 2019. 
- Vi kan även konstatera att en arbetsmiljöutbildning har genomförts. Av de underlag vi tagit del av framgår dock inte om 

utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen genomfördes. 
- Däremot har kommunstyrelsen inte kunnat redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, 
om åtgärder vidtagits för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket sätt kommunstyrelsen 
säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

- Slutligen gör vi bedömningen att familjenämnden har säkerställt att samtliga elever får sin undervisningstid tillgodosedd i 
samtliga ämnen i enlighet med skollagen. 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Frida Starbrant 
Verksamhetsrevisor 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 30 Dnr KS 2017/18

Detaljplan för kv. Uttern

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för kv. Uttern för 
granskning.

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

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern 
m.fl., vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra 
planområdet detaljplan för kv. Uttern m.fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. 

I gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses med 
byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med 
en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska mark som inte får 
förses med byggnad samt ändra användningen i befintliga byggnader till 
bostad för att utöka byggrätten.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.

Barnperspektivet
Barnperspektivet i detaljplanen innebär att barn erbjuds möjlighet att bo och 
leva i ett grönt och attraktivt bostadsområde med utrymme för lek och 
rekreation med gångavstånd till skola och förskola. En förtätning av området 
innebär sannolikt mer biltrafik vilket är negativt ur ett barnperspektiv. 

Området runt Lindesborgsskolan är redan belastat med mycket trafik på 
morgonen och eftermiddagen. För att minska trängseln har planförslaget 
kompletterats med parkering inom området.
Då det inom planområdet möjliggörs för LSS-boende kan barn i behov av 
omsorg skapa sig en välfungerande vardag inom ramen för gällande 
lagstiftning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 30 forts.

Planförslaget berör därmed artikel 6, 23, 27 och 31 i Barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.

Uppföljning
Efter beslut i kommunstyrelsen ställs planförslaget ut för granskning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för kv. Uttern för granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2021.594.
Granskningshandling - Planbeskrivning - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 
2021.595.
Granskningshandling - Plankarta - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 2021.596.
Granskningshandling – Behovsbedömning - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 
2021.597.
Granskningshandling – Samrådsredogörelse – Kv. Uttern, handlingsid: Ks 
2021.598.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

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

Val av förfarande 

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

Planprocessen 

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

Standardförfarande  Begränsat förfarande 
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Handlingar  

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning av miljöbedömning 

 Samrådsredogörelse  

 Skuggstudie  

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

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

Syfte 

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

Huvuddrag 

För att möjliggöra för Österlenhem att bygga ut och förtäta bebyggelsen inom 
fastigheten Uttern 1 föreslår den nya detaljplanen att planbestämmelse för mark som 
inte får förses med byggnad (prickmark) minskas samt att användningen BSr och BV 
ändras till Bostäder (B). Byggrätten kommer därmed ökas. Byggnadshöjden ändras 
från idag gällande en våning för bostadshus och sätts till 6 meter inom hela 
planområdet samt 9 meter för den centrala delen. För att möjliggöra för LSS-boende 
och äldreboende kommer användning Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer 
läggas till plankartan. 
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Plandata 

Läge  

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

 
Den blå markeringen visar området som detaljplanen avser. 

Areal 

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

Markägoförhållanden 

Fastigheten Uttern 1 ägs av Österlenhem AB. 

Plansituation 

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

 
Gällande detaljplan för kv. Uttern m. fl. (S 53), vunnit laga kraft 1964-04-28. 
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För en mindre del av nordvästra planområdet gäller detaljplan Kv. Uttern m. fl., 
vunnit laga kraft 1982-06-28. Gällande bestämmelser för planområdet är bostäder i 
form av radhus med en våning och garagebyggnader på högst tre meter. Byggrätten 
regleras med kors- och prickmark med innebörd att mark endast får bebyggas med 
garage, uthus eller dylika mindre gårdsbyggnader respektive att marken inte får 
bebyggas. 

 

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

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

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

Kulturmiljöprogram 

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet visar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen. 
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Bostadsförsörjningsstrategi 
 
Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) en bostadsförsörjningsstrategi för 
Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. Inriktningsmål för 
bostadsförsörjningsstrategin är att öka bostadsbyggandet i kommunen, vara ett 
attraktivt val på bostadsmarknaden samt att tillsammans med marknaden planera för 
och erbjuda hållbara och attraktiva boendemiljöer. God samverkan mellan Tomelilla 
kommun, Österlenhem, och andra externa aktörer ska säkerställa de bosociala 
gruppernas bostadsbehov. 
 
Planområdet omnämns inte i bostadsförsörjningsstrategin, men planförslaget gör det 
möjligt att fler bostäder kan byggas. 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

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

Miljömål 2014 - 2020 

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

Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

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

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

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

Förutsättningar 

Byggnader 

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

 

Radhus utmed Villagatan 

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

 

Garagebyggnader 

Natur och rekreation 

Grönytor och alléer 

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

 

 
Planområdets sydvästra hörn 

Parker, lekplatser och rekreation 

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

 
Lekplats 
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Lekplats 

Kulturmiljö 

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

 
Planområdet ryms inom orange markering.  

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger i detaljplanerad tätortsbebyggelse. 
 
I planområdets södra del längs Lindesborgsvägen finns hamlade pilträd som visar på 
spår av en pilerad av kulturhistoriskt värde. Allén ligger på ett avstånd av 10 - 13 
meter från befintlig bebyggelse. Pilträdsrader är något som är starkt förknippat med 
Skånes utpräglade slättlandskap. Allén bidrar till biologisk mångfald då träden ger 
upphov till många viktiga småmiljöer. Dessa för bebyggelsemiljön värdefulla pilträd 
skyddas med biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). 
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Då allén skyddas enligt Miljöbalken bedömer kommunen att inga ytterligare skydd 
genom bestämmelse på plankartan behövs för att bevara pilträden. 
 

  

Fornlämningar 

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

Markföroreningar 

Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Innan dagens bostäder 
byggdes bestod planområdet av åkermark vilket gör att nuvarande byggnader är den 
enda bebyggelse som funnits inom planområdet. Det bedrivs heller inte någon 
miljöfarlig verksamhet som kan orsaka markföroreningar. 
 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för att sanera marken om det under 
exploatering inom planområdet skulle påträffas förorenad mark. 

Riksintressen 

Planområdet och dess närhet berörs inte av riksintresse. 

Offentlig och kommersiell service 

Mataffär/apotek/skolor m.m. 

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

Bil-, cykel- och gångtrafik 

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

Kollektivtrafik 

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

 
Parkering 

Inom planområdet finns det sex garage med plats för bil samt parkeringsmöjligheter 
längs intilliggande gator. 

Buller 

Trafikförordningen 2015:216 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadshus. 
Riktvärden som gäller och inte får överskridas för buller från spårtrafik och vägar är: 
 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om den 

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

 
Enligt beräkningar utifrån modell 1 i broschyren ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” från 
Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting och data från Trafikverkets 
nationella vägdatabas (NVDB) beräknas ljudnivån inom planområdet till att vara 
knappt 50 dBA. Utifrån genomförd beräkning bedömer kommunen därför att 
planområdet inte är utsatt för buller. 
 
För att försäkra att inga uteplatser i framtiden utsätts för möjliga bullerstörningar ska 
nybyggda uteplatser vara vända in mot innergård. 

Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

Fastigheten är ansluten till det kommunala dagvattennätet som klarar den beräknade 
ökningen av bostäder på cirka 40 lägenheter. 

Eftersom fastigheten används för bostäder görs bedömningen att dagvatten från 
fastigheten inte behöver renas på särskilt sätt. 
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Risk för översvämning 

Risken för översvämning inom planområdet bedöms vara mycket liten. Dock finns 
det inom berört avrinningsområde problem med källaröversvämning. För att undvika 
framtida problem med översvämningar ska en viss andel av marken vara 
genomsläpplig. 

Dikningsföretag 

Planområdet ligger till större delen inom dikningsföretag Tomelilla n:10 Södra akt nr: 
11-KLS-593. Då planområdet avvattnas via kommunens dagvattennät antas diket 
vara avaktiverat. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

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

El 

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

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Optokabel 

Inom planområdet finns optokabel till samtliga bostäder. 

Fjärrvärme 

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

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder och särskilda boendeformer. 

Ny detaljplan föreslår att hela planområdet planläggs med Bostäder(B) med högsta 
byggnadshöjd på 6 respektive 9 meter för att möjliggöra förtätning med högre 
bebyggelse i områdets centrala del. Byggrätten regleras av prickmark och en högsta 
byggnadsarea i procent som sätts till 40 % per fastighetsarea. För att möjliggöra för 
äldreboende och LSS-bostäder kompletteras användning Bostad (B) med användning 
Vård (D1) med precisering Särskilda boendeformer (LSS-boende och äldreboende) för att 
säkerställa att boendeformerna inkluderande personalutrymme och 
gemensamhetslokaler är planenliga oavsett grad av vård. 
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Skuggstudie 

Studien har baserats på tre olika klockslag med normaltid; 9:00, 12:00 och 16:00, 
under sommarsolstånd samt höst- och vårdagjämning. 

Genomförd skuggstudie visar att granskningsförslaget inte påverkar uteplatserna som 
finns i det norra planområdet. Skuggorna från samtliga tider under sommarsolstånd 
har en mindre inverkan på befintlig bebyggelse. 

Skuggstudien visar att förslagen byggnadshöjd på 6 respektive 9 meter inte påverkar 
befintlig och kringliggande bebyggelse negativt. 

Dagvatten 

Dagvatten hanteras i detaljplanen genom att marken ska vara genomsläpplig för att 
på ett naturligt sätt infiltrera vattnet till kommunens befintliga dagvattenledningar. 
Markytan bör därför ur hydrologisk synpunkt fortsättningsvis bestå av dagens 
beläggning av gräs- och grusytor. 

Natur och rekreation 

Ny detaljplan för planområdet planläggs med bestämmelse för bebyggandets 
omfattning genom att ange högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea. 
Detta leder till att andelen grönytor och möjlighet till rekreation bevaras inom 
planområdet. Marklov kommer krävas för fällning av träd inom befintlig pileallé 
vilket bidrar till att en del av områdets grönstruktur bevaras. 

Gator och trafik 

Gata 

Fastighetsgräns, som även utgör planområdesgräns, för Uttern 1 sträcker sig en bit ut 
på intilliggande gång – och cykelväg vid Ingenjörsgatan. I gällande detaljplan är 
markanvändning bostäder. För att göra befintlig markanvändning planenlig kommer 
berörd mark planläggas med bestämmelse för gata med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

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

Parkering 

Förtätning av planområdet kan innebära en ökning av antalet bilar till följd av 
tillkommande nya bostäder. I bestämmelsen bostäder ingår parkering och garage som 
komplementbyggnad. Då området på intilliggande gator är belastat av trafik för 
hämtning och lämning av barn till förskola och skola i direkt anslutning till 
planområdet ska parkeringsbehovet lösas inom området. 
 
Det kommer ställas krav på fastighetsägaren att inom kvartersmark ordna parkering i 
förhållande till antalet nya bostäder som byggs inom planområdet. 
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Planbestämmelser 

Användning av allmän platsmark 

Gata 

En mindre del i planområdets nordvästra del planläggs med gata för att göra marken 
planenlig enligt befintlig markanvändning. 

Gata med kommunalt huvudmannaskap 

 
Användning av kvartersmark 

 
B Bostäder, D1 Särskilda boendeformer 

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

Bostäder (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

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

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Högsta byggnadshöjd 

För att reglera höjden på byggnader inom planområdet kommer bestämmelse för 
högsta tillåtna byggnadshöjd läggas till plankartan. Byggnadshöjd avser avståndet 
mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan med 45 
graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens tak. Inom planområdet sätts 
högsta byggnadshöjd till 6 respektive 9 meter. 

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

 

Takvinkel 

Som komplement till bestämmelse för byggnadshöjd kommer största tillåtna 
takvinkel begränsas till 15 grader. 

