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Tomelilla den 23 augusti 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden 
kommunstyrelsen den 1 september 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Verksamhetsutvecklare Stefan Persson

- Tillitsbaserat ledarskap
2. Utvecklingschef Helena Berlin

- Mätning av narkotika i avloppsvatten
3. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 23 augusti 2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 132 Dnr KS 2021/132

Sammanträdesplan kommunfullmäktige 
2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 § överlämnas härmed förslag till 
sammanträdeslista för kommunfullmäktige 2022.

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte vecka 
liksom under 2021, men eftersom det är val den 11 september 2022 så kommer det 
att krävas fler sammanträden under hösten. Totalt planeras för fyra sammanträden 
under våren och fyra under hösten, dvs. åtta totalt under 2022 (sju under 2021 varav 
ett ställdes in och på samma sätt var det under 2020).

När kommunstyrelsen och nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner ska 
helgdagar undvikas och skollov bör undvikas. De lov och helgdagar som kan inverka 
på mötesplaneringen för 2022 är: Sportlov 21-25 februari, påsklov 11-18 april, Kristi 
Himmelsfärdslov 26-27 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 
november. Med tanke på valdagen den 11 september så bör sammanträden undvikas 
1-11 september.

Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar (med 
undantag av budgetsammanträdet som är onsdagen den 30 november), enligt 
följande:

- 14 februari

- 4 april

- 16 maj

- 20 juni

- 19 september (sista sammanträdet med gamla kf)

- 17 oktober (första sammanträdet med nya kf)

- 30 november (nya kommunfullmäktige antar budget för 2022)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 132 forts.

- 19 december (val av styrelsen, nämnder med mera)

Kommunfullmäktiges sammanträden startar i normalfallet kl. 19.00. 
Budgetsammanträdet den 30 november föreslås dock starta kl. 15.00. Anledningen 
till att budgetsammanträdet är onsdagen den 30 november är att regionfullmäktige 
har sitt budgetsammanträde den 28-29 november. Det står kommunfullmäktiges 
presidium fritt att vid behov tidigarelägga sammanträdestiden.

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. Särskild 
kallelse kommer att utsändas minst tio dagar före varje sammanträde. Ledamot som 
blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till 
kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna omgående efter kallelsen har mottagits. 
Även ersättare kan med fördel meddela förhinder till kansliavdelningen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges 
sammanträden under 2021.

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på Tomelilla kommuns officiella 
digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar beslutar om sina 
sammanträdesplaner för 2022. Samråd med kanslienheten bör dock ske innan beslut 
om sammanträdesdagar fattas.

Inriktningen för 2022 är liksom för tidigare år att justerat protokollsutdrag alltid ska 
kunna skickas med nästa sammanträdesnivås ordinarie kallelse. Det innebär 
exempelvis att kommunstyrelsen behöver hålla sina sammanträden i så god tid att 
protokollet hinner bli justerat före utskicket till kommunfullmäktige. Ärenden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kansliet till handa senast nio dagar före 
sammanträdet.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att tidsplanen 
håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och givetvis måste det 
finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende får bli akut på grund av dålig 
planering.

Kommunfullmäktige antar sin sammanträdesplan för 2022 den 20 september 2021, 
kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2022 den 6 oktober 2021 och 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2022 den 13 
oktober 2021. Därefter kan nämnder och övriga utskott fatta beslut om sina 
sammanträdesplaner för 2022.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 132 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att bli något dyrare under 2022 än 
under 2021 eftersom antalet möten utökas från sex till åtta. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Ny sammanträdesplan antas för varje år. Vid behov följs planen upp och kan 
förändras.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 14 februari, 4 april, 16 maj, 
20 juni, 19 september, 17 oktober, 30 november och 19 december 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma platsen för 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på anslagstavlan 
på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 11 augusti 2021.

Tidigare behandling
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag

_________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 132 forts.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 133 Dnr KS 2020/145

Nämndstruktur i Tomelilla kommun 
mandatperioden 2023-2026

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag på beslut. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid fem tillfällen diskuterat 
vilken nämndstruktur som Tomelilla kommun ska ha mandatperioden 2023-2026. 

Frågan om familjenämnden och vård och omsorgsnämnden ska vara kvar i 
nuvarande form eller förändras till en socialnämnd och en utbildningsnämnd har 
diskuterats flitigt. Ungefär halva beredningen vill behålla nuvarande nämnder men 
göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett 
arbetsutskott. Andra halvan av beredningen vill förändra till en socialnämnd och en 
utbildningsnämnd, med ett myndighetsutskott och ett arbetsutskott under 
socialnämnden och ett arbetsutskott under utbildningsnämnden. Samtliga nämnder 
med 7+7 och samtliga utskott med 3+3.

För att det vidare arbetet med nämndernas reglemente och arvodesreglementet ska 
kunna komma vidare så behöver nämndstrukturen för nästa mandatperiod slås fast. 

Ekonomiska konsekvenser
En förändring till socialnämnd och utbildningsnämnd ger inga märkbara ekonomiska 
konsekvenser. Möjligtvis viss besparing av arbetstid eftersom socialchefen enbart 
behöver närvara vid en nämnd och två utskott istället för två nämnder och tre 
utskott idag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 133 forts.

Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt. Visserligen kan det 
diskuteras om en renodlad utbildningsnämnd kan inverka positivt på skolresultaten, 
men det kan också hävdas att en gemensam familjenämnd med både individ och 
familjeärenden och skolan under samma nämnd kan förbättra möjligheterna för barn 
och familjer i behov av stöd. Vilket som ska anses vara rätt eller fel är snarast en 
partipolitisk fråga att avgöra som förvaltningen avhåller sig från.

Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att nämndstrukturen påverkar miljön.

Uppföljning

Nämndsorganisationen beslutas inför varje mandatperiod.

Organisations- och arvodesberedningens förslag 
till beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
följande ändring i nämndstruktur för Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026:

Nuvarande familjenämnd och vård och omsorgsnämnd läggs ner och istället bildas 
en socialnämnd (nuvarande vård och omsorgsnämnd samt individ- och familjedelen 
av nuvarande familjenämnden) med ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott, samt 
en utbildningsnämnd med ett arbetsutskott. 7 ledamöter och 7 ersättare i varje 
nämnd samt 3 ledamöter och 3 ersättare i varje utskott. Övriga mindre förändringar 
kommer att behandlas i fullmäktige i samband med varje nämnds reglemente.

Beslutsunderlag
Organisations- och arvodesberedningens förslag på nämndstruktur i Tomelilla 
kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.2838
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 133 forts.

Förslag på beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag på beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Sara Anhedens (S) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 134 Dnr KS 2021/134

Simrishamns kommuns deltagande i 
gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att Simrishamns kommun får ingå i 
den gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet med de 
villkor som framgår av förvaltningens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att en gemensam 
överförmyndarnämnd för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner 
bildas från den 1 januari 2023 under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i 
den gemensamma överförmyndarenheten.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att 
Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo 
kommuner. I beslutet ingår också att handläggare ska finnas på plats i Simrishamn.

Den gemensamma enheten för Ystads kommun och Sjöbo kommuns 
överförmyndarverksamhet bildades 2010 och den 1 januari 2011 bildades den 
gemensamma överförmyndarnämnden för dessa båda kommuner. Den 1 januari 
2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner 
med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre kommuner också en 
gemensam överförmyndarnämnd.

Framtid
Även om den gemensamma enheten nu omfattar tre kommuner så finns ett behov av 
att bli större eller ingå i en större gemensam enhet. Ställföreträdarutredningen är 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 134 forts.

precis överlämnad till regeringen och den vidare hanteringen av utredningsförslagen 
kommer att vara viktig för överförmyndarverksamhetens framtida arbete. 
Genomförs förslagen så kommer ett större ansvar läggas på överförmyndarenheterna 
runt om i landet, exempelvis kommer beslutanderätten i ostridiga ärenden om 
godmanskap att flyttas från domstolarna till överförmyndarnämnderna. 

Ärendena tenderar också att bli mer komplicerade och tidskrävande och det är ibland 
tveksamt om det är lämpligt att de läggs på en lekman. Sannolikheten är stor att 
överförmyndarenheten kommer att ha behov av att anlita företag som erbjuder 
professionella gode män och förvaltare i ärenden där det inte går att rekrytera eller 
där det inte är lämpligt att tillfråga en ideell kraft. Detta kommer att innebära en ökad 
kostnad i arvodesbudgeten.

Verksamheten har också ett stort behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så 
att fler e-tjänster kan erbjudas sökande och ställföreträdare. En enskild 
överförmyndarenhet har svårt att utveckla egna digitala lösningar på de problem som 
sannolikt delas med de flesta överförmyndarenheter i landet. Med en större enhet 
ökar dock möjligheten till att avsätta tid och resurser för den fortsatta nödvändiga 
digitala utvecklingen.

Fakta om nuvarande samverkan
Samarbetet runt överförmyndarenheten regleras genom ett samverkansavtal och 
nämnden styrs av ett reglemente som är antaget av samtliga tre kommuners 
fullmäktige. Tomelilla kommun är värdkommun. Enheten har sex anställda och 
Tomelilla kommuns kanslichef fungerar även som chef för överförmyndarenheten. 
Enheten har sina kontorslokaler på Gladanleden i Tomelilla tillsammans med Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Budgeten för 2021 är på 4,44 mnkr. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna 
utifrån respektive kommuns andel av det totala antalet ärenden. Under år 2020 stod 
Ystads kommun för 436 ärenden vilket utgjorde 45,85 procent av det totala antalet 
ärenden som var 951. Följaktligen fick Ystads kommun stå för 45,85 procent av 
enhetens kostnader för år 2020. Motsvarande siffror för Sjöbo kommun är 274 
ärenden och 28,81 procent, samt för Tomelilla kommun 241 ärenden och 25,34 
procent.

Arvoden, kostnadsersättningar med mera till överförmyndarnämnd, gode män och 
förvaltare ingår inte i samarbetet utan detta svarar respektive kommun för.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 134 forts.

Behov om Simrishamns kommun ansluter till enheten
Simrishamns kommun hade under 2020 413 ärenden, dvs något färre än Ystads 
kommun. Det betyder att den gemensamma enheten skulle gå från 951 till 1 364 
ärenden (2020 år siffror), med andra ord en ökning med 43 procent. För att kunna 
behålla samma kvalitet i verksamheten skulle det krävas att enheten utökas från 6 till 
8,5 tjänster. 

För att överförmyndarenheten ska fungera som en samlad enhet är det viktigt att 
samtliga anställda utgår från samma tjänstgöringsställe, även om det kan finnas 
utrymme för visst distansarbete. Sjöbo och Ystads kommuner har inga handläggare 
stationerade på plats i Sjöbo och Ystad och har inte funnit något behov av detta. På 
samma sätt finns det inget behov av handläggare stationerade i Simrishamn. 
Nackdelen att ha personalen på två olika tjänstgöringsställen är åtminstone mycket 
större än den eventuella vinsten att ha handläggare på plats i Simrishamn.

Enhetens nuvarande lokaler på Gladanleden är byggda för sex eller möjligtvis sju 
medarbetare. På grund av sekretessen som enheten arbetar under så var det 
nödvändigt att bygga in arbetsplatserna i en ljudcell så att miljöförbundets tjänstemän 
inte kunde höra samtal från överförmyndarenhetens kontor. Detta gör att det inte 
finns någon rimlig möjlighet att utöka personalstyrkan till önskvärda 8,5 tjänster i 
nuvarande lokaler. Även i övrigt är kontorslokalerna på Gladanleden fullbesatta. Med 
andra ord kommer ett samgående och en utökning av personalstyrkan kräva en flytt 
från Gladanleden till andra lokaler i Tomelilla tätort.