 

Största tillåtna takvinkel är 15 grader. (PBL 4 kap 11 § 
punkt 1, 16 § punkt 1) 

 

B 

D1 

 

GATA 

 

73



Granskningshandling 
2021-02-04 

15(18) 

 

 

Utnyttjandegrad 

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

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea. (PBL 4 kap 11 § 1). 

Markens anordnande 

Med hänsyn till dagvattenhantering inom planområdet ska en viss andel av marken 
vara genomsläpplig för vatten, bestämmelse för markens anordnande läggs därför till 
plankartan. 

Marken inom fastigheten ska till 30 % vara 
genomsläpplig (PBL 4 kap 10 §). 

Utfart 

För att begränsa biltrafiken vid planområdets östra och västra sida planläggs 
utfartsförbud vid områdets samtliga hörn. 

Körbar förbindelse får inte anordnas. (PBL 4 kap 9 §) 

Begränsning av markens bebyggande 

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

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

Administrativa bestämmelser  

Markreservat  

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

Ändrad lovplikt 

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

Genomförandetid 

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

  

e1  

 

n1  
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Konsekvenser 

Behovsbedömning 

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

Miljökonsekvenser 

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

Sociala konsekvenser 

Planområdets närhet till centrum med handel och pendlingsmöjligheter stärker ett 
socialt perspektiv för området då nämnda faktorer har positiv inverkan på invånarnas 
vardagsliv. Vid förtätning av planområdet ökar närheten till grannar och möjligheten 
till social kontakt vilket i sin tur kan skapa trygghet och gemenskap. 

Barnperspektivet  
Planen föreslår förtätning med bostäder inom ett barnvänligt och grönt 
bostadsområde med gångavstånd till skola, förskola och rekreation med en positiv 
effekt på barns utbildning, sociala kontakter samt fysiska och psykiska välmående. Ny 
bebyggelse inom planområdet främjar barnfamiljers möjlighet till boende i en 
attraktiv miljö med god tillgång till service och handel i Tomelilla tätort. Då det inom 
planområdet möjliggörs för LSS-boende kan barn i behov av omsorg skapa sig en 
välfungerande vardag inom ramen för gällande lagstiftning. 
 
Barnperspektivet har beaktats i planförslaget genom ovan nämnda resonemang. 
Planförslaget berör därmed artikel 6, 23, 27 och 31 i Barnkonventionen. 

Fastighetskonsekvenser 

Den nya detaljplanen ökar byggrätten inom fastigheten Uttern 1 för att möjliggöra en 
förtätning av planområdet. Byggnadshöjden ökas till 6 respektive 9 meter vilket kan 
leda till att ny bebyggelse kan skugga befintliga byggnader då höjd och täthet ökar 
inom området. Genomförd skuggstudie visar dock på att ny byggnadshöjd enligt 
planförslaget inte har någon negativ inverkan på befintligbebyggelse. För 
kringliggande bebyggelse antas konsekvenserna bli något mindre då området redan 
består av tät bebyggelse. 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd mars 2020 

Granskning april 2021 

Antagande juni 2021 

Laga kraft september 2021 

 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägare 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

För att befintlig gatustruktur ska bli planenlig förs mark med en area på 14,8 
m2 från fastigheten Uttern 1 till gatufastigheten Tomelilla 237:58 efter att 
planen fått laga kraft. Detta sker genom fastighetsreglering hos Lantmäteriet. 
 
Fastighet  Överlåter  Erhåller  

Uttern 1 14,8 m2  

Tomelilla 237:58  14,8 m2 

 

Ersättningsfrågor 

Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för en allmän 
plats där kommunen ska vara huvudman utan att avtal föreligger med 
fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §. Kommunen är skyldig att 
på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat utrymme som enligt 
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detaljplanen ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara 
huvudman för, se Plan och bygglagen 14 kap. 14 §. Ersättningen för marken 
bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om ingen annan 
överenskommelse träffas. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

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

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader av planen. 

Medverkande tjänstemän  

Niklas Sommelius Terese Bruhn 

Samhällsbyggnadschef Planarkitekt  
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Behovsbedömning 

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

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 

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

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

Planens styrande egenskaper och planens tänkbara effekter 

Ny detaljplan för Kv. Uttern anger planbestämmelse för bostad med byggnadshöjd på 6 och 9 
meter med högsta takvinkel på 15 grader. Byggrätten ökas genom att all planlagd korsmark tas 
bort från plankartan och prickmark begränsas till planområdets ytterkant. Byggrätten kommer 
även regleras genom att högsta byggnadsarea sätts till 40 % av fastighetsarean. Genom att öka 
byggrätten kommer en förtätning inom fastigheten vara möjlig.  

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

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

Sammanvägd bedömning 

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

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

Checklista 

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

 Påverkan Ingen el-
ler liten 

påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden   X  

Strandskydd   X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

Effekter på miljön 

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Stadsbild   X  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   X  

Övrigt buller  X  

Föroreningar, luft  X  

Föroreningar, mark  X  

Föroreningar, vatten  X  

Risk och säkerhet   X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Hälsa & säkerhet 

Krav på skyddsavstånd till be-
fintliga verksamheter 

 X  

Skuggor  X  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vat-
ten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   X  

Naturresurser   X  

Rekreation   X  

Kulturmiljö   X  

Fornlämningar   X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vatten-
drag 

  X  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 

 
Terese Bruhn  Niklas Sommelius   

Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 
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Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelse tillhörande ny detaljplan för Kv. Uttern, Tomelilla 
kommun, Skåne län. 
 
Granskningshandling. 
Upprättad 2021-02-04. 
 

Samråd 

Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 8 maj till och med 4 
juni 2020. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan samt i 
upprättad fastighetsförteckning daterad 2020-05-02. Handlingarna har 
funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på kommunhuset, på 
Tomelilla bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. Vissa synpunkter har inkommit efter avslutad 
samrådstid. Kommunen har godkänt detta och tar med synpunkterna i 
samrådsredogörelsen.  
 
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Privatperson 1 2020-05-11 

• Privatperson 2 2020-05-11 

• Privatperson 3 2020-05-11 

• Privatperson 4 2020-05-11 

• Österlenhem AB 2020-05-11 

• Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2020-05-11 

• Trafikverket  2020-05-15 

• Privatperson 5 2020-05-18 

• Privatperson 6 2020-05-18 

• Privatperson 7 2020-05-26 

• Region Skåne  2020-06-09 

  
Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 
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1. Privatperson 8 2020-05-18 

2. Privatperson 9 2020-05-18 

3. Privatperson 10 2020-05-18 

4. Privatperson 11 2020-05-18 

5. Privatperson 12 2020-05-19 

6. Privatperson 13 2020-05-22 

7. Privatperson 14 2020-05-22 

8. Privatperson 15 2020-05-22 

9. Privatperson 16 2020-05-22 

10. Solör Bioenergi Syd AB 2020-05-22 

11. Privatperson 17 och 18 2020-05-22 

12. Privatperson 19 2020-05-25 

13. Privatperson 20 2020-05-25 

14. Samhällsbyggnad, Gata/park 2020-05-25 

15. Privatperson 21 2020-05-26 

16. Privatperson 22 och 23 2020-05-26 

17. Privatperson 24 2020-05-27 

18. Privatperson 25 2020-05-27 

19. Privatperson 26 2020-05-28 

20. Privatperson 27 2020-05-28 

21. E-On Energidistribution AB 2020-05-28 

22. Privatperson 28 2020-05-29 

23. Privatperson 29 2020-05-29 

24. Länsstyrelsen 2020-05-29 

25. Privatperson 30 2020-06-01 

26. Privatperson 31 2020-06-01 

27. Privatperson 32 2020-06-01 

28. Privatperson 33 2020-06-01 

29. Privatperson 34 2020-06-01 

30. Lantmäteriet  2020-06-01 

31. Privatperson 35 2020-06-02 

32. Privatperson 36 2020-06-02 

33. Skanova AB 2020-06-02 

34. Privatperson 37 2020-06-03 

35. Privatperson 38 2020-06-03 

36. Privatperson 39 2020-06-03 

37. Privatperson 40 2020-06-03 

38. Privatperson 41 2020-06-03 

39. Privatperson 42 2020-06-03 

40. Ungdomsrådets presidium 2020-06-03 

41. Privatperson 43 2020-06-04 
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42. Privatperson 44 2020-06-04 

43. Privatperson 45 och 46 2020-06-04 

44. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020-06-14 

45. Byggnadsnämnden 2020-06-25 

 

Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt 
kommunens kommentarer 

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. Synpunkter som 
inte berör planförslaget redovisas inte, detta framgår i så fall i 
redovisningen. Kommunens kommentarer och förslag med anledning 
av vad som framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 
1. Privatperson 8 ”kan absolut inte tänka sig att man bygger ett 2 

eller 3-våningshus på grönområdet. Valt detta område pga lugnet 
och fina, gröna öppna ytor”. 

 
Kommentar: Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket 
innebär att en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till 
ett fortsatt grönt område. 

 
2. Privatperson 9 ”tycker inte att vi ska ha ”höghus”i vårt område. 

Dessa kan byggas på tomma tomter och vårt område blir enhetligt. 
Vi som bor på norra sidan av Ing.gat. har redan många som bor på 
södra sidan som parkerar på vår sida. Trottoarerna blir inte plogade 
på vintern därför att plogen inte kommer förbi, och det kommer 
att bli en längre sträcka som inte kan plogas. Kanske skulle gatan 
enkelriktas eller ha P-förbud på norra sidan, så kan de som inte 
orkar gå till P-platsen ha sina trottoarer oplogade.” 

 
Kommentar: Detaljplanen anger lämplig användning för detta 
planområde. Andra lämpliga platser för byggnation av hus kommenteras 
inte i denna handling. Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats 
har skärpts så att parkering ska tillgodose för hela området vid 
nybyggnation. 

 
3. Privatperson 10 hänvisar till två bilagor, hädanefter kallade 

Bilaga 1 och 2. 
”YTTRANDEFÖRSLAG Bilaga 1 
1. Inte bygga i Kv Uttern, för att ni frångår (förstör) den 

befintliga detaljplanen, som är i Ett Plan och med ca: 
20% byggnation i dagsläget. (Ni vill bygga, förtäta upp 
till 40%.) 

2. Tar ej tillräcklig hänsyn till transport och parkerings 
möjligheter. 

a. Finns det laddinfrastruktur? 
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b. Fordonsintensiteten? 
c. Parkeringsmöjligheter? 

3. Vid byggnation försvinner grönytor, som är viktiga för 
de boende och miljön.  

4. Hur blir det med lekplatsen? 
5. Inga förändringar i bygghöjd vill vi ha. 
6. Den erfarenheten vi har av Österlenhem, som både 

kortvariga och långvariga hyresgäster är att: Nuvarande 
och tidigare underhålla av befintliga fastigheter ej har 
skötts. Det får oss att starkt betvivla Österlenhems 
kompetens, att förvalta ytterligare fler fastigheter.  
 
Som exempel: a. Fuktskador badrum och vind. 

b. Boende själva gjort förbättringar p.ga att 
Österlenhem ej hörsammat hyresgästernas 
önskemål och klagomål. 

c. När hyresgäst klagar för mkt, verkar hen bli 
bestraffad i efterhand, genom att inte få gjort 
förbättringar och underhåll. Eller senareläggs av 
hyresvärden.  

d. Hur kommer det sig, att uterummen finns med 
på kommunens karta? 

e. Hur kommer finansieringen att se ut? 
f. Påverkar det hyrorna?” 

 
 

Kommentar: Endast synpunkter rörande detaljplanen besvaras i 
samrådsredogörelsen. Punkten 6 ovan samt hela bilaga 2 rör 
hyresgästfrågor som inte berörs i detaljplanen och besvaras därför inte i 
denna handling. 
 
3.1. Uppdraget för denna planändring är förtätning det vill säga att öka 
byggrätten. Dagens detaljplan anger 25 %, och området är utbyggt med ca 
20 %. Förslaget anger exploateringsgrad om 40 % vilket motsvarar 
tillexempel radhusbebyggelse. Plankartan visar på vilka ytor som kan 
bebyggas enligt den användning och de egenskaper utifrån vilken som 
anges. 
 
3.2a. Detaljplanen ger möjlighet att bygga laddningsstationer. 
 
3.2b. Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 
nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i området. 
Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
 
3.2c. Parkering ska ordnas inom planområdet. Se kommentar 2. 
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3.3. Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär att 
en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till ett fortsatt 
grönt område. 
 
3.4. Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid nybyggnation. Det 
gäller även för genomförande av denna plan. 
 
3.5. Vid en förtätning behöver byggnadshöjden ökas för att säkra att 
tillräckligt stora grönytor bibehålls inom området. 

 
 

4. Privatperson 11 ”tycker det verkar helt orimligt att bygga nytt 
mitt inne i vårt kvarter. Dessutom särskilda boende. Måste finnas 
bättre område i Tomelilla för detta än att bygga det på våran 
gräsmatta. Jag är emot detta förslag.” 
 

Kommentar: Planområdet är redan utbyggt med bostäder vilket gör att 
nuvarande markanvändning inte bedöms påverkas i större grad. Bostäder, 
särskilda boende och äldreboende anses lämpligt för planområdet då det 
finns närhet till vård, skola och omsorg. Privatperson 11 har även bifogat 
samma Bilaga 1 som privatperson 10. För svar se kommentar 3 punkt 1 
- 6. 

 
5. Privatperson 12. ”Byggnaden kommer att störa lugnet, som finns i 

detta området. Som det är nu har din granne mittemot ingen insyn, 
vilket kommer ske med ett hus till som är högre. 
Hyran kommer att höjas otroligt, för att det blir vi som kommer att 
betala för det. Bostäderna som kommer ha en standard som vi inte 
har på första plan. Det blir vi som kommer att betala för det. Det 
kommer att bliva mer trafik. Grönområdet kommer att försvinna 
sålika lekplatsen.” 
 

Kommentar: Studier visar att det endast är möjligt att ha direkt 
kontakt med andra människor på ett avstånd på 6 – 7 meter och att 
avstånd längre än 13 meter minskar möjligheten för insyn och kontakt 
med andra. Byggrätten ändras därför för att säkra ett avstånd på 13 till 
intilliggande byggnader. Hyressättning av bostäder berör inte detaljplanen 
och kommer inte besvaras i denna handling. Exploateringsgraden 
kombinerat med ökad byggnadshöjd bedöms säkra att grönområde 
bevaras och att en trivsam boendemiljö upprätthålls. Privatperson 12 har 
även bifogat samma Bilaga 1 som privatperson 10. För svar se 
kommentar 3 punkt 1 - 6. 

 
6. Privatperson 13. ”Varför har ni lagt summan på jordfelsbrytare i 

hyran? Jag tycker Österlenhem skall stå för det. För det skall ingå i 
hyreslägenheter. Som en säkerhetsanordning enligt lag om det 
händer något. Varför har ni lagt tvättstugeavgift på hyrorna? Vi har 
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ju inte betalat tidigare. Det var gratis. Tvättmedel och sköljmedel 
kunde vi stå för själva om det är det ni tar betalt för. Andra 
Österlenhemsfastigheter betalar inte för att de tvättar i 
Österlenhems tvättstugor. ” 
 

Kommentar: Synpunkter som inte berör detaljplanen besvaras inte i 
denna handling. Privatperson 13 har även bifogat samma Bilaga 1 som 
privatperson 10. För svar se kommentar 3 punkt 1 - 6. 
 

7. Privatperson 14. ”Problem för bilar o parkeringsplatser. En högre 
byggnad i området skulle förstöra helhetsintrycket. Måste alla 
grönområde försvinna?” 
 

Kommentar: Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger 
cirka 20 nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
 Parkering ska ordnas inom planområdet. En högre byggnad inom 
planområdet bedöms att inte förstöra helhetsintrycket. 
Angående grönområde se kommentar 5. 
 

8. Privatperson 15. ”Byggnads höjden skall hållas kvar på 1plan och 
därmed ej höja på befintliga byggnader i Uttern 
 Bygges det i 2 eller 3 plan är det den personliga integriteten som 
drabbas och alla uteplatser på angränsande sida också. 
Parkeringsmöjligheter längs intilliggande gator är tillfullo utnyttjade 
idag! Blir det fler lägenheter blir det än mer kaos än idag! Parkering 
framför utfarten från garagen bla Ingenjörsgatans norra sida! Är 
även problem med vid vinterväghållningen och sopning av gator av 
kommunen då bara halva vägbanan är öppen.” 

  
Kommentar. Studier visar att det endast är möjligt att ha direkt 
kontakt med andra människor på ett avstånd på 6 – 7 meter och 
avstånd längre än 13 meter minskar möjligheten för insyn och kontakt 
med andra. Byggrätten ändras därför för att säkra ett avstånd på 13 till 
intilliggande byggnader. Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten 
medger cirka 20 nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av 
persontrafiken i området. Därför har ingen särskild trafikräkning 
genomförts. Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts 
så att parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 

 
9. Privatperson 16. ”Skulle fördärva hela Uttern med högre hus än 

vad som nu finns. Enligt Österlenhem skulle området tidigare vara 
enhetligt. Typ inga uterum. Trafiksituationen redan ont om 
parkeringsmöjligheter. Trångt så räddningstjänst o ambulans 
knappt kommer fram, får det inte finnas grönområde mera.” 
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Kommentar: En högre byggnadshöjd inom en viss del av området 
bedöms att inte störa den befintliga boendemiljön. Området är 
lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 nya lägenheter vilket 
ger en marginell ökning av persontrafiken i området. Därför har ingen 
särskild trafikräkning genomförts. 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär att en 
större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till ett fortsatt grönt 
område. 

 
10.  Solör Bioenergi Syd AB. ”Befintlig fjärrvärmeledning är belägen 

inom prickat område i det aktuella kvarteret. Utbyggnad och 
nyanslutning av nybyggda fastigheter kommer vara möjlig. Solär 
Bioenergi AB Syd kontaktas direkt i sådant ärende!” 
 

Kommentar: Vid utbyggnad som berör befintliga fjärrvärmeledningar 
inom planområdet kontaktas Solör Bioenergi Syd AB. 

 
11. Privatperson 17 och 18. ”Se bilaga 1. Jag vill yttra mig här enligt 

följande. Vi säger starkt nej till denna bebyggelse. Vi vill ha 
radhuslängorna i ett plan (ev byggs om till två plan i framtiden). 
Isåfall vill man utnyttja det planet själv. Att skymma sikten är idioti. 
(32 och 30 där emellan). Vi vill ha det stora grönområdet. 
Lekplatsen kommer påverkas! Vi vill ha avstånd och privat boende. 
Inte hus på hus. Vill ha villakänslan. Kan bli hyreshöjning.” 
 

Kommentar: Byggnadshöjden har sänkts se kommentar 45. En högre 
byggnadshöjd inom en viss del av området bedöms att inte störa den 
befintliga boendemiljön. Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet 
vilket innebär att en större del av grönytorna kommer finnas kvar och 
bidra till ett fortsatt grönt område. Hyressättning av bostäder berör inte 
detaljplanen och kommer inte besvaras i denna handling. Enligt regler ska 
lämplig utelek anordnas vid nybyggnation. Det gäller även för 
genomförande av denna plan. Privatperson 17 och 18 har även bifogat 
samma Bilaga 1 som privatperson 10. För svar se kommentar 3 punkt 1 
- 6. 
 

12. Privatperson 19.” Miljön kommer att försämras om grönområde 
och lekplatsen tas bort. Nya byggnadshöjder risk för skugga. Har 
det gjorts solstudier? Resultatet ska redovisas. Beträffande 
LSSboende: Är ej negativ till de boende där, men vid 
Folkhögskolan flyttar de boende från LSS för hyrorna är för höga. 
Något att beakta. Innan nu tänker på nybyggnation, borde 
befintliga hus renoveras, som tex fönster, badrum. 
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Kommentar: Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid 
nybyggnation. Det gäller även för genomförande av denna plan. 
Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär att en 
större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till ett fortsatt 
grönt område. Skuggstudie har genomförts och visar på att föreslagen 
byggnadshöjd och byggrätt skapar skuggor med negativ inverkan på 
befintlig bebyggelse. Utifrån skuggstudiens resultat sänks byggnadshöjden 
och byggrätten minskas för bebyggelse i planområdets centrala del i 
granskningsförslaget. Synpunkter angående renovering och hyror rör drift 
och besvaras inte i denna handling. 

 
13. Privatperson 20. ”Undertecknad anser att byggnaderna ni vill 

uppföra i Kv. Uttern förstör hela intrycket av att detta är ett 
radhusområde och det vill vi ha kvar. Höghus inne bland 
radhusen kan jag definitivt inte tänka mig. Bättre underhåll på 
befintliga bostäder är önskvärt. ” 
 

Kommentar: Den planerade förtätningen motsvarar radhusbebyggelse. 
Vid en förtätning behöver byggnadshöjden ökas för att säkra att 
tillräckligt stora grönytor bibehålls inom området. Det bedöms dock att 
utbyggnaden inte kommer att försämra intrycket av området. 
Frågor om underhåll av befintliga byggnader berör inte detaljplanen och 
kommenteras därför inte i denna handling. 
 

14. Samhällsbyggnad, Gata/park. ”Under punkten parkering 
angående anordnande av parkeringsplatser på området, så vill vi 
att ordet bör ska omvärderas till ordet ska. ” 
 

Kommentar: I texten under punkten parkering ändras ordet bör till 
ska. 

 
15. Privatperson 21. ”Om ni bygger fler lägenheter så ökar 

invånarantalet i kommunen hur tänker ni då om skolorna som 
redan nu är överfulla? 
Hur kommer trafiken att öka på Villagatan som redan nu är ett 
kaos med bilar o skolbussar. Det måste också göras plats för 
parkering då de flesta hushåll har minst en bil. Jag hoppas också 
att lekplatsen får finnas kvar.” 

 
Kommentar: Skolfrågan berör inte direkt denna detaljplan utan är en 
översiktlig fråga för hela kommunen om antalet invånare ökar. Frågan 
kommer därför inte att besvaras i denna handling. 
Området är lågtrafikerat därför har ingen särskild trafikräkning 
genomförts. Dock bedöms inte mängden trafik öka med antalet bostäder på 
ett sådant sätt att det leder till större olägenheter. Bestämmelserna för 
anordnade av parkeringsplats har skärpts så att parkering ska tillgodose 
för hela området vid nybyggnation. 
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Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid nybyggnation. Det gäller 
även för genomförande av denna plan. 
 

16. Privatperson 22 och 23. ”Kv. Uttern är idag ett trivsamt 
bostadsområde. En utbyggnad med bostäder på 9 m och 16 m 
höga samt radhus med två våningar skulle förändra ”stadsbilden” 
till det sämre. Det är inte önskvärt fös oss, som bor intill Kv. 
Uttern. 
Trafiken på Villagatan är mycket livlig. Många bussar och 
personbilar, som ska lämna och hämta elever på 
Lindesborgsskolan, hindras av flera bilar, som parkerar på 
Villagatans västra del. Utfartsförbudet i nordvästra hörnet bör 
förlängas fram till befintlig utfart vid garagen och 
parkeringsplatserna mellan radhusen. Österlenhem bör i första 
hand ordna parkeringsplatser för alla sina hyresgäster.” 

 
Kommentar: Vid en förtätning behöver byggnadshöjden ökas för att 
säkra att tillräckligt stora grönytor bibehålls inom området, men 
byggnadshöjden har sänkts i det reviderade förslaget. Det bedöms dock att 
utbyggnaden inte kommer att försämra intrycket av området. 
Utfartsförbudet kompletteras i kvarterets alla fyra hörn samt förlängs vid 
skolområdet. Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts 
så att parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. Området 
är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 nya lägenheter 
vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i området. Därför har 
ingen särskild trafikräkning genomförts. 
 