Nämnden
Ska Simrishamns kommun ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden från 
den 1 januari 2023 krävs att samtliga fyra kommunfullmäktige antar ett nytt 
reglemente för nämnden. I detta reglemente måste det regleras hur många ledamöter 
och ersättare varje kommun ska ha, minimum är en ledamot och en ersättare per 
kommun. De två alternativ som står till buds är 1+1 per kommun, dvs en nämnd på 
4 ledamöter och 4 ersättare, eller 2+2 per kommun, dvs en nämnd på 8 ledamöter 
och 8 ersättare. 

Med tanke på att de beslut som nämnden fattar i stort är opolitiska så skulle det vara 
omfattande med en nämnd på hela 16 personer. Förslaget är därför att varje 
kommun ska ha en ledamot och en ersättare var om Simrishamn ska ingå i den 
gemensamma nämnden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 134 forts

Rättsläget vid överlämning från en myndighet till en annan
Vid ett eventuellt samgående måste överlämnande myndighet, dvs Simrishamns 
överförmyndare, stå för ansvaret för akternas kvalitet och övertagande myndighet, 
dvs den gemensamma överförmyndarnämnden med Tomelilla kommun som 
värdkommun, ha möjlighet att granska akterna.

SKR:s expert på överförmyndarrätt Kalle Larsson rekommenderar att övertagande 
myndighet granskar akterna för att kunna undgå historiskt ansvar för eventuella 
tidigare begångna misstag. Det bör därför avtalas mellan kommunerna hur många 
timmars arbetstid som behövs för att akterna ska kunna granskas i förväg innan 
sammanslagningen genomförs. På detta sätt har exempelvis Halmstads kommun och 
Nacka kommun gjort inför övertagande av andra kommuners 
överförmyndarverksamhet. 

Från dagen som en ny myndighet tar över handläggningen så är det den nya 
myndigheten som kan stämmas även för historiskt begångna misstag. Om den nya 
myndigheten har gått genom akterna för att på en rimlig nivå försäkra sig om att allt 
är korrekt faller dock ansvaret tillbaka på den ursprungliga myndigheten, i det här 
fallet Simrishamns kommun. SKR:s expert betonar dock att rättsläget är oklart och 
har inte prövats fullt ut.

Med det osäkra rättsläget som bakgrund är det säkraste som kan göras vid ett 
övertagande av överförmyndarverksamhet sammanfattningsvis: 

1. Kommunerna avtalar hur många timmar som den övertagande myndigheten 
ska lägga ner på granskning av den överlämnande myndighetens akter. 
Överlämnande myndighet bekostar denna granskning.

2. Kommunerna avtalar att överlämnande myndighet ska stå för samtliga 
kostnader för rättelser som krävs efter granskningen. Detta gäller såväl för 
eventuella skadestånd som för den tid som går åt för att rätta i akterna. 5-10 
timmars arbetstid per ärende är, enligt Kalle Larsson, rimligt att förvänta sig 
för nödvändiga rättelser. Förhoppningsvis är det inga eller få ärenden som 
behöver rättas.

3. Kommunerna avtalar att samtliga krav som ställs mot den nya myndigheten 
för misstag begångna fram till överlämnandet, ska den överlämnande 
myndigheten ansvara för. Detta gäller såväl för skadestånd som för andra 
kostnader som uppkommer, inklusive arbetstidskostnader, konsultkostnader 
med mera.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 134 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Vilka kostnader som skulle uppkomma för nuvarande tre kommuner om 
Simrishamns kommun ska ingå i den gemensamma överförmyndarenheten och den 
gemensamma nämnden är svårt att förutse. 

Lokalkostnaderna kan bli högre, men det beror på vilka lokaler som går att hyra. 
Kostnaderna för nämndens ledamöter och ersättare blir lägre om 1 ledamot och 1 
ersättare ska väljas per kommun istället för dagens 2+2.

Kostnader som uppkommer för den granskning som krävs av överlämnande 
myndighets ärenden ska Simrishamns kommun stå för. Detta ska inte generera några 
kostnader för Tomelilla, Ystads eller Sjöbo kommuner.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. Vissa resor kommer 
att bli längre för till exempel nämndsledamöter och för inlämning av årsräkningar. 
Det går troligtvis att ordna så att årsräkningar kan lämnas in till Kontakt Simrishamn 
i Stadshuset i Simrishamn.

Uppföljning
Samtliga tre kommunfullmäktige behöver fatta likalydande beslut om villkoren för en 
anslutning av Simrishamns kommun till den gemensamma nämnden och till den 
gemensamma enheten. Givetvis måste även Simrishamns kommunfullmäktige eller 
annan kommunal instans fatta beslut om dessa villkor godkännes.

Därefter kan avtal tecknas mellan kommunerna för den granskning som ska 
genomföras före ett samgående. Sista steget är sedan att de fyra kommunfullmäktige 
fattar beslut om ett samverkansavtal för den gemensamma enheten och om ett 
reglemente för Tomelilla-Ystad-Sjöbo-Simrishamns överförmyndarnämnd. 
Anslutning kan ske den 1 januari 2023.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 134 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att Simrishamns kommun får 
ingå i den gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet 
med de villkor som framgår av förvaltningens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att en gemensam 
överförmyndarnämnd för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner 
bildas från den 1 januari 2023 under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i 
den gemensamma överförmyndarenheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.2839.

Simrishamns kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Ks 2021.2419.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 112 Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning

Tomelilla, Ystad och Sjöbo har idag en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemen-
samt kontor beläget i Tomelilla. Frågan om Överförmyndarverksamheten i Simrishamns 
kommun skall gå samman med dessa motsvarande verksamheter i Tomelilla, Ystad och 
Sjöbo behandlades av kommunstyrelsen den 10 februari 2021, §30. Kommunstyrelsen be-
slutade att återremittera ärendet för att innan förfrågan om ett samgående görs till de sam-
verkande kommunerna, undersöka möjligheten att bibehålla nuvarande organisation men 
att ingå ett mer ingående samarbetsavtal.

Förfrågan har ställts till Tomelilla kommun om förutsättningarna för ett samarbetsavtal, 
och Tomelilla kommun har återkommit med svaret att kommunen tackar nej till ett samar-
betsavtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 130
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-21, §117
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Svar på förfrågan om samarbetsavtal från Tomelilla, 2021-03-16
Förfrågan till Tomelilla kommun om förutsättningarna för ett samarbetsavtal, 2021-03-09
Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-10, §30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-01-20, §17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Kostnadskalkyl gemensamt överförmyndarkansli 2020
Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och överförmyndarnämnd, 
2020-12-11.

Överläggning

Ordföranden, Christer Akej (M), föreslår att man gör en redaktionell ändring i kommunstyrel-
sens beslutsförslag vad gäller första att-satsen som ändras till att ”Simrishamns kommun öns-
kar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam överförmyndarnämnd 
tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo.

Kommunfullmäktige godkänner den redaktionella ändringen.

Simrishamns kommun

Dnr: KS 2020/451

Handl.id: 2021.1498

Datum: 2021-06-04
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 112 forts Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att andra att-satsen i kommunstyrelsens beslutsförslag får följande 
lydelse: Handläggare ska finnas på plats i Simrishamn.

Tomas Assarsson (SD), Jeanette Ovesson (M), Gudrun Schyman (FI) och Anneli Rosha-
gen (KD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons yrkande.

Beslutsomgång

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige är överens om att-sats 1 och 3 i kommun-
styrelsens beslutsförslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag gällande att-sats 2 
mot Pia Ingvarssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Pia Ing-
varssons yrkande (S).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i 
en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo.

 Handläggare ska finnas på plats i Simrishamn.

 Då detta förutsätter att kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo fattar samma 
beslut, skickas förfrågan till kommunerna.

_______
Beslutet expedieras till:
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Sjöbo kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 136 Dnr KS 2021/146

Årlig revision av systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Tomelilla 
kommunförvaltning (SAM) 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen 
förvaltningsövergripande handlingsplan.

Ärendebeskrivning
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är en 
återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna.

Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om systematiska 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan leda till att det 
behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid uppföljningen fram-
kommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga uppföljningen är ett underlag för 
arbetsmiljöarbetet nästkommande år.

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna i handlingsplanen ska långsiktigt minska risken för ohälsa och därmed ge 
positiva ekonomiska konsekvenser. För att ge ett mer precist svar skulle det krävas 
en omfattande analys.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning
Arbetsgivaren följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen med återrapport 
till Kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 136 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen 
förvaltningsövergripande handlingsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-strateg Liselotte Skoglund, handlingsid: Ks 2021.2845.

SAM 2020 Förvaltningsövergripande handlingsplan 2021, handlingsid: Ks 2021.2846.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
– SAM 2020 i Tomelilla kommunförvaltning 
 

De förtroendevalda i kommunstyrelsen är arbetsgivare för Tomelilla kommun-
förvaltning och därigenom även ytterst ansvariga för god och säker arbetsmiljö.  
 
I enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2001:1 
ska arbetsgivaren årligen följa upp arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
SAM.  
 
Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
kraven i aktuella lagstiftningar, föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och 
lokala krav. Uppföljningen ska också ge en överblick för att styra och förbättra 
arbetsmiljöarbetet så att det får önskad effekt i form av en bättre arbetsmiljö för 
alla. Följande områden berörs i uppföljningen. 
 
Delaktighet i arbetsmiljöarbetet 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan med arbetstagare och skyddsombud. 
 
Medarbetarsamtalet 
Genomförande av medarbetarsamtal under kalenderåret. 
 

Arbetsplatsträffar 
Samverkansavtalets intention kring arbetsplatsträffar avseende antal tillfällen per år, om 
arbetsmiljö finns som återkommande punkt på dagordningen och vilka arbetsmiljöområden 
som lyfts. 
 
Förebyggande av ohälsa genom att säkerställa AFS 2015:4 (OSA) 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 
Mål för arbetsmiljöarbetet 
Förvaltningens OSA mål samt enhetsspecifika sådana enligt AFS 2015:4.  

 

Rutiner för arbetsmiljöarbetet 
Förvaltningsövergripande, verksamhets- och enhetsspecifika rutiner ska vara kända. 

 

Lagstiftning, föreskrifter och styrdokument inom arbetsmiljö 
Lagar, förordningar, föreskrifter samt förvaltningens styrdokument inom arbetsmiljö ska 

finnas tillgängliga. 

 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Genomförda fördelningar ska vara aktuella och uppföljda, bland annat för att säkerställa 

kunskaper och kompetens för arbetsmiljöarbetet. Har specifika och fristående arbetsmiljö-

uppgifter vidarefördelats i organisationen ska dessa följas upp. 

 

Fortbildning inom arbetsmiljöområdet 
Utbildningsinsatser eller motsvarande inom arbetsmiljöområdet. 
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Undersökningar av arbetsförhållanden 
Fysiska samt organisatoriska och sociala skyddsronder ska genomföras systematiskt och vid 

behov. Identifierade risker i arbetet ska vara kända för att kunna skydda sig mot dessa och 

utföra arbetet säkert. 

 
Riskbedömningar med åtgärder och handlingsplaner 
Dokumenterade riskbedömningar vid skyddsronder, organisatoriska förändringar, tillbud 

och arbetsskador etc. Dokumentationen ska vara känd och genomförda åtgärder följas upp. 

 

Tillbud och olyckor 
Tillbud och arbetsskador ska rapporteras, utredas och följas upp i förvaltningens 
rapporteringssystem. 
 

Allvarliga tillbud och olyckor  
Allvarliga tillbud och olyckor ska anmälas till Arbetsmiljöverket. 

 
Tillgång till extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet 
Företagshälsovården anlitas vid bland annat rehabiliterande, förebyggande och 

hälsofrämjande aktiviteter. 

 

Lika rättigheter och möjligheter 
Förvaltningen ska arbeta aktivt med åtgärder för lika rättigheter och möjligheter enligt 

diskrimineringslagen. 