 
17. Privatperson 24. ”Jag godtar ej den nya planlösningen att bygga 

ett 3-våningshus på det befintliga grönområdet. Jag blev tvingad 
att riva mitt uterum, fast jag hade bygglov av högsta chefen. 
Uterummet var den bästa tillflyktsplats om kvällarna, nu vill ni 
bygga ett höghus på 16 meter, som tar bort kvällssolen helt från 
oss det blir nattsvart. Hur blir det med garage och 
parkeringsplatser? Kolla hur det ser ut på Fm och Em när 
föräldrar lämnar och hämtar små barn. Dom parkerar i svängar på 
övergångställen, uppfarten och gräsmattor. Polisen hade haft 
julafton om dom varit där. Tycker Österlenhem skall tänka om. 
Här så många som klagar på Österlenhem. Dom har gamla kyl o 
frys, spisar och dåliga golv. Bättre ha nöjda hyresgäster än bara få 
skit. Se så mycket klagomål dom fick på ”Svärdet”. Sedan tanken 
på att bygga 1 våning till på våra hus, blir det stålkonstruktion på 
gångar och trappor?? Ett nytt ”High Chaparal” det fördärvar hela 
det fina Lindesborg ”Uttern” 
+ yttrandeförslag bilaga 1 
Ps. har själv inga problem med Österlenhem men ni ville ha mina 
synpunkter i denna fråga och dom har ni fått här. Ds ” 

92



Granskningshandling 
2020-02-03 

 

10(34) 

 

 

 
Kommentar: Synpunkter som inte rör planförslaget kommenteras inte i 
denna handling. I denna detaljplan har kommunen valt att inte styra 
färger och material utan planen gör det möjligt att använda många olika 
tekniker. Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 
20 nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
Byggnadshöjden har minskats från 16 till 9 meter på mitten och 
byggrätten har dragits in. 
Skuggstudie har genomförts och visar på att föreslagen byggnadshöjd och 
byggrätt skapar skuggor med negativ inverkan på befintlig bebyggelse. 
Utifrån skuggstudiens resultat sänks byggnadshöjden och byggrätten 
minskas för bebyggelse i planområdets centrala del i granskningsförslaget. 
 
Privatperson 24 har även bifogat samma Bilaga 1 som privatperson 10. 
För svar se kommentar 3 punkt 1 - 6. 
 

18. Privatperson 25. ”Höghus passar inte in på Uttern grönområde. 
Tänk på dom lägenhetslängor som inte får nått ljusinsläpp på hela 
dagen. Utsikten blir inte så kul heller. Mer trafik blir det. Inte så 
lämpligt på grund av att det finns skolor o dagis i närheten. 
Villagatan Ingenjörsgatan vänd 
Lindesborgsvägen är ganska smala gator, speciellt när det alltid 
står parkerade bilar vid ena sidan. Bygg enplanshus så vi kan få 
behålla trivseln på Lindesborg Österlenhem kan ju först o främst 
tänka på att modernisera o underhålla de lägenheter här fins 
redan. Innan de börjar på annat” 
 

Kommentar: Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger 
cirka 20 nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
Skuggstudie har genomförts och visar på att föreslagen byggnadshöjd och 
byggrätt skapar skuggor med negativ inverkan på befintlig bebyggelse. 
Utifrån skuggstudiens resultat sänks byggnadshöjden och byggrätten 
minskas för bebyggelse i planområdets centrala del i granskningsförslaget. 
Vid en förtätning behöver byggnadshöjden ökas för att säkra att 
tillräckligt stora grönytor bibehålls inom området. Det bedöms dock att 
utbyggnaden inte kommer att försämra intrycket av området. Synpunkter 
som inte rör planförslaget kommenteras inte i denna handling. 
Privatperson 24 har även bifogat samma Bilaga 1 som privatperson 10. 
För svar se kommentar 3 punkt 1 - 6. 

 

93



Granskningshandling 
2020-02-03 

 

11(34) 

 

 

19. Privatperson 26. Hänvisar till bilaga 1 och 2. ”Har flyttat hit här, 
för att det är villakänsla, över området. Har snart bott här i 30 år. 
Mina barn har växt upp här & lärt sej att cykla inom området, utan 
att komma ut i trafiken. (Mycket trafik vid förskola och skola). Nu 
kommer barnbarnen hit. Det är ett fint område att växa upp i, 
men även åldras i.” 

  
Kommentar: Nyttan med att utveckla tätorten och skapa nya boende 
är viktiga. Kommunens gör bedömningen att det är möjligt att skapa en 
god boendemiljö i ett förtätat bostadsområde. Området är lågtrafikerat. 
Den ökade byggrätten medger cirka 20 nya lägenheter vilket ger en 
marginell ökning av persontrafiken i området. Därför har ingen särskild 
trafikräkning genomförts. 
Privatperson 26 har även bifogat samma Bilaga 1och 2 som privatperson 
10. För svar se kommentar 3 punkt 1 - 6. Hela bilaga 2 rör 
hyresgästfrågor som inte berörs i detaljplanen och besvaras därför inte i 
denna handling. 

 
20. Privatperson 27. 

• ”Jag tycker att grönytorna ska bevaras som de är: barnen 
behöver grönytor för bl.a lekar, spring, fotboll och andra 
spel. Även vuxna behöver grönytor för sitt välbefinnande, 
det blir en träffpunkt för grillning o fest och grannträffar. 

• Det behövs fler parkeringsplatser om det byggs fler 
hyreshus. Ska det tas till av grönytorna till det också. Det 
blir inte mycket grönytor kvar. 

• Det ska det fortsättningsvis inte möjliggöras för fler 
bostäder inom Uttern 1, och byggnadshöjden ska 
fortsättningsvis endast gälla en våning och inte till 9 meter 
inom området, i sådana fall. Ska byggnadshöjden ökas till 9 
resp. 16 m så får det konsekvenser eftersom skugga- och 
tätheten ökar inom området, och det är hög trafiktäthet här 
redan genom att det är tät trafik till skolan och redan nu är 
det ont om p-platser i området och på skolan, och mycket 
avgaser blir det eftersom ännu fler bilar kommer att köra 
runt området för att komma till skolan. 

• Vid förtätning i området är det också möjligt att det blir för 
många sociala kontakter som kan skapa otrygghet och 
irritation på grannarna, och det blir som sagt mer trafik 
som också skapar otrygghet, och gemenskapen blir inte bra 
med för många människor som bor tät inpå varandra, och 
som man inte lär känna. Istället bör det planteras träd, 
buskar, blommor i grönområdena och värna om våra 
grönytor. ” 

 
Kommentar: Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket 
innebär att en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till 
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ett fortsatt grönt område. Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten 
medger cirka 20 nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av 
persontrafiken i området. Därför har ingen särskild trafikräkning 
genomförts. Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts 
så att parkering ska tillgodoses för hela området vid nybyggnation. Vid en 
förtätning behöver byggnadshöjden ökas för att säkra att tillräckligt stora 
grönytor bibehålls inom området. Det bedöms dock att utbyggnaden inte 
kommer att försämra intrycket av området. Byggnadshöjden har minskats 
från 16 meter till 9 meter på mitten och byggrätten har dragits in. 
Skuggstudie har genomförts och visar på att föreslagen byggnadshöjd och 
byggrätt skapar skuggor med negativ inverkan på befintlig bebyggelse. 
Utifrån skuggstudiens resultat sänks byggnadshöjden och byggrätten 
minskas för bebyggelse i planområdets centrala del i granskningsförslaget.  
Att utveckla tätorten och ge byggrätt för nya boende är viktiga. 
Kommunen gör bedömningen att det är möjligt att skapa en god 
boendemiljö i ett förtätat bostadsområde. En mindre ökning av antalet 
boende bedöms inte öka otrygghet och irritation, utan tvärt om bidra till 
att ett socialt kapital byggs upp och att gemenskapen inom bostadsområde 
stärks. 

 
21. E.ON Energidistibution AB. ”Inom området har E.ON 

markförlagd serviskabel och kabelskåp, se bifogad karta. 
Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbete 
påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via 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, så att reparation 
och underhåll försvåras. 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så 
som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. ” 
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Kommentar: E.ON kommer kontaktas om flytt av berörda 
markförlagda servisledningar och kablar blir aktuellt. Text om att 
exploatören bekostar flyttning av ledning förs in i 
genomförandebeskrivningen.  

 
22. Privatperson 28. ”Jag tycker det är fel att bygga inne på området 

där det redan är trångt, grönområdet behövs för oss som lever 
här. Hur tänker ni med fler bilar här? Det är redan problem med 
alla bilar här! Ni lovade att det skulle komma upp skyltar vid 
husen så det fanns P för oss som inte har garage! Det blev sak 
innan ni byggde den nya tvättstugan! Trotoarerna är under all 
kritik, vid Ingenjörsg. 28 är djupa hål 15 - 20 cm jag har ringt 
parkf 2 gånger de skulle komma o kolla. Men inget händer. Häftigt 
om någon trillar o bryter ett ben. Vi på Ingenjörsgatan med jämna 
nummer får inget renoverat, förådsbyggaden stinker av mögel.  
Vänd  
Om det nu blir LSS mot vår vilja! Hur blir det då med fler bilar? 
Här är redan många många bilar! Hur blir vi störda av de boende? 
Hastigheten är väldigt hög på vår gata 50 - 60 inget ovanligt, flera 
bilar på dag. Hur ska ni klara av allt som ska fixas för oss? Här 
finns en hel del som skulle va gjort för längesen.” 

 
Kommentar: Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket 
innebär att en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till 
ett fortsatt grönt område. Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten 
medger cirka 20 nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av 
persontrafiken i området. Därför har ingen särskild trafikräkning 
genomförts. Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts 
så att parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
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Synpunkter som inte rör detaljplanen kommenteras inte i denna handling. 
 
Att skapa olika typer av boendeformer ligger inom kommunens intresse 
för att bemöta invånarnas behov. Att planlägga för att i framtiden kunna 
ge möjlighet och utveckla äldre- och LSS-boende bedöms inte skapa stora 
olägenheter för boende och befintlig bebyggelse. 
 
Privatperson 28 har även bifogat samma Bilaga 1 som privatperson 10. 
För svar se kommentar 3 punkt 1 - 6. 
 

23. Privatperson 29.  
1. ”Jag har flyttar hit för det är ett lugnt område i markplan. 

Passar både familj och pensionär. 
2. Vill behålla området som det är. 
3. Vid nybyggnad passar det bäst med likadana som dessa. 

Marklägenheter 
4. Blir inte enhetligt. 
5. Med byggnad med höghus, LSS, servicebostäder, blir det 

ett stökigt och oroligt område. Mer trafik både runt 
lägenheterna och skolan. 

6. Jag + alla andra vill ju bo i marklägenhet, annars hade vi 
bott någon annanstans 

7. Byggs det på gröningen fördärvas vår utsikt och natur. 
Byggs det ovanpå våra lägenheter förstörs våra framsidor 
och blir oljud och stök med lägenhetsgäster. 

8. Ni fördärvar för alla oss som bor här 
    —||—    hela området. 

9. Blir osäkert att bo här med så många ”olika” folk som bor 
så nära. 

10. Vi får ingen trygghet längre” 
 
Kommentar: 23.1. Planförslaget bedöms att passa både familj 
och pensionär då området ligger nära handel, vård och skola.  
23.2. Samhällsbyggnad arbetar efter ett politiskt beslut om att pröva 
möjligheten att förtäta kv Uttern. 
23.3. Vid en förtätning behöver byggnadshöjden ökas för att säkra 
att tillräckligt stora grönytor bibehålls inom området. Det bedöms 
dock att utbyggnaden inte kommer att försämra intrycket av 
området. Byggnadshöjden har minskats från 16 meter till 9 meter på 
mitten och byggrätten har dragits in.  
23.4. Se svar ovan.  
23.5. Att skapa olika typer av boendeformer ligger inom 
kommunens intresse för att bemöta invånarnas behov. Att ge 
möjlighet för att i framtiden kunna utveckla LSS- och äldreboende 
bedöms att inte störa intilliggande bebyggelse eller skapar osäkerhet 
för boende inom planområdet. 