 

Introduktion 
Nyanställda, visstidsanställda och medarbetare som varit borta från arbetet en längre tid ska 

introduceras, såväl förvaltningsövergripande som verksamhets- och enhetsspecifikt. 
 

Förvaltningens arbets- och uppföljningsmetod i SAM   
Förvaltningens arbets- och uppföljningsmetod i SAM förändrades under senare 
delen av 2018. Uppföljning och utvärdering av metoden lyfts in i den centrala 
samverkansgruppen. Ett framtida systemstöd där det löpande arbetsmiljöarbetet 
och uppföljning av SAM digitaliseras bör förslagsvis bli nästa steg i utvecklingen av 
förvaltningens arbetsmiljöarbete. 
 

SAM 2020 
I uppföljningen av 2020 års systematiska arbetsmiljöarbete framgår positiva 
områden i förvaltningens arbetsmiljöarbete.  
 
Arbetsmiljö vid arbetsplatsträffar 

Arbetsmiljö är återkommande ämne vid arbetsplatsträffar. Den fysiska arbetsmiljön 
inkluderat lokaler och utrustning behandlas systematiskt. Planering, utveckling och 
uppföljning av arbetet inom enheterna hanteras till stor del med systematik.  
 
Medarbetarsamtal 

Majoriteten av förvaltningens chefer har under 2020 genomfört medarbetarsamtal. 
De samtal som inte genomfördes var med anledning av Covid-19 pandemin. 
Medarbetarsamtalen har i dessa fall skjutits fram och genomförts i efterhand. 
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Rutiner för arbetsmiljöarbetet 

Majoriteten uppger att verksamhets- och enhetsspecifika rutiner är kända. 

 

Samverkan 

På flera håll i förvaltningen framgår god samverkan i arbetsmiljöarbetet. Under 
2021 tar parterna fram ett nytt lokalt samverkansavtal där arbetsmiljö har stort 
fokus. Att gemensamt arbeta med och implementera detta ger förvaltningen goda 
förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. 
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar många delar och det finns områden 
med utvecklingsbehov. De områden som identifieras i uppföljningen är enligt 
nedan. 
 
Rapportering och systemstöd kring tillbud och olyckor 

Förvaltningens rapporteringssystem möter inte fullt ut behovet i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Under hösten 2021 testar förvaltningen därför ett systemstöd 
genom AFA försäkringar som bättre täcker händelser och riskhantering. Arbetet 
sker i samverkan och utvärdering av piloten görs vid årsskiftet 2021/2022. 
 
Förvaltningen arbetar fram ett stödmaterial i form av ett APT-kit kring arbetsmiljö 
för chef och arbetsgrupper att använda vid arbetsplatsträffar. I denna framgår också 
syftet med rapportering av tillbud och olyckor. 
 

 2018 2019 2020 
Rapporterade tillbud 102 134 181 
Rapporterade skador utan frånvaro 72 74 82 
Rapporterade skador med frånvaro 10 14 5 

 
Skyddsronder 

Fysiska skyddsronder är en aktivitet som kom i kläm på flera håll i förvaltningen 
under Covid-19 pandemin. Skyddsronderna lyfts därför in i handlingsplanen som 
en prioriterad aktivitet med uppföljning i förvaltningens samverkansorganisation. 
 
Samma gäller organisatoriska och sociala skyddsronder, men här framgår också ett 
behov och önskemål om kompetensutveckling som förvaltningen planerar för. En 
strukturell förbättringsåtgärd i arbetet med skyddsronder är också att tillhandahålla 
kommungemensamma mallar att utgå ifrån. 
 
Riskbedömningar 

Vid skyddsronder, tillbud och arbetsskador. Partsgemensam arbetsmiljöutbildning 
riktad till förvaltningens chefer och skyddsombud genomfördes under 2020 med 
avsikt att stärka kunskaperna kring riskbedömningar, varför dessa ska genomföras 
och när de ska genomföras. Ett nytt sådant utbildningstillfälle planeras. 
 
Kunskap om risker i arbetet 

Risker i arbetet ska systematiskt identifieras. För att skydda sig mot dessa och utföra 
arbetet säkert ska riskerna vara kända. Verksamheterna ska i samverkan identifiera 
sådana risker och arbeta med lämpliga åtgärder. Riskbedömningen ska göras känd i 
verksamheten och regelbundet följas upp. 
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Organisatorisk och social arbetsmiljö 

I uppföljningen av SAM framgår ett behov och önskemål om kompetensutveckling 
kring enhetsspecifika OSA-mål. Förvaltningen planerar för sådan. 
 
Uppföljning av enhetsspecifika OSA-mål sker i förvaltningens samverkansgrupper. 
 
Introduktion av vikarier 

Förvaltningen har utarbetat loopen ”Utsikt Tomelilla” som en del i introduktionen 
för nyanställda. Denna ger en god introduktion till förvaltningen, däremot ersätter 
den inte behovet av introduktion på enhetsnivå. 
 
Fördelade arbetsmiljöuppgifter 

Uppföljning och dialog kring fördelade arbetsmiljöuppgifter ska göras med 
systematik och förvaltningen har därför lagt till detta moment i medarbetarsamtalet. 
 
Hälsofrämjande åtgärder 

Utöver hälsofrämjande förmåner lyfter förvaltningen ofta det hälsofrämjande 
perspektivet i olika sammanhang. 
 
Meningsfulla arbetsplatsträffar 

Det förvaltningsövergripande OSA-målet förnyades i början av 2021 med två 

separata aktiviteter att genomföra. Målet har sitt ursprung i förvaltningens 

medarbetarundersökning 2020 och berör meningsfullheten vid arbetsplatsträffar. 

 

Det nämnda arbetet med förnyat lokalt samverkansavtal blir en viktig pusselbit i att 

skapa meningsfulla arbetsplatsträffar. 

 

Förslag till handlingsplan SAM 2021 
Handlingsplan1 med identifierade brister eller utvecklingsområden som 
framkommit i uppföljningen av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Flera 
aktiviteter är uppstartade och pågående. 
 

Uppföljning av föregående handlingsplan i SAM 
Aktiviteter som inte är genomförda eller åtgärdade följer med till handlingsplan för 
SAM 2021 med notering att det är en aktivitet som kvarstår från föregående år. 
 

Arbetsmiljöpolicy 
Förvaltningens arbetsmiljöpolicy är från 2018. Förslagsvis sker en översyn per 

mandatperiod. 

 
1 Bilaga: Uppföljning SAM 2020 förvaltningsövergripande handlingsplan 2021 
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                                               Uppföljning SAM: förvaltningsövergripande handlingsplan
                 

 
 
 

  

Handlingsplan i årlig uppföljning av SAM enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1 
Den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en återblick av hur vi under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna.  
Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan  
leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga  
uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år. 
 

Datum Handlingsplan med utgång från verksamhetsår  

2021-06-11 2020 

Ansvarig chef Stödfunktion 

Britt-Marie Börjesson, kommundirektör HR-avdelningen 

Handlingsplan till CESAM Handlingsplan till KSAU 

2021-05-07 samt 2021-06-11 2021-08-18 

Positiva iakttagelser från uppföljningen av SAM 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud och huvudskyddsombud där sådan representant finns. Förvaltningen 
arbetar systematiskt med medarbetarsamtal och majoriteten har arbetsmiljö med som ämne för dialog vid arbetsplatsträffar. 

 

 
1 påtalad brist vid AV inspektion 2021 

Brister/utvecklingsområden Prioritet Handlingsplan 

Identifierade brister el. utvecklingsområden 
Brist  

hanteras 
omg. 

Utv. 
område 
hanteras 

under året 

Åtgärder Ansvarig Klart 
Kontroll 

och 
uppföljning 

Tillbud och arbetsskador1 

• Systemstöd 

• Rapportering 

 

 X Förvaltningsövergripande: pilot av 
nytt rapporteringssystem genom AFA 
försäkring 

APT-kit med tema arbetsmiljö för 
chef och arbetsgrupper att använda 
där händelserapportering ingår 

HR-chef 

 

dec. 2021 uppföljning 
av SAM21 

Skyddsronder 

• OSA skyddsrond  

• Fysisk skyddsrond (SAM19) 

 X Förvaltningsövergripande: 
partsgemensam utbildningsmodul 
som avser OSA skyddsrond och 
tillhörande riskbedömning 

HR-chef 

 

 
 

dec. 2021 uppföljning 
av SAM21 
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2 påtalad brist vid AV inspektion 2021 

 Verksamhetsnivå: systematisk 
uppföljning att skyddsronder 
genomförs i enheterna 

Respektive 
verksamhetschef 

 

Dokumenterade riskbedömningar2  

• Vid skyddsronder 

• Vid tillbud/arbetsskador 

• Kunskaper om risker i arbetet 

 

 X Förvaltningsövergripande: 
kommungemensamma mallar och 
vägledningar uppdateras i HR 
chefsportal 

Pilot av nytt rapporteringssystem där 
riskbedömningar integreras vid 
händelser och riskhantering.  

Tills piloten är genomförd och 
utvärderad upprättas digitalt 
gemensamt arkiv där samtliga 
riskbedömningar i SAM förvaras 
tillsvidare. Rutin för detta tas fram 
 

Verksamhetsnivå: generell risk-
bedömning av arbetsmiljön för att 
identifiera risker med tillhörande 
handlingsplan. Riskerna ska vara 
kända för att kunna utföra arbetet 
säkert 

HR-chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Respektive 
verksamhetschef 

 

dec. 2021 uppföljning 
av SAM21 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

• Enhetsspecifika OSA mål (SAM19) 

 

 X Förvaltningsövergripande: 
partsgemensam utbildningsmodul 
kring framtagande av OSA mål 
 

Verksamhetsnivå: systematisk 
uppföljning av de enhetsspecifika 
OSA målen 

HR-chef 

 

 
 

Respektive 
verksamhetschef 

 

dec. 2021 uppföljning 
av SAM21 

Introduktion för vikarier 

• Förvaltningsövergripande 

• Verksamhets-/Enhetsnivå 

 

 X Förvaltningsövergripande:  

Utsikt Tomelilla kommun 
 

Verksamhetsnivå: systematisk 
uppföljning av enhetsspecifika rutiner 

HR-chef 

 
 

Respektive 
verksamhetschef  

dec. 2021 uppföljning 
av SAM21 
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                                               Uppföljning SAM: förvaltningsövergripande handlingsplan
                 

 
 
 

 

 
3 påtalad brist vid AV inspektion 2021 
4 påtalad brist vid AV inspektion 2021 
5 regeringens arbetsmiljöstrategi 2021 
6 förvaltningens medarbetarundersökning 2020 

(forts. introduktion för vikarier) 

• Kunskaper om risker i arbetet3 

 

 

 

Förvaltningsövergripande: en 
arbetsmiljöloop el. motsvarande där 
risker i arbetet samt hur man skyddar 
sig mot dessa förklaras 

 

HR-chef 

Fördelade arbetsmiljöuppgifter (chef) 

• Rutiner för uppföljning4 

 X Förvaltningsövergripande: 
förvaltningens stödmaterial vid 
medarbetarsamtal uppdateras för att 
säkerställa systematisk uppföljning av 
fördelade arbetsmiljöuppgifter 

HR-chef aug. 2021 

 

 

uppföljning 
av SAM21 

Hälsofrämjande åtgärder5 

 

 X Förvaltningsövergripande:  
hälsofrämjande förmåner, 
medarbetardagar, APT-kit med teman 
för chef och arbetsgrupp, chefsdagar, 
ledarakademin, HR-avdelningens 
chefstillfällen med olika teman 

HR-chef dec. 2021 uppföljning 
av SAM21 

Meningsfulla arbetsplatsträffar (APT)6 

 

 X Förvaltningsövergripande:  

OSA-mål med tillhörande aktiviteter  

Förnyat lokalt samverkansavtal 
 

Verksamhetsnivå: systematisk 
uppföljning att aktiviteterna i det 
förvaltningsövergripande OSA målet 
genomförs 

Medverkar vid framtagandet av 
förnyat lokalt samverkansavtal 

HR-chef 

 

 
 

Respektive 
verksamhetschef 

dec. 2021 uppföljning 
av SAM21 
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Redovisning särskilda uppdrag budget 
2021 - Familjenämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar godkänna familjenämndens redovisning av särskilda 
uppdrag – budget 2021.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Beslut Kf § 141/2020

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare 
stödåtgärder för individer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att 
tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till 
TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler 
snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten 
hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering genom sociala investeringsfonden

Verksamheternas redovisning
Individ- och familjeomsorgen
Pågående insatser som stöd till språksvaga
Jobbsökarverkstad: Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar individuellt eller i grupp 
med fokus att ge stöd i arbetssökandet. Här ges individen hjälp med att skriva CV, 
träna på arbetsintervju, skapa förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut och göra 
studiebesök på arbetsplatser. 