97



Granskningshandling 
2020-02-03 

 

15(34) 

 

 

23.6. Synpunkter som inte rör planförslaget besvaras inte i denna 
handling. 
23.7. Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket 
innebär att en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra 
till ett fortsatt grönt område. Bygga ytterligare våningar på befintliga 
bostadshus är en fråga som berör exploatering och bör ställas till 
fastighetsägaren. 
23.8. Vid en förtätning behöver byggnadshöjden ökas för att säkra 
att tillräckligt stora grönytor bibehålls inom området. Det bedöms 
dock att utbyggnaden inte kommer att försämra intrycket av 
området. 
23.9. Se svar till punkt 5. 
23.10. Se svar till punkt 5.  
 
Privatperson 29 har även bifogat samma Bilaga 1 som privatperson 
10. För svar se kommentar 3 punkt 1 - 6. 
 

24. Länsstyrelsen Skåne. 
”Länsstyrelsens formella synpunkter. 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens 
prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen anser att situationen vad gäller översvämningsrisk 
måste förtydligas. Planområdet ligger inom diknings-och 
båtnadsområde. Kommunen måste redovisa risker och eventuella 
konsekvenser av översvämning. Om det krävs åtgärder för att 
hantera översvämningsrisken, inom området eller om 
planförslaget kan öka översvämningsrisken för kringliggande 
områden, måste detta redovisas. Behov av eventuella åtgärder 
behöver säkerställas i planen. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas. 
Kommunen behöver utreda behovet av rening, beskriva 
recipienten och eventuell påverkan på MKN vatten. Eventuella 
nödvändiga planbestämmelser ska reglera plankartan. Det ska av 
planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan 
orsaka en försämring av statusen för vattenförekomsten, eller 
äventyra uppnåendet a v god status/god potential hos en 
vattenförekomst. 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i frågan 
om bullersituationen. Det framgår inte av planhandlingarna om 
planområdet är utsatt eller inte för omgivningsbuller. Är det utsatt 
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ska det av planhandlingarna framgå vilka bullernivåer som 
planområdet beräknas utsättas för. Beräkningen ska ta hänsyn till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Värdet för 
buller beräknas till den gräns för byggrätt som planen medger i full 
utbyggnad, inklusive samtliga våningsplan. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens 
bedömning att ett genomförande av planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken. 
 
Biotopskydd 
Det framgår i planhandlingarna att det finns en pileallé i det 
sydvästra hörnet av planområdet vid korsningen mellan 
Lindesborgsvägen och Ingenjörsgatan. Pileallén skyddas genom 
biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). I 
plankartan är pileallén lokaliserad till kvartersmark med 
egenskapsbestämmelserna ”mark får inte förses med byggnad” 
(prickmark) och ”marklov krävs även för trädfällning inom 
befintlig pileallé”. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen i 
första hand planlägga området med pileallé med kommunalt 
huvudmannaskap, med användningen PARK eller NATUR. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör även förtydliga 
lokaliseringen av de enskilda pilträden i planbeskrivningen samt 
avståndet till föreslagen bebyggelse.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande risk för 
översvämning, miljökonsekvenser för vatten och buller enligt 
ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 – 
11 §§ PBL.” 

 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med nytt stycke 
gällande risk för översvämning, miljökonsekvenser för vatten samt 
beräkning av buller. Planhandlingarna kompletteras även med 
beskrivning av hur dagvatten ska hanteras inom planområdet. 
 
Planbestämmelse med marklov som skydd för pileallén behålls i 
granskningshandlingarna då kommunen bedömer att det skydd som 
automatiskt träder in enligt Miljöbalken räcker för att bevara och 
skydda träden. 

 
 

25. Privatperson 30. 
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• ”Brist på parkeringar, redan nu kaos vid hämtning, lämning 
på Lindesborgsskolan, måste planeras för parkeringsplatser 
Villagatan + Ingenjörsgatan fullparkerade, borde vara 
förbud att stanna/parkera, svårframkomliga. 

• Grönytor försvinner, träd (pilar) har tagits bort suxxesivt 
bara fåtal kvar 

• Lekplatsen försvinner? Varje dag är det ett antal barn som 
använder denna. Ingen bryr sig om vad barnen tycker? 

• Att bygga 2 - 3 vån i området, som består av 1 - plansvillor 
passar inte in” 

 
Kommentar: Parkering ska ordnas inom planområdet. Området 
är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 nya 
lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i området. 
Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodoses för hela området vid nybyggnation. 
Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär att 
en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till ett 
fortsatt grönt område. Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid 
nybyggnation. Det gäller även för genomförande av denna plan. Vid 
en förtätning behöver byggnadshöjden ökas för att säkra att 
tillräckligt stora grönytor bibehålls inom området. Det bedöms dock 
att utbyggnaden inte kommer att försämra intrycket av området. 
 

 
26. Privatperson 31. 

1. ”Minskning av grönytor skapar en förfulning av hela området. 
Då jag flyttade hit för ca 40 år sedan fanns här mycket träd på 
grönytorna som Österlenhem misskött och därför har det varit 
tvungna att ta bort dem. 

2. Trafikkaos vid hämtning o lämning vid skolan kommer bli 
ännu värre än vad det är idag. Parkering på gatorna gör att 
framkomligheten blir betydligt sämre. 

3. Att bygga 2 – 3 vån passar ej in i ett villakvarter med bara 
enplansvillor. 

4. Att ta bort mest besökta lekplatsen i kvarteren på Lindesborg. 
I en vuxenvärld, vem bryr sig om vad barn tycker?” 

 
Kommentar: 
26.1. Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket 
innebär att en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra 
till ett fortsatt grönt område. Vid utbyggnad av området finns 
möjlighet att ersätta äldre utgångna träd med nyplanteringar. 
26.2. Parkering ska lösas inom planområdet. Området är 
lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 nya lägenheter 
vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i området. Därför 
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har ingen särskild trafikräkning genomförts. Bestämmelserna för 
anordnade av parkeringsplats har skärpts så att parkering ska 
tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
26.3. Kommunen bedömer att det inom området är möjligt att bygga 
en högre byggnad utan att det påverkar stadsbilden negativt. 
26.4. Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid nybyggnation. 
Det gäller även för genomförande av denna plan. Den 1 januari 
2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och ska därmed följas i 
kommunens planarbete. Planförslaget berör artikel 6, 23, 27 och 31 
i Barnkonventionen. 

 
27. Privatperson 32.  

1. ”Tycker att dom ska ta hand om dom lägenheter dom har på 
Uttern, plus hur ska grönområden se ut.  

2. Finns det inte några fler planlösningar än ta vårt lugna område 
3. Hur hade ni tänkt var bilarna ska ta vägen här är liten plats 

som här är 
4. Det byggdes ny ute platsen då sa dom att det skulle vara lika 

på all utplatsen men vi på 15F till 15J fick inget förråd på vår 
uteplats utom större plats ute. Så färgen är olika i kvarteret. 
Plus att dom sa att det var underhållsfritt. Hur kan det bli 
grönt på uteplatserna 

5. Hur kan det vara att här på Uttern ska betala för tvättstuga 
plus medlet, och jordfelsbrytaren.”  

 
Kommentar: 
27.1. Synpunkter som inte rör detaljplanen kommenteras inte i 
denna handling. Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet 
vilket innebär att en större del av grönytorna kommer finnas kvar 
och bidra till ett fortsatt grönt område. 
27.2. Detaljplanen anger lämplig användning för detta planområde. 
Andra lämpliga platser för byggnation av hus kommenteras inte i 
denna handling. 
27.3. Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts 
så att parkering ska tillgodoses för hela området vid nybyggnation. 
27.4 - 5. Synpunkter som berör drift kommenteras inte i denna 
handling. 

 
28. Privatperson 33. Hänvisar till Bilaga 1. 

1. ”Hur tänkte ni förstöra ett lugnt och bra område har bott på 
Lindesborgsv. sen 1984 

2. Området ska va likt sägs det o hur blir de nya tycker ni det blir 
C likt 

3. Dålig trädgårds skötsel här o kolla (Rosenkrantzg.) 
4. Bygga nytt dom kan inte underhålla de som finns 
5. Bakom dammen vid Rosenkrantzg. finns stora område bygg 

höghuset där bland dom andra 
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6. Har medelat bommen Plomberad på Lindesborgsvägen 32 i 3 
år Ambulans och Brandkår kommer inte i ska dom verkligen 
stanna på gatan 

7. Har ingen dialog med sina hyresgäster 
8. Vem besiktigar här ( el tex ute ej rätt i vissa lägenheter 
9. Att betala 29 kr i månaden för jordfelsbrytare kan de va rätt de 

ska väl finnas obligatoriskt 
10. Spara in grön och vinterskötsel för att spara pengar o ändå kan 

ni bygga er hur hörs de 
11. Alla uterum som finns med på kartan som Österlenhem rev i 

spillror fast hyresgäster hade bygglov o inte fick en krona för” 
 

 
Kommentar:  
28.1. Syftet med detaljplanen är att se över möjligheten för förtätning 
vilket gör att karaktären för området kommer förändras men 
förändringen bedöms inte påverka området negativt. 
28.2 Se 28.1. 
28.3 - 4 Synpunkter som rör driftsfrågor kommenteras inte i denna 
handling. 
28.5 Detaljplanen anger lämplig användning för detta planområde. 
Andra lämpliga platser för byggnation av hus kommenteras inte i 
denna handling.  
28.6 - 11 Synpunkter som inte rör detaljplanen kommenteras inte i 
denna handling. 
 
Privatperson 33 har även bifogat samma Bilaga 1 som privatperson 
10. För svar se kommentar 3 punkt 1 - 6. 

 
 

29. Privatperson 34. ”Ska Österlenhem förstöra kvarteret Uttern 
ytterligare. Skall det bli Rosengård 2. De har redan förfulat 
uteplatserna med sitt pissgula plastskit. Har kommunen ingen 
annan mark utan måste bygga i ett lugnt o fint område.” 
 

Kommentar: Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten och 
möjliggöra för förtätning. Synpunkter på fasader berör drift och 
underhåll och ska ställas till fastighetsägare/hyresvärd. Detaljplanen 
anger lämplig användning för detta planområde. Andra lämpliga 
platser för byggnation av hus kommenteras inte i denna handling. 
 
Privatperson 34 har även bifogat samma Bilaga 1 som privatperson 
10. För svar se kommentar 3 punkt 1 - 6. 
Privatperson 34 har även bifogat lista med synpunkter som inte rör 
detaljplanen. Synpunkter som inte rör detaljplanarbetet kommenteras 
inte i denna handling. 
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30. Lantmäteriet.  
”Plankarta  
Markreservat (i detta fall a- och u-område) ska enligt Boverkets 
rekommendationer redovisas på olika sätt beroende på när 
planläggningen startats. För PBL-planer med planstart från och 
med januari 2015 ska markreservat redovisas som administrativa 
bestämmelser och omges med administrativa gränser eller i 
förekommande fall användnings-/planområdesgränser.  
 
Utfartsförbud inte ok i planområdesgräns 
På plankartan finns ett par sträckor med bestämmelse om 
utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. Stängselkrav och 
utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna 
platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en 
planområdesgräns går det inte säkerställa att det är allmän plats 
eller även i fortsättningen kommer att vara allmänplats i den 
angränsande planen. bestämmelsen reglerar dessutom indirekt 
något som ska gälla för området utanför det i planförslaget 
aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets 
konsekvensutredning inför införande av de allmänna råden för 
planbestämmelser. 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett 
annat sätt för att undvika dessa problem eller att undvika att 
reglera stängsel/utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa 
planer har likande problem lösts genom att kommunen har utökat 
planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 
utanför stängsel/utfartsförbudet. 
 
Grundkartans redovisning av fastighetsgräns 
Fastighetsgräns i plankartan saknas och stämmer därmed inte med 
hur gränsen är i verkligheten, det gäller planens nordvästra hörn, 
se bilder för jämförelse.  

 
Är tanken att det ska vara hörnavskärning här, där del av kvarteret 
ska tillhöra gatan? I så fall är det lämpligt att ta med triangeln som 
nu saknas och planera den som gatumark. Det är viktigt att 
befintliga gränser redovisas så att det tydligt kan kopplas till vad 
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som behöver ska fastighetsbildningsmässigt. Samt inte blir otydligt 
vart gränsen går. 
Om det nu är så att området ska utgöra Allmän plats i detaljplanen 
kommer det innebära fastighetsbildning hos Lantmäteriet samt 
beröra regler kring inlösen och ersättning. 
Redovisas inte området i denna detaljplan, så är det underliggande 
detaljplan som åter inträder för området och därmed dess 
användnings- och egenskapsbestämmelser. 
 
Tomtindelning 
Om det är så att mark ska överföras från Uttern 1 till 
gatufastigheten innebär det fastighetsbildningsåtgärd hos 
Lantmäteriet. Den tomtindelning som då gäller för området 
behöver då tas bort för att möjliggöra fastighetsbildning. 
 
Ska exploateringsavtal tecknas? 
I planbeskrivningen framgår inte om exploateringsavtal ska 
tecknas. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska 
kommunen enligt 5 kap. 13 1 3 st. PBL, redan i samrådsskedet 
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av 
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
sådana avtal i planbeskrivningen.  
 
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken 
”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap 15 och 22a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni 
kompletterar planhandlingarna ang. exploateringsavtal.” 

 
Kommentar: Administrativbestämmelse rättas i plankartan. 
Grundkartan ses över och kompletteras vid berört hörn. Användning 
för berört hörn ändras till allmän platsmark gata med kommunalt 
huvudmannaskap. 
Utfartsförbud kommer fortsättningsvis sättas i plangräns då 
planområdet gränsar till allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. Gatufastigheten har funnits i sin nuvarande form 
sedan 80-talet vilket gör att kommunen bedömer det som osannolikt 
att markanvändningen kommer att ändras. 
 
Del av gatufastigheten Tomelilla 237:58 förs över till fastigheten 
Uttern 1. Detta leder till att gällande tomtindelning för hela 
fastigheten Uttern 1 upphävas. Kommunen anser även att det inte är 
ändamålsenligt med någon ny tomtindelning. 
 
Exploateringsavtal ska inte tecknas då marken ägs av ett 
kommunalt fastighetsbolag.  
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31. Privatperson 35. ”Området är bebyggt med enbart 1-planshus 
och en förtätning med fler hus ser jag inte som något hinder om 
även de nya husen blir 1-planshus. Om man väljer att bygga hus i 
3-plan på 16 meter eller 2-plan på 9-meter förändrar det hela 
områdets karaktär.  
Det är viktigt att man tar hänsyn till att det blir parkeringsplatser 
till husen så att inte hela Ingenjörsgatan och villagatan blir fyllda 
med bilar som försvårar framkomsten för framförallt större 
fordon (tex sopbil räddningsfordon skolbuss mm) 
Om marken för befintlig lekplats tas i anspråk för nybyggnation 
bör redskap flyttas till annan plats inom området (kvarteret) för att 
området skall vara attraktivt även för barnfamiljer.” 
 

Kommentar: Syftet med detaljplanen är att se över möjligheten för 
förtätning. Kommunens bedömning är att planen inte påverkar 
området negativt.  
 
Byggnadshöjden sänks inom hela planområdet. Se kommentar 45. 
 
Den ökade byggrätten medger cirka 20 nya lägenheter vilket ger en 
marginell ökning av persontrafiken i området. Bestämmelserna för 
anordnade av parkeringsplats har skärpts så att parkering ska 
tillgodose för hela området vid nybyggnation. Enligt regler ska 
lämplig utelek anordnas vid nybyggnation. Det gäller även för 
genomförande av denna plan. 

 
 

32. Privatperson 36. Hänvisar till bilaga 1. 
”Angående kvarteret Uttern. 
Byggplanerna verkar inte så genomtänkta., speciellt att bygga på 
höjden. Det innebär ju att våra fastigheter runt omkring blir 
mindre värda. Byggnaderna kommer ju att skugga våra områden. 
Vi får ju inte den villakänsla vi har nu utan befolkning som kan 
titta och hålla koll på vad vi gör (om intresse finns). Dessutom en 
enorm trafik och flera nya gator. 
 
Vi tycker inte det är lämpligt att dubblera folkmängden här då det 
är skolområde.  
 
Bygg likvärdiga hus som finns i en våning för det är ju inte så 
roligt för barnfamiljer och äldre att gå i en massa trappor. 
 
Dessutom ökar trafiken väldigt mycket och här finns ju många 
barn som tar sej till Lindesborgsskolan och Nyckelpigan, 
visserligen har hastigheten satts till 30 km/tim men det är inte 
många som kör i den hastigheten. Ni måste i så fall göra 
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ordentliga ”gupp”. Vad har ni tänkt att det ska bli parkering för 
alla dessa som flyttar hit. 
Varför får vi inte ha lite grönområde. Det är många barnskötare 
eller lärare som går till dessa områden med barnen. Nu är de nya 
lekplatser på området, var ska nu ha plats till dessa? 
Mark finns ju att köpa och bygga på längs med Södra vägen. 
Ut miljösynpunkt tycker vi inte det är lämpligt att ha en större 
mängd avgaser av bilar runt omkring oss.” 
 

 
Kommentar: Skuggstudie har genomförts och visar på att 
föreslagen byggnadshöjd och byggrätt skapar skuggor med negativ 
inverkan på befintlig bebyggelse. Utifrån skuggstudiens resultat 
sänks byggnadshöjden och byggrätten minskas för bebyggelse i 
planområdets mitt i granskningsförslaget. Inget tyder på att 
intilliggande fastigheter sjunker i värde till följd av planförslaget. 
Studier visar att det endast är möjligt att ha direkt kontakt med 
andra människor på ett avstånd på 6 – 7 meter och avstånd längre 
än 13 meter minskar möjligheten för insyn och kontakt med andra. 
Byggrätten dras in till ett avstånd på 13 till intilliggande byggnader. 
 
Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 
nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
Bestämmelser för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. Enligt 
regler ska lämplig utelek anordnas vid nybyggnation. Det gäller även 
för genomförande av denna plan. 
 
Synpunkten angående hastighet och gupp berör inte detaljplanen och 
kommenteras därför inte i denna handling. För att reglera nuvarande 
trafik lämnas över till teknik och service för fortsatt behandling. 
 
Detaljplanen anger lämplig användning för detta planområde. Andra 
lämpliga platser för byggnation av hus kommenteras inte i denna 
handling. Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket 
innebär att en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra 
till ett fortsatt grönt område. Den ökade byggrätten medger cirka 20 
nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Utsläpp från kommande trafik bedöms därför inte öka till 
den mängd att det anses hälsofarligt. 

 
33. Scanova AB. ”Skanova AB (nedan Skanova) har tagit del av 

rubricerad plan. Skanova har kabelanläggning inom berört 
planområde, vilka kommer att beröras av planens genomförande. 
Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad karta. 
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Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill 
få införd i genomförandebeskrivningen: 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren”.” 

 
Kommentar: Önskad text förs in i planbeskrivningen i 
avsnittet i genomförandebeskrivningen. 
 

34. Privatperson 37. ”-med förtätning av bebyggelsen minskar 
tryggheten i området. 
- Ett område som idag är lugnt och familjärt blir mer hektiskt 

och oroligt med mer människor i rörelse. Framför allt med 
tanke på de olika boendeformerna. 

- Mer bilar i omlopp i de redan små och trånga gatorna, mindre 
parkeringar. Det finns redan ett mycket litet utbud av 
parkeringsplatser.  

- Hur kommer det att bli med tvättmöjligheter i tvättstugan?? 
Minskas. 

- Fina grönytor försvinner, det används mycket av barn och 
familjer i och utanför boende i området. 

- Lekplatsen som idag är bra placerad- mitt i området- 
försvinner?! Många barn använder lekplatsen. 

- När vi flyttade hit var en av anledningarna att det vara 1-plans. 
Vi vill absolut inte ha hyresgäster ovanpå oss. 

- Att bygga högre bostäder intill befintliga försämrar både sikt 
och solljus.  
Ett fint och lugnt område kommer att få motsatt effekt om 
ritningsförslagen kommer genomföras.” 

 
Kommentar: Genom sociala kontakter kan ett socialt kapital 
byggas upp och stärka gemenskapen inom ett bostadsområde. Att 
skapa olika typer av boendeformer ligger inom kommunens intresse 
för att bemöta invånarnas behov. Att ge möjlighet för att i framtiden 
kunna utveckla LSS- och äldreboende bedöms inte skapa stora 
olägenheter för intilliggande bebyggelse eller boende inom planområdet. 
 
Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 
nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
 
Synpunkter som inte rör detaljplanen besvaras inte i denna handling. 
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Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär att 
en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till ett 
fortsatt grönt område. 
 
Ny byggnadshöjd inom området ger möjlighet att i framtiden utveckla 
området. Planområdet är ett redan bebyggt bostadsområde, vilket gör 
att sikt och solljus inte bedöms att påverkas negativt. 
 

35. Privatperson 38. ”-med förtätning av bebyggelsen minskar 
tryggheten i området. 
- Ett område som idag är lugnt och familjärt, det blir mer 

hektiskt och oroligt med mer människor i rörelse. Framför allt 
med tanke på de olika boendeformerna. 

- Mer bilar i omlopp i de redan små och trånga gatorna, mindre 
parkeringar. Det finns redan ett mycket litet utbud av 
parkeringsplatser.  

- Hur kommer det att bli med tvättmöjligheter i tvättstugan? 
Minskas. 

- Fina grönytor försvinner, det används mycket av barn och 
familjer i och utanför boende i området. 

- Lekplatsen som idag är bra placerad- mitt i området- 
försvinner???!!! många barn använder lekplatsen. 

- När vi flyttade hit var en av anledningarna att det vara 1-plans. 
Vi vill absolut inte ha hyresgäster ovanpå oss. 

- Att bygga högre bostäder intill befintliga försämrar både sikt 
och solljus.  
Ett fint och lugnt område kommer att få motsatt effekt om 
ritningsförslagen kommer genomföras.” 

 
 
Kommentar. Genom sociala kontakter kan ett socialt kapital 
byggas upp och stärka gemenskapen inom ett bostadsområde. 
Trafiksituationen kommer ses över och utredas i fortsatt planarbete. 
Att skapa olika typer av boendeformer ligger inom kommunens 
intresse för att bemöta invånarnas behov. Att ge möjlighet för att i 
framtiden kunna utveckla LSS- och äldreboende stör inte 
intilliggande bebyggelse eller skapar osäkerhet för boende inom 
planområdet.  
 
Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 
nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
 
Synpunkter som inte rör detaljplanen besvaras inte i denna handling.  
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Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär att 
en större del av grönytorna kommer finnas kvar och bidra till ett 
fortsatt grönt område. Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid 
nybyggnation. Det gäller även för genomförande av denna plan. 
 
Ny byggnadshöjd inom området ger möjlighet för att i framtiden 
utveckla området. Planområdet är redan bebyggt bostadsområde 
vilket gör att sikt och solljus bedöms att inte påverkas negativt. 
Planförslaget bedöms att inte skapa sämre boendekvalitet än befintlig 
standard inom planområdet. 
 

36. Privatperson 39. ”Jag vill inte ha en boende ovanpå mig. Blev 
uppsagd från Österg. där det skulle byggas en våning ovanpå mig. 
Nu är det samma visa igen!! Var ska vi bli av? Kan ju inte bo kvar 
under byggnationen. Jag motsätter mig det. Flyttade hit för att få 
lugn och ro. När det ska byggas, vad händer med lekplatsen? 
Enligt HGF har vi rätt till en sänkning av hyran pga buller 
störande ljud, det räknas som arbetsplats. När det byggdes ny 
tvättstuga på Östergatan fick vi ingen ersättning. Vi får ha möte 
om detta. Vem bekostar tillfälligt boende, mina barn vill inte flytta 
till mig igen!” 