Gruppaktivitet för språksvaga: I samarbete med studieförbunden genomförs 
gruppaktivitet för språksvaga. Fokus är att träna svenska språket, genom att diskutera 
och att argumentera tillsammans. Fokus är också att få ökad kunskap om 
arbetsmarknaden i Sverige. Denna aktivitet kan vara ett komplement till SFI studier 
för att påskynda progressionen i svenska språket. 
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Praktik /arbetsträning: AME arbetar med att få ut deltagare i praktik och 
arbetsträning för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Vi har ingen 
kompetens för att själva kunna arbetsprövningsbedömningar, utan i de fall behöver 
vi kontakta Försäkringskassan, som ansvarar för att göra dessa utredningar. Den 
största arbetsgivare för praktikplatser är i nuläget Erikshjälpen där vi har cirka 15 
deltagare. 

Extratjänster: På uppdrag från Arbetsförmedlingen arbetar AME med att få ut 
personer i extratjänster. Platser för extratjänster ska vara internt i Tomelilla kommun. 
I dagsläget har vi cirka 25 personer i anställning. I februari har Arbetsförmedlingen 
fattat beslut om att pausa alla nya beslut samt att ej förlänga pågående beslut. Nu är 
fokuset att stärka de individer som har en extratjänst så att de har större 
förutsättningar att komma ut i självförsörjning efter avslutad anställning. 

Servicelaget: Gör interna uppdrag i kommunen exempelvis gaturenhållning, skötsel 
av grönytor, flytthjälp, måleriarbete, mindre snickeri-uppdrag, transporter och 
liknande.  Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar. 

Språkplikt
Den 1 april 2021 trädde lagen ”språkplikt” i kraft.  Denna lag innebär att en person 
som har ekonomiskt bistånd vid behov ska delta i SFI för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  Det kan dock finnas sociala eller hälsomässiga skäl 
som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på språkutbildning. Vidare har man i 
denna lag även stramat åt kravet på närvaro / frånvaro samt vad som anses vara en 
giltig frånvaro. Omfattas man av språkplikten anses det inte godtagbart att vara 
frånvarande för ett tandläkarbesök då detta hade kunnat genomföras på annan tid då 
den enskilde inte bedriver studier. Den nya lagstiftningen ger handläggaren en större 
möjlighet att säkerställa att den enskilde följer sin studieplan mer exakt. Ett redan 
påbörjat arbete med att följa den enskildes progression och närvaro på SFI, och kan 
med lagen på vår sida ge konsekvenser gentemot försörjningsstöd om man brister i 
planering. 

Arbetslinjen försörjningsstöd och AME
När det finns ett behov av sysselsättning hos en person med ekonomiskt bistånd så 
skrivs omgående en remiss till AME för att vidare arbeta med personen mot 
självförsörjning. 

Under 2020 har det varit fokus på att arbeta mot krav på sysselsättning för rätten till 
ekonomiskt bistånd. Deltagare, arbetsmarknadscoach och socialsekreterare, gör en
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arbetsplan för den sökande, då skapas en tydlig planering på vad som förväntas av 
den enskilde samt vad behoven är för att personen ska komma ut i egen försörjning. 

Hösten 2020 gjordes ett stort arbete med att kartlägga processen mellan handläggare 
för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Förbättringar har gjorts med 
fokus på att den enskilde fortare ska komma igång i planering på AME, ökad samsyn 
utifrån planering, tydlighet i vem gör vad samt vad är kraven för att ha rätt till fortsatt 
försörjningsstöd. 

Utvärdering
Det har visat sig att denna process fallit väl ut. Genom ett nära samarbete mellan 
Försörjningsstöd och AME kan vi konstatera att insatser snabbt påbörjas för den 
enskilde. Det har också visat sig positivt att ha ett gemensamt möte där man 
gemensamt med den enskilde gör genomförandeplanen. Resultatet har blivit ökad 
samsyn i planering för deltagaren och att rollfördelning tydliggörs för den enskilde. 

Deltagare: 

Totalt 43 personer inskrivna på AME (2021-04-20)

 Kvinnor: 26 st.
 Män: 17 st.

Av dessa 43 personer är 14 personer språksvaga 

 71 % kvinnor 
 29 % män 

Arbetslinjen AME och andra enheter
Arbetsmarknadsenheten har under våren 2021 påbörjar ett samarbete med 
Rekrytering och Bemanningsenheten (RoB) i Tomelilla kommun. Målet är att fånga 
upp deltagare på AME som kan vara lämpliga för sommarvikariat. Deltagaren ges 
möjlighet till praktik hos en arbetsgivare i kommunen, än så länge har det varit inom 
äldreomsorgen. Under praktikveckorna görs uppföljningar från arbetsmarknadscoach 
för att stödja och följa upp hur det fungerar på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik 
görs en avstämning mellan alla inblandade parter. Har praktiken fallit väl ut erbjuds 
den enskilde sommarvikariat på arbetsplatsen. På så sätt skaffar sig deltagaren en 
arbetslivserfarenhet samt blir självförsörjande under åtminstone en period. 

Arbetsmodellen har stora vinster och man jobbar aktivt för att utveckla samarbetet 
med RoB. Målsättningen är att göra liknande upplägg inom fler verksamheter och 
därmed kanske även matcha den enskildes bakgrund, kompetens och förutsättningar. 
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I dagsläget finns två pågående projekt tillsammans med ÖSF. Projekten drivs med 
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.  SFI för föräldralediga är ett projekt som 
sträcker sig perioden 2020-08-01--2021-07-31. Projektet riktar sig mot språksvaga 
som är föräldralediga och därmed har pausat sina SFI studier. Genom detta projekt 
ges de möjlighet att komma till ett socialt sammanhang och träna svenska språket för 
att bibehålla svenskan, och därmed lättare kunna återgå till studier efter avslutad 
föräldraledighet. 

Coachning mot arbetsmarknaden är ett annat projekt som sträcker sig perioden 
2021-01-01--2021-12-31 och riktar sig mot personer som är i etableringen eller nyss 
avslutat sin etableringsperiod. I detta projekt ges individer möjlighet att komma ut i 
praktik under tiden man studerar SFI för att skapa sig arbetslivserfarenhet och knyta 
an kontakter i arbetslivet. 

Det är i dagsläget cirka 100 elever som studerar SFI på Österlens folkhögskola samt 
17 personer som studerar i Ystad. Det finns idag ett nära samarbete med skolorna 
där man på individnivå följer varje elevs progression och är delaktig i varje individs 
planering. 

Det finns även ett pågående samarbete med näringslivet där det jobbas aktivt för att 
knyta kontakter med andra arbetsgivare i Tomelilla för att kunna matcha lämpliga 
arbetsplatser mot deltagarens behov när det gäller praktik och arbetsträningar. 

AME och studieförbunden samarbetar aktivt och bedriver gruppverksamhet med 
syfte att förbättra svenska språket och stärka språksvagas möjlighet att komma ut på 
arbetsmarknaden. Även under pandemin har denna aktivitet fortlöpt, dock i digital 
form. 

Tomelilla ingår i ett ESF- och Finsamprojekt, som startat upp i februari 2021. 
Projektet har fokus på de som behöver stöd i att komma igång och vidare i sin 
utveckling. Möjligheternas väg samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, SÖSK kommunerna och region Skåne. I detta projekt har vi 
möjlighet att remittera de som anses behöva ytterligare stöd än vad de idag kan 
erbjudas i våra verksamheter. Det så är många remitterande parter, vilket också leder 
till att det är begränsat i antal deltagare i projektet. Detta gör att vi trots denna 
möjlighet inte upplever att vårt behov av insatser för denna målgrupp, är uppfyllt. 

Planerade åtgärder för 2021
I samband med regelbundna uppföljningar kan vi se att en målgrupp som är 
utmärkande är de som är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. Det är ofta långvarig 
sjukskrivning med psykisk ohälsa som grundproblematik. Det finns en idé som är 
under utredning och det är hur man kan använda Grön Arena för ändamålet.  Det 
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som identifieras snabbt är att handläggarna saknar kompetens kring psykisk ohälsa 
och återhämtning.

Vidare har socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd, under 2020 arbetat fram en 
modell för ett projekt tillsammans med socialpsykiatrin. Målet med modellen är att 
när försörjningsstöd identifierat personer med långvarig sjukskrivning utan övriga 
insatser (exempelvis boendestöd) ska socialsekreterare kunna planera för individuell 
anpassad insats från socialpsykiatrin med syfte att bryta sitt långvariga mönster med 
sjukskrivning för den enskilde. En socialpedagog ska komma in och arbeta med den 
enskilde i syfte att komma ett steg närmare att bli fri från sjukskrivning och bli redo 
för en remiss vidare till AME eller annan lämplig insats. Det som skiljer sig åt i 
projektet gentemot om den enskilde själv ansöker om boendestöd hos 
socialpsykiatrin är att detta görs i samråd med den enskilde, läkare och 
socialsekreterare och blir en del av planeringen för att ha rätt till försörjningsstöd. 
Målsättningen har varit att komma igång under hösten 2020, men på grund av ökade 
volymer inom socialpsykiatrin så har det ännu inte kommit igång. Därför arbetar man 
nu för att hitta lösningar och kanske börja i mindre skala för att möjliggöra att pröva 
modellen. 

De som har en extratjänst och är språksvaga har avsatt 2 dagar per vecka för att 
studera svenska. Av dessa två dagar så har eleverna begränsad lärartid till 3 timmar 
per dag. Detta infördes med anledning av pandemin, men kommer fortsätta även 
efter pandemin. Planen är eventuellt att ge möjlighet för dessa elever att kunna 
komma till AME och förlägga resterande studietimmar på AME för att med 
stöttning av arbetsmarknadscoach och studiehandledare ges bättre förutsättningar 
och mer insyn i progressionen för studierna. 

Åtgärder vi tror skulle stärka egen försörjning ytterligare

 Kompetensutveckling till socialsekreterarna för att kunna arbeta med 
målgruppen långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa eller 
neuropsykiatriska sjukdomar som gör det svårt att komma ut på reguljära 
arbetsmarknaden. 

 KAA – Har idéer och önskemål att kunna bedriva mer förebyggande arbete, 
bygga upp fler samverkanskanaler, genomföra gruppaktiviteter för att stötta 
ungdomarna att komma vidare samt arbeta mer aktivt för att få ut dem i 
praktik och kunna ha nära uppföljningar och handledning under 
praktikperiod. Genom att arbeta förebyggande och mer aktivt med denna 
målgrupp ges vi möjlighet att stärka ungdomen innan de anses vara ”vuxna” 
och ska klara sig själv. Vi har i detta uppdrag möjlighet att vägleda dem rätt 
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för att undvika att de efter skolgång inte har egen inkomst och därmed söker 
ekonomiskt bistånd.