 
Kommentar: Synpunkter som inte rör detaljplanen kommenteras 
inte i denna handling. 
 
Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid nybyggnation. Det 
gäller även för genomförande av denna plan. 
 
 

37. Privatperson 40. Hänvisar till bilaga. 
”Jag protesterar mot och tar avstånd från föreslagna ändringar av 
detaljplaner avseende Kv Uttern. 
 
Tomelillas finaste, grönaste och luftigaste hyresområde, 
Lindesborg, ska inte förstöras av förtätning varken i form av 
ytterligare längor, höghus eller byggnation ovanpå nuvarande 
längor. 
 
Detta är ett heltokigt, ogenomtänkt och huvudlöst förlag som 
troligen väckts och framtagits av personer som inte är från 
Tomelilla, inte bor i Tomelilla och som inte har minsta känsla för 
orten, de boende, rimlighet, estetik, lämplighet osv utan endast ser 
till var det går att ”förbättra och utveckla”(ja läs fördärva) och 
samtidigt tjäna pengar. Fy skäms!!! 
 
Det som idag är ett väldigt trivsamt område vill ni försämra på 
bekostnad av lägre livs- och boendekvaliteter för oss som redan 
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bor här. Ni har analyserat att vissa lägenheter kan komma att 
skuggas av högre fastigheter men sedan då? Hur inspirerande och 
glädjefyllt blir det för de boende som drabbas av detta. Vad 
händer med den personliga integriteten? Har ni ens analyserat och 
tänkt er in i situationen? Vem vill glo rakt in i en husvägg och hur 
känns det att andra helt plötsligt kan glo rakt ner på uteplatsen? 
Mer liv, rörelse och kanske till och med stök på samma yta känns 
oroväckande. Hur passar ett ev. LSS-hem in här? 
 
Att det ska finns tillräckligt med bostäder i en kommun javisst 
men varför förfula och fördärva ett så fantastiskt område som 
Lindesborg?! Uppskatta, vårda och bevara det istället som det är, 
möjligen kan det behövas fler park.platser. Att kommunen 
(Österlenhem) inte redan tidigare försett sig med tillräckligt med 
tomtmark för bostäder ska vi hyresgäster inte behöva lida för. Ej 
heller kan vi hjälpa att Österlenhem vill skära kostnader. Det är 
kanske den verkliga anledningen till att området ska förtätas… fler 
hyresgäster till det kommunala bolaget.  
 
Finns andra områden som kan förtätas utan att det gör så stor 
skada som i Uttern, tex är där väldiga ytor mellan 
Rosenkrantzgatan och Björkebogatan som kan bebyggas. 
Längorna där är ju redan på höjd så där passar liknande 
byggnation in jmf med i kv Uttern. Och nu byggs det ju för fult 
ovanför/bakom Karlsborgsområdet, blir det inga kommunägda 
hyresbostäder där och isf varför? 
 
Och biltrafiken då, t ex parkeringsplatser? Här är ju redan ett 
mindre kaos med tanke på all trafik till o från Lindesborgsskolan. 
Trafiksäkerheten för skolbarnen, ja för alla som av olika 
anledningar trafikerar och vistas vid skolan, hur säkert blir det här 
framöver? 
T ex Ingenjörsgatan har oftast endast 1 körfält pga bilparkering på 
gatan m a a att det finns alldeles för få 
parkerings/uppställningsplatser för de boende och besökare. 
Vintertid med snövallar som vi bara inte ska snacka om. Hur ska 
det då bli med ännu fler människor i rörelse i samma kvarter? 
Bilburen personal som kanske kommer att arbeta oregelbundna 
tider, ska hyresgästerna drabbas av omfattande nattrafik? 
F ö … finansieringen av ev. byggnation, hur ska det gå? 
Hyreshöjning eller? Hur ser den ekonomiska kalkylen ut? Vad 
händer med nuvarande lekplatsen (som iordningställdes ganska 
nyligen), kommer den att finnas kvar eller var det utkastade 
pengar? 
 

110



Granskningshandling 
2020-02-03 

 

28(34) 

 

 

Så tänk nu efter före.. gör om och gör rätt redan nu! Mata 
papperskorgen och skrota förslaget - värna både miljön, ekonomin 
och hyresgästerna!” 
 

 
Kommentar: Synpunkter som inte rör detaljplanen kommenteras 
inte i denna handling.  
 
Uppdraget för denna planändring är förtätning det vill säga att öka 
byggrätten. Dagens detaljplan anger 25 %, och området är utbyggt 
med ca 20 %. 
Studier visar att det endast är möjligt att ha direkt kontakt med 
andra människor på ett avstånd på 6 – 7 meter och avstånd längre 
än 13 meter minskar möjligheten för insyn och kontakt med andra. 
Byggrätten dras in till ett avstånd på 13 till intilliggande byggnader. 
Genom sociala kontakter kan ett socialt kapital byggas upp och 
stärka gemenskapen inom ett bostadsområde. Att ge möjlighet för att 
i framtiden kunna utveckla LSS- och äldreboende stör inte 
intilliggande bebyggelse eller skapar osäkerhet för boende inom 
planområdet. Planförslaget bedöms att inte skapa sämre 
boendekvalitet än befintlig standard inom planområdet.  
 
Detaljplanen anger lämplig användning för detta planområde. Andra 
lämpliga platser för byggnation av hus kommenteras inte i denna 
handling. 
 
Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 
nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
Driftsfrågor om parkering och snöröjning har lämnats över till 
teknik och service för vidare arbete. 
 
Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid nybyggnation. Det 
gäller även för genomförande av denna plan. 
 
 

38. Privatperson 41.Vi motsätter oss tillstånd för byggnader på 9 
meter längs Villagatan …., där vi bott sedan …. 
Parkeringssituationen nu är inte bra, 4 p-platser till 12 lägenheter, 
så gatan används som parkering. 
Mycket trafik på Villagatan. 

 
Kommentar:  Byggnadshöjden är sänkt inom hela planområdet. 
För svar angående byggnadshöjd se kommentar 45. Området är 
lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 nya lägenheter 
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vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i området. Därför 
har ingen särskild trafikräkning genomförts. Bestämmelserna för 
anordnade av parkeringsplats har skärpts så att parkering ska 
tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
 

39. Privatperson 42. ”Det skall inte bebyggas på det lugna området 
det finas som Finns här uppe på området. Hur ska ni lösa 
parkeringen det är trongt som det är. Lägg dom pengarna på att 
byta fönster så man slipper drag och renuvera badrummet där är 
bruna fläckar i taket målarna målade det en gang  
Men det kom Tillbaka igen det är mögel och Balkongens karm är 
upprutten Nere vid Tröskeln 
så tycker jag att varmen skall vara på hela året för vi betalar hyran 
med varme så vi kan slå Till ellementen när vi behöver när det är 
rått i lägenheterna annars ska hyrorna sänkas somar Tiden” 

 
Kommentar: Området är lågtrafikerat. Den ökade 
byggrätten medger cirka 20 nya lägenheter vilket ger en 
marginell ökning av persontrafiken i området. Därför har ingen 
särskild trafikräkning genomförts. Bestämmelserna för 
anordnade av parkeringsplats har skärpts så att parkering ska 
tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
Renovering av lägenheterna rör drift och ställs till 
hyresvärd/fastighetsägare. Synpunkter som inte rör detaljplanen 
kommenteras inte i denna handling. 

 
40. Ungdomsrådets presidium. ”Ungdomsrådets presidium har läst 

förslaget och tycker inte att det gör något att man bygger så att fler 
kan bo på området. Men vi tycker inte att det passar med ett nytt 
hus som har tre våningar när alla de andra husen är radhus. Då 
tycker vi att det är bättre att bygga fler radhus som är likadana 
som de som redan finns där.  
Hur blir det med lekplatsen på området? Vi tycker också att det är 
viktigt att man behåller stora grönområden eftersom det gör att 
barn och ungdomar tycker att det är roligare att vara utomhus och 
göra saker. Det är viktigt att barn och ungdomar rör på sig och 
inte bara sitter inne men kan man inte ha roligt ute stannar man 
inne i ställer för att gå ut.  
När fler människor bor på området kommer det att köra fler bilar. 
Hur blir detta vid Lindesborgsskolan? Hur mycket mer bilar 
kommer det att bli där? Eftersom det är en skola är där många 
unga som ska dit och då är det inte bra om där kör mycket bilar.” 

 
Kommentar: Byggnadshöjden sänks inom hela planområdet. För 
ytterligare svar om byggnadshöjd se kommentaren 45. 
Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär att 
grönytor kommer finnas kvar och bidra till ett fortsatt grönt område. 
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Trafiksituationen kommer ses över och utredas i fortsatt planarbete. 
Området är lågtrafikerat. Den ökade byggrätten medger cirka 20 
nya lägenheter vilket ger en marginell ökning av persontrafiken i 
området. Därför har ingen särskild trafikräkning genomförts. 
 

 
41. Privatperson 43.  

• ”Ytterst tveksam till att bygga våningshus i detta område, 
tycker det förstör helheten.  

• Redan ont om parkeringsplatser, fler bostäder gör inte 
situationen bättre.  

• Gillar grönområdena, blir trångt med fler bostäder.  

• Finansiering? Hur påverkar nybyggnation ekonomin? 
Speciellt om det blir svårt att hyra ut i lågkonjunkturen som 
är på väg i Coronans kölvatten.” 

 
Kommentar: Byggnadshöjden sänks inom hela planområdet. För 
ytterligare svar om byggnation se kommentar 45. 
 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär att 
grönytor kommer finnas kvar och bidra till ett fortsatt grönt område. 
 
Frågor angående hyra och ekonomi rör drift av fastigheterna och 
ställs till hyresvärden/fastighetsägaren. 

 
 

42. Privatperson 44. ”Jag tycker att grönytorna ska bevaras som de 
är. Vid byggnationer förvinner grönytor, som är viktiga för de 
boende och miljön.” 

 
Kommentar: Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet 
vilket innebär att större delen av grönytorna kommer finnas kvar och 
bidra till ett fortsatt grönt område.  

 
43. Privatperson 45 och 46 

1. ”Lekplatsen ej försvinna. 
2. Renovera befintliga boende innan det byggs nytt. 
3. Ej förstöra fina grönytor. 
4. Går inte med på hyreshöjningar för att bekosta nybygge. 
5. Vad händer med uteplatserna om byggnader blir 2vånignshus 

samt förrådsytan som finns vid vinden? 
6. Vad ska dom boende ta vägen under ombyggnad? 
7. Varför förstöra ett redan fint område?  
8. Ska stadsparken utvecklas om lekplatsen rivs? 
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9. Varför inte utnyttja där stora fotbollsplanen vid 
Lindesborgsskolan? (Rosenkrantzgatan)” 
 

 
Kommentar: 1. Enligt regler ska lämplig utelek anordnas vid 
nybyggnation. Det gäller även för genomförande av denna plan. 
 
2. Synpunkter som inte rör planförslaget besvaras inte i denna 
handling. 
 
3. Exploateringsgraden är 40 % inom planområdet vilket innebär 
att grönytor kommer finnas kvar och bidra till ett fortsatt grönt 
område. 
 
4. Frågor angående hyra och ekonomi rör drift av fastigheterna och 
ställs till hyresvärden. 
 
5. Synpunkter som inte rör planförslaget bevarar inte i denna 
handling. 
 
6. Frågor angående tillfälligt boende ställs till hyresvärden. 
 
7. Planförslaget bedöms inte förstöra området utan ger istället 
möjlighet att utveckla området.  
 
8. Synpunkter som inte rör planförslaget bevarar inte i denna 
handling 

 
9. Detaljplanen anger lämplig användning för detta planområde. Andra 
lämpliga platser för byggnation av hus kommenteras inte i denna 
handling. 
 

44. Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
”Yttrande 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund anser att handlingarna 
behöver kompletteras enligt nedanstående. 
 
Dagvatten 
Det framgår i underlaget att lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) är möjligt genom att använda befintliga grönytor. Det 
saknas utredning samt redovisning av hur lokalt omhändertagande 
av dagvatten kan utföras. 
 
Energi och klimat 
En ökad produktion av förnybar energi är en av förutsättningarna 
för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. 
Planbeskrivningen bör innehålla formuleringar som inspirerar till 
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lokal förnybar energiproduktion, som till exempel 
solenergiproduktion. Vi anser att planbeskrivningen behöver 
kompletteras med ett resonemang kring hur området kan bidra till 
den nödvändiga omställningen av energisystemet. Byggnadernas 
orientering, taklutning, bygghöjd och eventuella skuggning bör 
beaktas eftersom detta i stor utsträckning påverkar 
förutsättningarna för en effektiv lokal energiproduktion. 
Byggnader bör även orienteras och utformas så att 
solinstrålningen kan tas tillvara genom välplanerad fönstersättning 
och solavskärmning. Även om det inte skulle vara aktuellt inom 
planen nu, så ger det möjlighet att installera det i ett senare skede 
utan planändring. För att minimera skuggning av de delar av taket 
som är mest lämpade för solenergiproduktion, bör 
ventilationshuvar och andra uppstickande delar av taket placeras i 
nordliga lägen på taket. 
Om det i planbestämmelserna bestäms tillåten byggnadshöjd har 
vi förslag på formulering av planbestämmelse: ”Utöver tillåten 
byggnadshöjd medges anordnande av teknisk anläggning 
för produktion av förnybar energi”. 
 
Komplementbyggnader 
Det framgår inte av handlingarna hur komplementbyggnader som 
t ex tvättstuga, förråd, sophus, parkering och garage är tänkt att 
byggas. Detta behöver kompletteras till detaljplanen. 
Om det är liten yta på platsen och för att bevara så mycket som 
möjligt av den gröna ytan bör planen begränsa uppförande av 
komplementbyggnader. Miljöförbundet föreslår att 
avfallsrum/avfallshantering, cykelparkering, tvättsuga och förråd 
anordnas i fastigheten istället just på grund av den begränsade 
ytan. På det sättet kan, till största sannolikhet, grönytefaktorn ökas 
upp samt att gemensamhetsytan blir större. 
 
Markförorening 
Det saknas information om eventuella markföroreningar i 
planbeskrivningen. Det finns inget som pekar på att det bedrivits 
en miljöfarlig verksamhet på platsen. Trots det har vi stött på 
ärenden där det ändå funnits föroreningar i marken. Detta kan t 
ex komma från fyllnadsmassor som kan vara förorenade. Det 
finns ingen information om det på Uttern 1 skulle finnas 
fyllnadsmassor. Information om detta behöver kompletteras. 
 
Radon 
Ska planerade bostäder ej utföras i radonsäkrad grundkonstruktion 
bör markradonmätning utföras på aktuella platser.” 

 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med text om 
dagvatten.  
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Orientering och utformning med hänsyn till energiproduktion måste 
samordnas med andra krav som exempelvis ljusinsläpp i bostadsrum 
och med flera andra krav som gäller vid bygglovsprövning. Det finns 
ingenting i bestämmelserna som hindrar att bebyggelsen utformas 
energisnålt. Kommunen har därför gjort bedömningen att det inte är 
lämpligt att detaljstyra energioptimeringen. 
 
Komplementbyggnader ingår i användningsbestämmelserna för 
planområdet, detta förtydligas i planbeskrivningen. 
 
Byggrätten är begränsad och omfattar även komplementbyggnader. 
Komplementbyggnader är fantastiska resurser för gröna tak och bör 
inte nödvändigtvis styras till att ingå i bostadskropparna. 
 
Byggnadshöjden är en känslig fråga i detta område. Mindre 
vindsnurror ses inte som avvikelse. Kommunen gör bedömningen att 
inga andra byggnadsdelar ska vara över reglerad höjd. 
 
Bestämmelserna för anordnade av parkeringsplats har skärpts så att 
parkering ska tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
 
Planhandlingarna kompletteras med stycke om markföroreningar. 

 
45. Byggnadsnämnden 

 
”Byggnadsnämndens beslut.  
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 
planbeskrivningen kompletteras med begränsning av 
byggnadshöjden till 6 meter i hela kvarteret och  9 för området i 
mitten, krav på parkering anordnas även för befintliga bostäder 
vid nybyggnation inom kvarteret, plankartan kompletteras med en 
bestämmelse om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
och att förslaget till detaljplan för Kv Uttern därefter snarast ställs 
ut för granskning.” 
 

 
Kommentar: Plankartan kompletteras med 
egenskapsbestämmelse för infiltrering av dagvatten. Byggnadshöjden 
sänks inom hela kvarteret till 6 respektive 9 meter. Krav kommer 
ställas på parkering inom planområdet. Bestämmelserna för 
anordnade av parkeringsplats har skärpts så att parkering ska 
tillgodose för hela området vid nybyggnation. 
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Förändringar efter samråd  

Plankarta 

• Nordvästra hörnets fastighetsgräns har uppdaterats på grundkartan. 

• Byggnadshöjden ändras till 6 respektive 9 meter. 

• Bestämmelse för största takvinkel på 15 grader har lagts till. 

• Egenskapsområde för byggnadshöjd i planområdets centrala område 
har minskats. 

• Bestämmelse för markens anordnande och vegetation har lagts till. 
 
 
Planbeskrivning 

• Beskrivningen av planförslaget har uppdaterats med nya 
bestämmelser. 

• Rubriken ”Buller” med tillhörande text har lagts till. 

• Rubriken ”Markföroreningar” med tillhörande text har utvecklats. 

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

• Beskrivning om risk för översvämning har lagt till under rubrik 
”Hydrologiska förhållande”. 

• Rubriken ”Parkering” med tillhörande text har utvecklats med 
parkering inom kvartersmark. 

• Text under rubrikerna Fastighetsrättsliga frågor, Fastighetsbildning, 
gemensamhetsanläggning m.m har ändrats och utvecklas. 

• Nytt styck med rubrik ”Skuggstudie” har lagts till.  

• Text under rubrik ”Fastighetskonsekvenser” har utvecklats. 
 

Planhandlingarna har 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 granskning. 
 

Medverkande tjänstemän 
Niklas Sommelius Terese Bruhn  

Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
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17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 31 Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som klimatskal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i 
översiktsplanen samt bistå förslag på projekt att gå vidare till 
investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i fastighet.  

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

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska 
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss 
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag. 
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med 
förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att.

- Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och 
även beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats 
genom samverkan med kommunens biolog.

- Sammanställa detta som ett projektförslag till 
investeringsberedningen.”
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Justerandes sign

§ 31 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 63/2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i § 33/2020 kommunfullmäktige se 
motionen som besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå 
vidare till investeringsberedningen.

Kommunfullmäktige beslutade i § 112/2020 att återremittera motionen för 
förnyad beredning i enlighet med motionens intentioner.

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Oavsett var du planterar ett träd så bidrar det mer eller mindre med en 
värmeutjämnande effekt. 

Utifrån skrivelsens intentioner om träds möjligheter att spara energi i 
fastigheter så bör man plantera träd i lägen där man åstadkommer en kylande 
effekt på den varma delen av året och en skyddande effekt på den kalla. 
Att skugga större värmehållande ytor som gator och torg ger god effekt men 
även skuggning av stora reflekterande ytor som stora glaspartier ger effekter.
För att arbeta brett och framgångsrikt med den här typen av frågor så bör de 
ingå i kommande översiktsplaner.

Förslag för investeringsberedningen till 2022
Att inom kommunens fastighetsbestånd starta ett projekt för att undersöka 
växters effekt för att minska energiåtgången i fastigheten 
Tomelilla Ullstorp 1:7 (räddningstjänst, miljöförbund med mera).
Kostnaden för detta projekt uppskattar vi till 500 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Vissa ekonomiska konsekvenser på utförande av klimatskal på lämplig 
fastighet samt kostnader för uppföljning av resultat.

Barnperspektivet
Om den aktuella fastigheten är en skola så kan projektet bidra med en bättre 
inomhusmiljö.

Miljöperspektivet
Projektet kan bidra som exempel på goda lösningar för att minska 
energianvändningen.
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§ 31 forts.

Uppföljning
Uppföljning av energibesparingar behövs inom det föreslagna projektet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på 
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka 
energieffekterna i fastighet.  

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 8/2021, handlingsid: Ks 2021.528.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunstyrelsen § 89/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunfullmäktige § 112/2020: Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera motionen för förnyad beredning i enlighet med motionens 
intentioner.
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§ 31 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 8/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på 
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka 
energieffekterna i fastighet.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall 
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Ksau § 32 Dnr KS 2020/122

Svar på motion angående Offentligt drivna vårdboenden

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande. 

Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna 
vårdboenden med följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar 
av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för 
äldre, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild 
kommun anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller 
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. 

Vi anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker 
att istället för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne 
samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de 
olika kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria 
från vinstintressen.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, 
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt 
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver 
platser, andra året är det andra kommuner.
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§ 32 forts.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av 
Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar 
idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett 
exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och 
som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns. 

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt 
ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag 
som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan 
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver 
göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än 
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne 
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och 
behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 

Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig 
regi.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning som utmynnat i följande slutsatser:

Skånes kommuner har ramavtal med leverantörer som verksamheten avropar 
vid behov. Verksamheten har god erfarenhet av de företag som avropats i 
avtalet och har inget att erinra mot att de oftast drivs i privat regi. Därför ser 
verksamheten inte att det finns behov av att ändra driftsformen och inte 
konkurrensutsätta de speciellt inriktade verksamheterna.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över motionen får inga ekonomiska konsekvenser. Dessutom är 
förslaget att den ska avstyrkas.

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

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

Uppföljning
Att lämna yttrande på motion föranleder ingen uppföljning.

Vård och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget 
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid 
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför 
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system 
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi. 

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 8/2021, handlingsid: Ks 2021.530.
Reservation – Offentligt drivna boenden, handlingsid: Ks 2021.531.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämnden § 8/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget 
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid 
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför 
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system 
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 32 forts. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 36 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e 
kvartalet 2020

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

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av 
insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 36 forts.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 11/2021, handlingsid: Ks 2021.534.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 11/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 37 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 
2020

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

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

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

För tredje kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL att rapportera.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 37 forts.

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 13/2021, handlingsid: Ks 2021.535.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 13/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 22 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau den 3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 25 januari 2021 §§ 1-7 från Sydöstra Skånes 

Räddningstjänst.
2. Protokoll den 21 januari 2021, §§ 1-7 från Tomelilla-Ystad- Sjöbo 

överförmyndarnämnd.
3. Information 20 januari 2021 ifrån Kommunalförbundet AV Media 

Skåne till medlemskommunerna.
Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne.

4. Nationella vårdkompetensrådet - Examinerade inom vårdutbildningar 
– prognoser på 1, 2 och 3 års sikt – januari 2021.

5. Protokoll den 13 januari 2021, §§ 1-17 från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

6. Budgetmaterial 2021 med planår 2022-2024 för Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.456.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 38 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau den 17 februari 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

den 21 januari 2021, § 4, Intern kontrollplan 2021.
2. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2021, §§ 1-7.
3. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

den 21 januari 2021, § 3 - Internbudget 2021.
4. Protokoll från kommunstyrelsen den 27 januari 2021, §§ 1-20.
5. Protokoll från revisorerna den 19 januari 2021, §§ 1-8.
6. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021, §§ 1-

15.
7. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari 2021, 

§§ 18-22.
8. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2021, §§ 1-

16.
9. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021, 

§ 4, Budget 2021 – vård och omsorgsnämnden.
10. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021, 

§ 9 – Remiss Hållbar – socialtjänst. En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47).

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 38 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.587.
_________
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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