 Jobba förebyggande mot arbetslöshet i Tomelilla kommun. Vi kan se en stor 
vinst i att kunna erbjuda alla Tomelilla kommuns invånare stöd och stöttning 
i arbetsrelaterade frågor. Detta för att kunna fånga upp invånare i kommunen 
som är arbetslösa eller på väg att bli det. Genom att börja jobba med denna 
målgrupp, kan vi öka chanserna att de förblir självförsörjande, och därmed 
minimera risken att de hamnar på försörjningsstöd. 

 Ge ökad möjlighet till språkpraktik kombinerat med studier. För att kunna 
matcha praktikplats efter behov finns ett önskemål om utökad samarbete 
med kommunala verksamheter.

 Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar samt en 
arbetsledare. I nuläget är det en pågående insats som löpt på sedan 
Arbetsmarknadsenheten startade upp 2017. Vi ser att det finns mer utveckla 
av verksamheten för att då öka antalet deltagare men det förutsätter 
eventuellt andra lokaler att nyttja och troligtvis behöver arbetsledningen ökas.

Framtid
I betänkandet (SOU 2020.66), Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk, föreslås bland 
annat följande förändringar för SFI som kommer att påverka verksamheten positivt 
på många sätt.

 Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete inom Komvux.

 Förstärkta granskningar av SFI-verksamheter på anordnarnivå samt av 
kvalitetsarbetet inom SFI.

 Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.

 Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa 
befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja 
individer att påbörja och slutföra hela SFI-utbildningen.
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 Tidsbegränsad SFI-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) 
och fastställda kurstider.

 Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.

 Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för 
undervisningen: Bygga svenska vux.

 Reglering av distansundervisning inom SFI.

 Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för SFI och övriga 
Komvux.

 En plan för ökade behörighetskrav för lärare i SFI.

 Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.

 Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas 
lärande av och på svenska som andraspråk inom Komvux.

Statistik för hur lång tid SFI-studier tar i genomsnitt: 

Nationellt Ystad Österlens 
folkhögskola

SFI A 40  Har inga 
studerande på 
denna nivå

36

SFI B 30 41 53

SFI C 29 30 52

SFI D 23 27 59

 Ystad och Österlens folkhögskola (ÖSF) har olika system hur de administrerar och därför kan 
motsvarande siffror ej tas ut. Det som ses här ovan är Ystad; totalt antal veckor på slutförd utbildning. 
ÖSF: Pågående kurs men hittills uppnått dessa antal veckor. Oklart när kursen kommer avslutas. 
Resultatet från ÖFS är ett medianvärde
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Barn och utbildning

Vad gäller uppdraget om att höja medvetandegraden hos våra 7-9 elever på 
Kastanjeskolan med Nyföretagarcentrums hjälp så har denna insats försenats på 
grund av pandemin. Kastanjeskolan har under våren 2021 haft en minst sagt 
annorlunda termin som inleddes med distansundervisning för alla elever under två 
veckor. Fortsättningen av vårterminen har inneburit fortsatt undervisning på distans, 
helt (vid uppmaning från smittskydd Skåne) eller till delar (succesiv återgång efter 
veckor helt på distans). Under dessa förutsättningar har ett arbete med 
Nyföretagarcentrum fått skjutas framåt till höstterminen 2021.

Vad gäller startande av familjecentral har förvaltningen genomfört utredningar vilka 
sammanställts i en rapport. Rapporten har behandlats i familjenämnden vid två 
separata nämndsmöten. Rapporten är framtagen i dialog med inblandade aktörer, dvs 
Capio (mödravården), Region Skåne och Tomelilla kommun (Barn-och utbildning 
samt Individ och familj). Medverkande representanter från Capio och Region Skåne 
bedömer att rapporten utgör tillräckligt underlag för att de ska kunna fatta ett 
eventuellt beslut om att gå från avsiktsförklaring till samverkansavtal. Capio och/eller 
Region Skåne har inte återkommit med besked, än. I rapporten redovisas 
uppskattade kostnader för en familjecentral såväl avseende drift som investering. 
Familjenämnden har med stöd av rapporten lyft dessa kostnader i nämndens 
budgetyttrande och som ett separat investeringsäskande till budgetberedningen.

Ekonomiska konsekvenser
Det är av stor vikt att verksamheten arbetar effektivt, långsiktigt och med utveckling 
av nya insatser som leder till ökad självförsörjning. Vidare kommer projekteringen 
och avtal om kommande familjecentral att få ekonomiska konsekvenser men 
kostnaderna uppvägs av nyttan för medborgarna.

Barnperspektivet
Barns utveckling påverkas av föräldrar som inte är självförsörjande på flera områden. 
Att växa upp i ekonomisk utsatthet får inte enbart materiella konsekvenser utan 
påverkar barns möjligheter inom en rad olika områden, inte minst socialt där bristen 
på pengar kan leda till utanförskap. Forskning visar även på samband mellan 
ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, samt risk för missbruk och 
kriminalitet i vuxenlivet. En ständig oro över pengar kan även påverka kvaliteten på 
föräldraskapet, något som skulle kunna förklara det starka samband som finns mellan 
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ekonomisk utsatthet och alla former av misshandel och vanvård av barn, liksom 
omhändertagande av barn.  Barn som växer upp i familjer som får ekonomiskt 
bistånd har visat sig även få svårare att etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna. 

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Många faktorer i samhället kan 
påverka förmågan att vara en bra förälder. Detta är särskilt viktigt för nya föräldrar i 
Sverige. Möjligheten att som förälder ta till sig information i olika sammanhang är 
därför viktig, för att skydda barnet samt ge barnet förutsättningar att vara trygg, 
kunna utvecklas och må bra.

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

Uppföljning
Uppdragen kommer att följas upp till kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att godkänna familjenämndens redovisning och skicka den 
vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 - Familjenämnden, handlingsid: Ks 
2021.2198. 

Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 - Familjenämnden, handlingsid: Ks 
2021.2199.

 

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 juni 2021

Justerandes sign

Ksau § 114 Dnr KS 2020/217

Rapport diarieföring intern kontroll 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna och uppdra åt 
förvaltningen att genomföra en utbildning i diarieföring.

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 finns följande (riskid 31): ”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.”

För att kontrollera detta har kommunstyrelsen beslutat att en stickprovskontroll ska 
göras på tio tjänstemän under en vecka för att kontrollera att inkomna handlingar 
diarieförs korrekt. 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson har beslutat om vilka tio tjänstemän som ska 
ingå i granskningen. HR-chef Johan Lexfors har därefter samverkat detta med 
berörda fackliga organisationer. 

Samtliga tio har informerats om att de ingår i gruppen för stickprovskontroll. Ingen 
har tackat nej till att vara med. Digitaliseringsavdelningen har gett kanslichef Johan 
Linander tillgång till de tio kontrollpersonernas mejlboxar under en vecka, 24-30 maj. 
Dock är det inkommen mejl 17-21 maj som har kontrollerats.

Det är svårt att dra någon bestämd slutsats av vilken typ av mejl som missas att 
diarieföras. Det är en blandning mellan mejl från allmänheten, från entreprenörer, 
från myndigheter inklusive andra kommuner och från brukare/föräldrar/ombud för 
brukare.

Det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en fullständig rutin för 
diarieföring och allmänt kan slutsatsen dras att kunskapen om vilken inkommen mejl 
som ska diarieföras måste bli bättre. Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl 
som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild 
utbildningsinsats göras under hösten 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 juni 2021

Justerandes sign

§ 114 forts.

Ekonomiska konsekvenser
En digital utbildning under hösten kostar visserligen en del, men med befintligt 
system (Loops) kan det göras inom befintlig budget.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön nämnvärt.

Uppföljning
Det finns anledning att följa upp att diarieföringen genomförs på ett korrekt sätt 
under nästa år.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna och uppdra åt 
förvaltningen att genomföra en utbildning i diarieföring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.2207.

Rapport diarieföring intern kontroll kommunstyrelsen 2021, handlingsid: Ks 
2021.2206.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Rapport diarieföring - Intern kontroll kommunstyrelsen 2021
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 finns följande (riskid 31): ”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.”

För att kontrollera detta har kommunstyrelsen beslutat att en stickprovskontroll ska göras på tio 
tjänstemän under en vecka för att kontrollera att inkomna handlingar diarieförs korrekt. 
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson har beslutat om vilka tio tjänstemän som ska ingå i 
granskningen. HR-chef Johan Lexfors har därefter samverkat detta med berörda fackliga 
organisationer. 

Samtliga tio har informerats om att de ingår i gruppen för stickprovskontroll. Ingen har tackat nej till 
att vara med. Digitaliseringsavdelningen har gett kanslichef Johan Linander tillgång till de tio 
kontrollpersonernas mejlboxar under en vecka, 24-30 maj. Dock är det inkommen mejl 17-21 maj 
som har kontrollerats. 

Resultat av granskningen
De tio kontrollpersonerna hade totalt ca 1000 inkomna mejl under den kontrollerade veckan. En 
mycket stor andel av dessa är interna mejl som inte ska diarieföras. Ca 20 mejl bedömer jag som 
nödvändiga att diarieföra, men som inte är diarieförda. Ungefär lika många är diarieförda. Exakt vad 
som ska diarieföras är inte svart eller vitt, det finns en gråskala, och ungefär hälften av de mejl som jag 
har bedömt som nödvändiga att diarieföra befinner sig inom denna gråskala. Men det är bättre att 
diarieföra för mycket än för lite.

Två av de kontrollerade personerna hade inget inkommit mejl under kontrollveckan som skulle 
diarieföras, så det är svårt att säga om dessa personer har en tillräcklig rutin för att diarieföra eller inte.

Två av kontrollpersonerna hade diariefört det enda eller de få mejl som skulle diarieföras. I ett fall 
hade hjälp tagits av Tomelilla Direkt. Vilket är bra. 

Två av kontrollpersonerna hade diariefört vissa inkomna mejl, men inte samtliga som borde 
diarieföras.

Fyra av kontrollpersonerna hade få inkomna mejl som borde ha diarieförts, men inget av dessa var 
diarieförda. 

Det finns också interna mejl som har tillfört väsentlig information och därför ska diarieföras senast 
när ärendet avslutas. Min bedömning är att dessa ärenden inte är avslutade och därför har 
kontrollpersonerna ytterligare tid på sig att göra denna diarieföring. Huruvida det finns rutin för att i 
efterhand diarieföra den typen av interna mejl är dock tveksamt.

Slutsats
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Det är svårt att dra någon bestämd slutsats av vilken typ av mejl som missas att diarieföras. Det är en 
blandning mellan mejl från allmänheten, från entreprenörer, från myndigheter inklusive andra 
kommuner och från brukare/föräldrar/ombud för brukare.

Det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en fullständig rutin för diarieföring och allmänt 
kan slutsatsen dras att kunskapen om vilken inkommen mejl som ska diarieföras måste bli bättre. 

Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För 
detta bör en särskild utbildningsinsats göras under hösten 2021. Min slutsats är att många drar sig för 
att diarieföra eftersom kunskapen om hur man ska göra är bristfällig. Det vore bra om dessa istället 
använder Tomelilla Direkt som hjälp precis som en av kontrollpersonerna har gjort.

Varför diarieföring?
Det första svaret är att vi i Tomelilla kommun ska följa offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Enligt 
OSL 5 kap 1 § ska myndigheter upprätta register över sina allmänna handlingar, med andra ord 
diarieföra sina handlingar.

En anledning är att vi ska kunna hålla ordning på alla de handlingar som kommer till eller upprättas 
inom kommunen, men skyldigheten är ännu viktigare för att myndigheter inte ska kunna undanhålla 
handlingar för allmänheten, dvs allmänhetens insyn i vår verksamhet.

När ska en handling diarieföras?
Enligt OSL 5:1 1 st: “Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats 
hos en myndighet”. Det finns ingen exakt tidsgräns i lagen, men JO har förtydligat detta till så snart 
det är praktiskt möjligt, i normalfallet senast påföljande arbetsdag.

Vilka handlingar ska diarieföras?
Huvudregeln är att alla upprättade och inkomna handlingar från företag, annan myndighet och 
allmänheten ska diarieföras. Därtill finns undantag till huvudregeln om vilka handlingar som inte 
behöver diarieföras (se nästa avsnitt). 

I Tomelilla kommun ska alla handlingar som är av vikt för verksamheten och som tas emot av någon 
anställd eller förtroendevald registreras. Registrering kan ske genom diarieföring i Evolution, 
journalföring eller i vissa fall registreras i ett verksamhetssystem. Allmänt kan sägas att det är bättre att 
registrera en handling än att låta bli, i synnerhet om det är tveksamt hur man ska göra. 

Exempel på handlingar som ska diarieföras:
 Avtal, kontrakt och liknande handlingar
 Enkäter och svar
 Remisser och yttranden
 Domar, yttranden, överklaganden och liknande
 Inkommande skrivelser som kan föranleda beslut, yttrande eller förslag
 Inkommande skrivelser av väsentlig art för ett ärende. 
 Hotbrev eller liknande
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Vilka handlingar behöver inte diarieföras?
Endast allmänna handlingar behöver registreras. Exempelvis utkast och annat underlag till ännu inte 
färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som arbetsmaterial och är därför inte 
allmänna handlingar.

En handling som skickas internt inom en myndighet anses inte heller vara vare sig inkommen eller 
upprättad och är därför ej heller en allmän handling. Men tänk på att det finns flera myndigheter inom 
Tomelilla kommun. Så skickar kommunstyrelsen en remiss till samhällsbyggnadsnämnden så ska det 
vara en upprättad handling i kommunstyrelsens diarium och en inkommen handling i 
samhällsbyggnadsnämndens diarium.

Dock, utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte, så 
kallade delningar, är inte heller allmänna handlingar. Så om exempelvis Skolinspektionen skickar ett 
utkast för granskning före de ska fatta beslut så är utkastet en delning och därför inte en allmän 
handling som behöver diarieföras.

Lägg också märke till att det finns interna e-postmeddelanden och andra handlingar som ska 
diarieföras. Om det rör ett specifikt ärende och tillför väsentlig information så ska handlingen 
upprättas senast när ärendet avslutas. I efterhand ska det gå att följa vad som hände för att 
myndigheten skulle komma fram till ett visst beslut.

Undantag från registreringsskyldigheten, OSL 5:1 2-4 st
Om en myndighet har ett datasystem och låter en annan myndighet få tillgång till detta, är det bara 
den första myndigheten som ska registrera de handlingar som förekommer i systemet (OSL 5 :1 2 st).

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade på annat sätt 
(OSL 5:1 3 st).

Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken 
registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st).

Den första punkten rör handlingar där kommunen har direkt tillgång till en annan myndighets 
datasystem. Dessa handlingar ska inte registreras hos oss. 

Den andra punkten om att hålla handlingar ordnade på annat sätt ska inte uppfattas som att 
handlingarna kan hållas ordnade i Outlook eller liknande. JO har uttalat att det ska vara möjligt för en 
utomstående att vid ett besök hos myndigheten skapa sig en bild av vilka allmänna handlingar som 
finns. Handlingarna ska alltså hållas ordnade för allmänheten, inte hållas ordnat för enskild 
tjänsteman.

Detta betyder också att handlingar inte kan hållas ordnade tillsammans med uppgifter som kan 
omfattas av sekretess. Då kan inte allmänheten få tillgång till en registerförteckning eller liknande utan 
förhandskontroll för sekretessprövning.
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Den tredje punkten om handlingar av ringa betydelse behöver också kommenteras. Det kan vara (ur 
förarbetena till OSL): Pressklipp, cirkulär, reklam, statistiska meddelanden, kopior av andra 
myndigheters yttranden, anonyma skrifter och skrifter med meningslöst eller obegripligt innehåll. 

Det avgörande är att handlingen uppenbart är av ringa betydelse för Tomelilla kommun. Utöver 
ovanstående kan följande läggas till: Enkla förfrågningar om information, till exempel förfrågningar 
om öppettider, förfrågningar om utlämnande av handling som lämnas ut omedelbart, handlingar som 
inkommit för kännedom och som inte föranleder någon form av handläggning från myndighetens 
sida, information eller erbjudande om kurs eller konferens samt spam. 

Inte heller inkomna privata meddelanden behöver diarieföras, men Tomelilla kommuns e-post ska 
inte användas för privat bruk. 

Vad ska registret över diarieförda handlingar innehålla?
Av OSL 5:2 framgår att registret över allmänna handlingar hos en myndighet ska innehålla följande 
uppgifter:
1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifterna i punkt 1 och 2 är obligatoriska medan punkt 3 och 4 kan utelämnas för hemliga 
handlingar. Registeruppgifterna ska kunna lämnas ut utan sekretessprövning och därför ska inte 
sekretessbelagda uppgifter skrivas in i registeruppgifterna. Däremot är det särskilt viktigt att diarieföra 
sekretessbelagda handlingar. Inte tvärtom som många tror.

Tomelilla 2021-05-31

Johan Linander
Kanslichef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 138 Dnr KS 2017/207

Detaljplan Smedstorps station för 
antagande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps 
station).

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

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen ska enligt avtal med Trafikverket bekosta de fastighetsregleringar som 
genomförandet av planen innebär.

Barnperspektivet
Det stationsnära läget ökar ortens attraktivitet ur ett socialt perspektiv genom att 
pendling till och från Smedstorp för sociala kontakter underlättas. Ytterligare positiva 
sociala konsekvenser med det stationsnära läget är möjligheten för en bredare 
arbetsmarknad vilket underlättar för barnfamiljer att bosätta sig inom Smedstorp. 
Detaljplanen innebär att befintlig parkering blir planenlig. En parkeringsplats anses 
inte vara en miljö där barn och unga vistas i någon stor utsträckning. Detaljplanen 
bedöms därför att ha liten inverkan på barn och ungas intressen i Smedstorp.

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

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 138 forts.

Uppföljning
Efter beslut av kommunstyrelsen antas detaljplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps 
station).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks: 2021.2855

Antagandehandling-Plankarta-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstops station 
handlingsid: Ks 2021.2852.

Antagandehandling-Planbeskrivning-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstops station), 
handlingsid: Ks 2021.2851.

Antagandehandling-Granskningsutlåtande-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps 
station), handlingsid: Ks 2021.2853.

Antagandehandling-Behovsbedömning-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps 
station), handlingsid: Ks 2021.2854.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 160/2017

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planförslaget till detaljplan för Smedstorps 
station för samråd.

Kommunstyrelsen § 151/2017

Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för Smedstorps station för granskning.

Kommunstyrelsen § 141/2017

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för att fullfölja avtalet från 2002.

Kommunstyrelsen § 69/2017

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan Del av Tjustorp 2:78 m fl 
(Smedstorps station) för granskning.

_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 138 forts.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Dnr: Ks 2017/207 

2021-08-06 

 

 

 

Planbeskrivning 

Detaljplan för 

Del av Tjustorp 2:78 m fl 

(Smedstorps station) 

Tomelilla kommun, Skåne län 

 
Antagandehandling 

2021-08-06 

 

 

47



Antagandehandling 
2021-08-06 

2(15) 

 

 

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.  

Standardförfarande  

 

 

48



Antagandehandling 
2021-08-06 

3(15) 

 

 

Handlingar 

Planhandlingar 

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

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Granskningsutlåtande 2021-08-06 

 Behovsbedömning av miljöbedömning 2021-08-06 

 Samrådsredogörelse 2020-08-24, rev 2021-05-06* 

 Fastighetsförteckning* 

 Grundkarta* 

*Finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla kommun. 

Planens bakgrund, syfte  

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från järnvägsändamål och 
bostad till gata, parkering och park så att planen överensstämmer med 
befintliga förhållande.  

Bakgrund 

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

Plandata 

Läge  

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

 
Den skrafferade markeringen visar det ungefärliga planområdet.  
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Areal 

Planområdet omfattas av del av fastigheterna Tjustorp 2:78, 9:27, 12:25 
(gemensam ägovidd) och 3:36. Området har en areal på ca 1200 kvm.  

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs av Trafikverket. 

Plansituation 

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

 
Detaljplan S 8 Smedstorp.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

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

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

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  
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Kulturmiljöprogram  

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

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

Inom planområdet finns ingen bebyggelse utpekad i kulturmiljöprogrammet. 
Däremot är all kringliggande bebyggelse utpekad som värdefull. 

 

De utpekade byggnaderna i kulturmiljöprogrammet i förhållande till området som detaljplanen 

avser.  

Miljömål 2014 - 2020 

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

Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

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

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 (§160) att ge samhällsbyggnad i 
uppdrag att ställa ut detaljplanen för samråd. Detaljplanen var på samråd 19 
februari – 11 mars 2020. 

Detaljplanens namn ändras efter samrådet på grund av att tidigare namn var 
missvisande. 

Förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Stationsområdet 

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

 
Smedstorps station med utblick mot öster. 
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Informationstavla med sittplatser samt konstverk. Planläggs som park. 

 

Smedstorps station med utblick mot väster. 

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. 

Markföroreningar  

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

Järnväg 

Järnvägen ligger som riksintresse intill planområdet. Planförslaget påverkar 
inte riksintresset. Området utanför planområdet behåller planbestämmelser 
enligt gällande detaljplan S 8.  

Kulturmiljö  

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

Service 

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

Grönstruktur 

Planområdet omfattar en befintlig park med buskplantering samt sittplatser 
och konstverk. 

  

54



Antagandehandling 
2021-08-06 

9(15) 

 

 

Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 

Området gränsar till Storgatan i väster, järnvägsspåret i söder och till privata 
fastigheter i norr och öst. Infart till planområdet sker från Storgatan som 
ansluter till Järnvägsgatan som ingår i planområdet. Biltrafiken beräknas inte 
påverkas av detaljplanen. 

Gång- och cykeltrafik 

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

Kollektivtrafik 

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

Parkering  

Idag används en större del av planområdet till parkering med plats för bilar 
och laddningsstolpar för elbilar. Parkering för rörelsehindrade finns inom 
planområdet. Någon förändring planeras inte. 

Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

Då marken redan används för parkeringsändamål bedöms att en ny detaljplan 
för Smedstorps station med användning gata, parkering och natur inte påverka 
dagvattenhanteringen negativt. Det är till fördel att befintlig grönska bevaras 
inom planområdet för att minimera andelen hårdgjord yta och på så sätt 
underlätta dagvattenhantering. 

Risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten 

Genom planområdet går ett avrinningstråk. 
 
Dagvatten leds till damm sydväst om planområdet. Vattnet försvinner 
succesivt då tillrinningen avtar och vattnet infiltrerar ned genom markytan för 
att sedan ledas bort via ett strypt utlopp till ett dike. Rening sker genom att 
partikelburna föroreningar sedimenterar i dammen innan det leds vidare i 
diket. När vattnet kan infiltrera genom markytan ökar reningsförmågan.  
Planen medför därför ingen ökad risk för översvämning. 
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Kartan visar damm som planområdet avvattnas till. 

Hälsa och säkerhet  

Radon 

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

Farligt gods 

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

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

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

El 

Fastigheten ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för eldistribution.  
 
Eventuella kostnader i samband med detaljplanens genomförande som 
flyttningar eller ändringar av E:ON´s befintliga anläggningar bekostas av 
exploatören. 

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt kommunala föreskrifter.  
  

56



Antagandehandling 
2021-08-06 

11(15) 

 

 

Planförslag 

Planen innebär att området planläggs utifrån nuvarande användning som gata, 
parkering och park. 
 
Allmän platsmark för gata kommer delvis läggas över bestämmelse för 
kvartersmark bostäder på mark som sedan länge används som gata. Vid 
fastighetsreglering kommer marken övergå till allmän platsmark och därmed 
vara planenlig. Inga nya anslutningar för biltrafik planeras.  

Planbestämmelser 

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

Planbestämmelse för Allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap 

Gata  

Planbestämmelse för gata används för trafik med alla trafikslag inom en tätort. 
 

Gata (PBL 4 kap 5§ punkt 2) 

Park 

Planbestämmelse för park läggs till plankartan för att bevara befintliga 
grönytor. 

Park (PBL 4 kap 5§ punkt 2) 

 

Parkering 

Planbestämmelse för parkering används för alla slag av självständiga 
parkeringar. Planområdet omfattas av bil- och cykelparkering. 
 

Parkering. (PBL 4 kap 5 § punkt 2)  

 

Egenskapsbestämmelse för allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap 

Gång  

Gångväg får finnas inom allmänplatsmark. (PBL 4 kap 5 § punkt 2)  

Administrativa bestämmelser 

GATA 

 

 

GATA 

P-plats 

PARK 
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Genomförandetid  

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

Konsekvenser 

Behovsbedömning  

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

Miljökonsekvenser 

Riksintressen 

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

Kulturhistoriskt värdefull miljö 

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

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

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och anläggningar som 
krävs för ett genomförande av detaljplanen. 
 
Kommunen som svarar för eventuell upprustning av området och för framtida 
underhåll Eftersom det är allmänplats och ingen byggrätt tillförs. 

Sociala konsekvenser 

Planområdet ligger placerat intill en tågstation vilket gör området lättillgängligt 
för besökare till Smedstorp. Det stationsnära läget ökar ortens attraktivitet ur 
ett socialt perspektiv genom att pendling till och från Smedstorp för sociala 
kontakter underlättas. Ytterligare positiva sociala konsekvenser med det 
stationsnära läget är möjligheten för en bredare arbetsmarknad eftersom 
pendling till och från Smedstorp underlättas.  
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Genomförande 

Huvudmannaskap för allmän platsmark 

Tomelilla kommun kommer vara huvudman för marken som planläggs för 
gata, park och parkering. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen får laga kraft. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd december 2019 

Granskning juni 2021 

Antagande september 2021 

Laga kraft oktober 2021 

 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Fastighetsrättsliga frågor 

Marköverföring  

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

” Banverket skall utan ersättning ställa till förfogande, permanent eller tillfälligt, sådan av 
Banverket förvaltad järnvägsmark som erfordras för projektet. Kommunen skall utan 
ersättning ställa till förfogande sådan av kommunen ägd mark som krävs för projektet. All 
annan för projektet erforderlig mark skall anskaffas av kommunen på egen bekostnad. 
Banverket skall äga mark som används för järnvägsanläggning. Kommunen skall efter 
samråd med Banverket ansöka om erforderlig fastighetsbildning.” 
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Fastighetsbildningen innebär att ägoförhållanden och gällande detaljplaner 
stämmer översens. 

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

Fastighet  Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

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

193 m2 från 
Tjustrorp 3:36 

 Järnvägsändamål 

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

Järnvägsändamål  

Ny fastighet 

 

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

 Gata, parkering, 
park 

 

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

Tomelilla kommun initierar och bekostar fastighetsbildning som 
Lantmäteriet genomför. 

Fastighetsbestämning 

En fastighetsbestämning är genomförd eftersom det fanns oklara 
fastighetsgränser, akt 1270 - 2019/14. Tre av fyra mätpunkter gav utslag 
och mättes in korrekt. Fjärde mätpunkten gav utslag med kunde inte 
grävas fram. Representanter från både fastighetsägare, lantmäteri och 
kommun var överens om att resultatet var användbart.  

Servitut  

Inom planområdet finns servitut 11-TOM-1246/75.1 gällande väg till 
förmån för fastigheten Tjustorp 2:116. Eftersom marken planläggs som 
gata med kommunalt huvudmannaskap bedömer kommunen att 
servitutet inte berörs av planförslaget. 

Enligt 6 kap. 16 § PBL har kommunen rätt att lösa in fastigheten. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

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

Huvudmannaskap för allmän platsmark 

Tomelilla kommun kommer vara huvudman för allmän platsmark. 

Medverkande tjänstemän 

 
Terese Bruhn   Kerstin Torseke Hulthén 

Planarkitekt    Tf planchef 
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Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                                          
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Upprättad på Samhällsbyggnad  2021-08-04

Kerstin Torseke Hulthén

Tf planchef

Plan nr 172

Antagandehandling

Samråd
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Granskning
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Antagande
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Till planen hör:
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Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning

STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2017/202
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Granskningsutlåtande 

Detaljplan för Del av Tjustorp 2:78 m fl 
(Smedstorps station), Tomelilla kommun, Skåne 
län. 
 
Antagandehandling. 
Upprättad 2021-08-06. 
 

Granskning 

Detaljplanen har varit utställd för granskning från och med 14 juni till och 
med 2 juli 2021. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan 
samt i upprättad fastighetsförteckning daterad 2021-06-08. 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. 
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Länsstyrelsen 2021-06-30 

• Trafikverket 2021-06-23 

• Region Skåne 2021-07-02 

• Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2021-06-22 

  
Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Lantmäteriet 2021-06-15 

2. E.ON Elnät 2021-06-29 

 

 

Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt 
kommunens kommentarer 
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Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter i sin helhet. 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som 
framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 
1. Lantmäteriet har tagit del av planförslagets 

granskningshandlingar (daterade 2021-05-06). Någon fullständig 
genomgång av planförslaget har inte gjorts utan fokus har varit på 
genomförandefrågor. 
 
Som framförts under planförslagets samrådsskede finns servitut 
akt 11-TOM-1246/75.1 på mark som är utlagd som allmän plats. 
Det bör framgå ur planbeskrivningen att kommunen enligt 6 kap. 
16 § PBL har rätt att lösa in rättigheten.  

 
 

Kommentar: Text om servitut för in i genomförandebeskrivningen. 
 
 

2. E.ON Elnät E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit 
del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende samt erat 
granskningsutlåtande och har följande synpunkter. 
 
E.ON kan fortfarande inte finna någon information i 
planbeskrivningen om att eventuella kostnader i samband med 
planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra 
befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå 
av genomförandebeskrivningen, förslagsvis under rubrik ”Teknisk 
försörjning” underrubrik ”El”.  
För övrigt ingen erinran. 

 
Kommentar: Information om eventuella kostnader förs in i 
planbeskrivningen.  

 
 
 

 
 

Förändringar efter granskning  

 

Planbeskrivning 

• Text om kostnader vid flytt av E:ON´s ledningar läggs till under 
rubrik Teknisk försörjning. 

• Information om servitut lägg till under rubrik Fastighetsrättsliga 
frågor. 

•  
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Kvarstående synpunkter efter samråd 

Det finns 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 antagande. 
 

Medverkande tjänstemän 
 
 
 
 
Terese Bruhn Kerstin Torseke Hulthén
   

Planarkitekt Tf Planchef    
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Behovsbedömning 

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

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 

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

Planens styrande egenskaper 

Förslaget till ny detaljplan innebär att användningen för planområdet ändras från järn-
vägsändamål och bostad till allmän platsmark parkering, gata och park. 

Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av planen förväntas inte ge några större effekter på intilliggande bebyg-
gelse eftersom planområdet redan idag används för gata och parkering. Biltrafiken till 
planområdet förväntas inte öka nämnvärt. Planområdet ligger placerat intill riksintresse 
för järnväg som begränsar områdets utvecklingsmöjligheter och då även tänkbara effekter 
för kringliggande fastigheter och framtida markanvändning.  

Sammanvägd bedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och 
den påverkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i planbeskrivningen 
och har även sammanfattats ovan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av 
denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och 
bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas för ändring av detaljplan Del av 
Tjustorp 2:78 m.fl. 
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Checklista 

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

X Påverkan Ingen el-
ler liten 

påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden   X  

Strandskydd   X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

Effekter på miljön 

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X  

Stadsbild   X  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   X  

Övrigt buller  X  

Föroreningar, luft  X  

Föroreningar, mark  X  

Föroreningar, vatten  X  

Risk och säkerhet   X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vatten-
drag 

  X  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Krav på skyddsavstånd till be-
fintliga verksamheter 

 X  

Skuggor  X  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten  X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   X  

Naturresurser   X  

Rekreation   X  

Kulturmiljö   X  

Fornlämningar   X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 

 
Terese Bruhn Kerstin Torseke Hulthén  

Planarkitekt Tf planchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 139 Dnr KS 2013/148

Detaljplan för Kvarteret Laxen för 
granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Kvarteret Laxen för granskning.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, kom 2011 in med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Ny detaljplan för 
Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar tillkommit. 
Planuppdraget för Laxen 6 förnyades 2015 och utökades 2020 till att omfatta hela 
kvarteret Laxen. 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära 
stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostad och 
centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. 
Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat. 

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka kommunens miljömål.

Uppföljning
Efter beslut i Kommunstyrelsen ställs planen ut för granskning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 139 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Kvarteret Laxen för granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tf. planchef Kerstin Torseke Hulthén och planarkitekt Tereses 
Bruhn, handlingsid: Ks 2021.2868.

Plankarta, handlingsid: Ks 2021.2866.

Planbeskrivning, handlingsid: Ks 2021.2867.

Samrådsredogörelse, handlingsid: Ks 2021.2864.

Undersökning av miljöpåverkan, handlingsid: Ks 2021.2865.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 30/2020

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Laxen för samråd.

Kommunstyrelsen § 139/2018

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta 
förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för kvarteret Laxen.

Kommunstyrelsen beslutar upphäva tidigare beslut, ks § 141/2013, om planuppdrag 
för detaljplan för Laxen 6.

Kommunstyrelsen 141/2013

Samhällsbyggnad ges i uppdrag, på fastighetsägarens bekostnad, att för prövning 
upprätta förslag till ändring av detaljplan alternativt ny detaljplan för Laxen 6 i 
enighet med vad ovan redovisats.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Här är vi nu 

 

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.  

Standardförfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Samrådsredogörelse 2021-xx xx 
 Undersökning av Miljöpåverkan 2021- 08 06 

 

Övriga handlingar  

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

kommun, 2019-08-30, Brandskyddslaget 
 Buller- och vibrationsutredning, WSP 2021-xx-xx 
 Markundersökningsrapport, SPIMFAB SPI Miljösaneringsfond, Laxen 8 och 

Tomelilla 237:78, Ramböll Malmö 2011-12-05  
 

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära 
stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostad och 
centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. 
Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.  

Bakgrund 

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

Kommunala beslut  

Planuppdrag  

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

Den 26 februari 2020 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. 
Samrådstiden var från 16 april till och med 21 maj 2020. 

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort cirka 100 m norr om Torget och cirka 
25 m öster om stationen. Bostadsområden med blandad bebyggelse och ett 
grönområde ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets västra 
sida löper järnvägen, Österlenbanan som en barriär.  Norr om planområdet intill 
riksväg 11 ligger en pendlarparkering. Norregatan och Byskillnadsgatan avgränsar 
planområdet mot bostadsområdet i norr och öster.  

 

 
Den blå markeringen visar planområdet. 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 med en sammanlagd area 
på cirka 8 800 m2. Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Gällande planer 

För det aktuella planområdet gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen (B) bostäder och handel 
(H). Byggnaderna får vara två våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,5 m. All 
obebyggd mark inom planområdet är prickmark som inte får bebyggas eller 
korsmarkerat område får endast bebyggas med uthus. 

77



Granskningshandling 
2021-08-06 

 

6(24) 
 

Kvarteret omges av gatumark på alla sidor men mot järnvägen finns en remsa med 
parkmark som förhindrar utfarter från kvarteret till gatumarken intill järnvägen. 

 

Utsnitt från gällande stadsplan (S 116), vunnen laga kraft 1993-10-04. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 antagen 2019finns inte planområdet utpekat för 
något särskilt ändamål.  

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

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.   

Bostadsförsörjningsstrategi  

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

Miljömål 2014 - 2020 

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

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.  
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• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år.  

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras 
av minst 80 procent förnybar energi.  

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och 
andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala 
antalet resor i Skåne.  

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre 
än år 2010.  

Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

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

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

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

Kulturmiljöprogram  

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

 

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

Inom planområdet finns byggnader med skydd inom samtliga kategorier. 

Kulturmiljöstråk 

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

Fornlämningar 

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

Riksintresse järnväg 

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

Simrishamnsbanan  

Spåren intill planområdet ingår i framtida riksintresse för Simrishamnsbanan. 
Planförslaget bedöms inte inverka på riksintresset.  

Förutsättningar  

Byggnader 

Laxen 6  

Laxen 6 består av två större byggnader som rymmer verksamhet och bostäder. 
Biografen Rio och caféverksamheten Bullen och Bönan har sina lokaler i byggnaden 
utmed Norregatan. I samma byggnad ryms även bostadslägenheter. Byggnaderna är 
klassad som historiskt värdefulla enligt kommunens kulturmiljöprogram.  

Bio Rio är riksbekant för att Hasse och Tage hade premiär för flera av sina filmer 
här. 
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Laxen 6. Verksamheterna Bio Rio och Bullen och Bönan sett från Norregatan. 

 

Laxen 6. Bostäder med innergård. 

 

Laxen 6. Bostäder. Fasad mot gång och cykelväg.   

Laxen 7 

Laxen 7 består av två större byggnader. Byggnaden utmed Norregatan är tre våningar 
där de två översta våningarna innehåller bostäder och i markplanet ligger ett gatukök. 
Bakom byggnaden finns en mindre innergård som till större del upptas av ett antal 
parkeringsplatser och ett garage.  
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Laxen 8 

På Laxen 8 ligger ett trevånings funkishus med bostäder i två våningar med 8 
lägenheter. I markplan bedrivs verksamhet med antikvariat och frisersalong. 
Byggnaden är klassad med generella krav på varsam renovering i 
kulturmiljöprogrammet. 

 

Laxen 8. Bostäder utmed Norregatan sett från öster. 

 

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

Laxen 9 

Laxen 9 ligger i planområdets nordöstra del. Byggnaden är skyddad enligt 
kulturmiljöprogrammet med rivningsförbud och exteriört skydd då fasaden har 
orginalputs i övervåningen med ursprungliga fönster och dörrar. I skyddet ingår även 
en hög putsad trädgårdsmur i sydväst.  

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

kulturmiljöprogrammet.  

 

 
Laxen 9. Hög putsad trädgårdsmur, skyddad enligt kulturmiljöprogrammet. 

Laxen 10 

Företaget Dialect har verksamhet inom fastigheten med byggnader bestående av 
garage, lagerlokaler och butik. I nordväst ligger en pendlarparkering och ett mindre 
grönområde på andra sidan Byskillnadsgatan. I norr ligger bostäder. 
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Laxen 10. Butikslokal sett från korsningen Norregatan och Byskillnadsgatan. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Samtliga fastigheter har hårdgjorda innegårdar med asfalt och grus. Mindre 
gräsmattor, 4 större träd och buskage mot järnvägen utgör planområdets samlade 
vegetation. Vegetationen ligger på fastigheter i privat ägo. 

Parker, lekplatser och strövområden 

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

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 100 meter till Torget i centrala Tomelilla med ett varierat 
utbud av mataffärer, apotek och annan service. En större livsmedelsbutik ligger cirka 
100 meter norr om planområdet. Kommersiellt utbud finns genom handel, biograf 
och café inom planområdet.  

Förskola, skola och vård 

I planområdets närhet finns två grundskolor. Byavångskolan med årskurs 1 - 6 ligger 
cirka 400 meter söder om planområdet och cirka 550 meter väster om planområdet 
ligger Kastanjeskolan med årskurserna 7 - 9. I anslutning till skolområdet finns 
sporthall, badhus, tennisbana och fotbollsplan. Vårdcentral och läkarmottagning 
ligger inom en radie på 400 meter från området. En privat tandläkarmottagning 
bedriver verksamhet inom fastigheten Laxen 9. 
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Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

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

Parkering och utfart  

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

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Det finns god tillgänglighet längs planområdets norra, östra och södra sida för cykel- 
och biltrafik och fotgängare genom gata respektive gång- och cykelväg. Längs med 
Norregatan öster om planområdet finns tydligt markerade cykelvägar. Norregatan är 
belagd med smågatsten vilket kan sänka hastigheten och därmed höja säkerheten för 
trafikanter och fotgängare kring planområdet. 
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Utredningar och eventuella behov av åtgärder 

Trafikbuller- och vibrationsutredning  

WSP (2021) har på uppdrag av Tomelilla kommun utfört en trafikbuller- och 
vibrationsutredning för att se hur befintlig och kommande bebyggelse kan påverkas 
av planområdets läge nära järnvägen.  

Sammanfattande resultat från utredningen visar att det inom kvarteret beräknas att 
trafikbullernivåer uppfyller riktvärden enligt trafikbullerförordningen, både i 
beräkningssituation nuläge och prognosår 2040. Högre byggnadshöjd och fler 
våningsplan bedöms inte utgöra ett problem ur trafikbullersynpunkt. Befintlig 
innergård behövs för att innehålla riktvärde för uteplatser.  

Vibrationer från järnvägen kan påverka bostäder om befintliga byggnader byggs på. 
En planbestämmelse om att en vibrationsnivå på 0,4 mm/s vägd RMS inte får 
överskridas i bostad läggs till planen. 
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Riskutredning avseende farligt gods på järnväg. 

Brandskyddslaget har på uppdrag av Tomelilla kommun genomfört en riskutredning 
med syfte att undersöka lämpligheten med det nya planförslaget genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för.  

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

Österlenbanan är öppen för godstrafik utan något förbud för att få transportera 
farligt gods. Inga rapporter visar på att det varken i dagsläget eller i framtiden 
planeras för godstrafik. Järnvägen utgör dock ett riksintresse och eventuella 
transporter av farligt gods bedöms att kunna påverka risknivån inom planområdet.  

Att vidta omfattande åtgärder för att reducera riskerna med eventuella framtida 
godstransporter bedöms att i dagsläget vara varken skäligt eller samhällsekonomiskt 
rimligt. Dock rekommenderas att de riskreducerande åtgärder som är enkla att 
genomföra i nuläget och svårare i efterhand vidtas under planeringsstadiet för att inte 
inskränka järnvägens status som riksintresse.  

För ny bebyggelse eller större ombyggnationer inom planområdet rekommenderas att 
följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter hålls från järnvägen. 

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

 
- Lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en 

utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 
 

- Friskluftsintag placeras vända bort från järnvägen alternativt på tak.  
 

Markföroreningar 

Laxen 10  

Inom Laxen 10 har det tidigare bedrivits verksamhet med trävarufirma och 
byggvaruhus. Fastigheten är godkänd för handel enligt gällande detaljplan.  
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Laxen 8  

Ramböll Sverige AB i Malmö har 2011 på uppdrag av SPIMFAB utfört 
markundersökning på fastigheterna Laxen 8 och Tomelilla 237:78 eftersom det på 
fastigheten tidigare funnits en bensinstation. I rapporten bedöms att det inte 
föreligger behov av efterbehandlingsåtgärder inom berörda fastigheter. Inga 
indikationer på förhöjda föroreningshalter har påträffats varken vid fältbesök eller 
fältmätningar. 

I övrigt finns inte några anmärkningar om markföroreningar inom planområdet.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten 
samt dagvatten.  

El 

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

Opto- och telekabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga fastigheter. 

Inom planområdet har Skanova kabelanläggningar.  

Fjärrvärme  

Inom planområdet finns fjärrvärme till samtliga fastigheter.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter.  
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Planförslag 

Bebyggelse 

Planförslaget syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom kvarteret 
samtidigt som viss förtätning tillåts. 

Användningen bostäder och centrumverksamhet tillåts inom hela kvarteret och 
högsta tillåtna nockhöjd ändras till 15 m vilket innebär att vind kan inredas alternativt 
att husen kan byggas på. Ökad byggrätt ger möjlighet att sluta kvarteret och skapa 
tätare bebyggelse i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.  

På fastigheterna Laxen 6 och 8 ligger funkishus med indragen tredje våning. Med 
dem som utgångspunkt föreskrivs att våningsplan över 6,5 meter, över gatan, ska 
dras in minst 1,4 meter från kvartersgräns runt hela kvarteret. Detta stämmer väl in 
med kulturmiljön och hindrar att gaturummen upplevs som för trånga. 

Kulturmiljövärdet består av byggnader från tidigare epoker som är bevarade i olika 
grad vad gäller fasad, puts och originaldelar och får därför inte rivas. Byggnader inom 
Laxen 6 och 9 är tidstypiska och bevarade i vissa delar. Om- eller tillbyggnad av dessa 
byggnader ska ske med hänsyn till befintliga värden. 

Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.  

Närheten till järnvägen innebär att vissa hänsyn måste tas. I planen markeras 
obebyggd mark närmre järnvägen än 30 meter som prickmark. Därmed kan 
bebyggelse inte uppföras inom detta område. 

Inom 70 meter från järnvägen ska bostads- och centrumbebyggelse ska byggnaderna 
utföras med minst en utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen och 
friskluftsintag ska placeras vända bort från järnvägen alternativt på tak.  

Gator och trafik  

Trafik  

Ny detaljplan förväntas leda till en mycket begränsad ökning av trafiken till följd av 
större byggrätter som möjliggör för nya bostäder och utökad verksamhet  

Utfart  

Samtliga fastigheter inom planområdet har utfart mot Norregatan, Laxen 10 har även 
utfart mot Byskillnadsgatan.  

Utfartsförbud gäller längs planområdesgränsen mot järnvägen eftersom där är 
parkmark i gällande plan. Det möjliggör exempelvis uteserveringar till planerad 
centrumanvändning. Utfarterna mot Norregatan bevaras genom att ytorna inte får 
bebyggas vilket regleras med så kallad prickmark. 
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Parkering 

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten. 

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet ligger inom E. ON´ s distribution med kapacitet för att tillgodose 
behovet av el inom planområdet.  

Planbestämmelser 

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

Följande planbestämmelser införs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder och Centrum 

Bestämmelse för Bostäder avser olika former av boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, en- och tvåbostadshus och flerbostadshus. I 
bestämmelsen ingår även bostadskomplement som kan ligga inom eller i anslutning 
till bostaden exempelvis garage, tvättstuga eller miljöhus till flerbostadshus.  

Användningen Centrum avser sådan verksamhet som bör ligga centralt och vara 
tillgänglig för många människor. Bestämmelsen är en samlingsanvändning som 
lämpligast används där syftet är blandade verksamheter. Exempel på verksamhet kan 
vara handel, service, kontor och gym. (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Bostäder och centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Bestämmelser för att begränsa markens utnyttjande används för att reglerar var och 
hur bebyggelse får uppföras. I förslaget till ny detaljplan används prickmark för att 
styra byggrätten vid infarterna inom fastigheterna.  

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

 

BC 
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Utformning och placering 

Höjd på byggnader 

Högsta nockhöjd på 15 meter och minsta tillåtna takvinkel på 30 grader reglerar 
höjden på byggnaderna inom planområdet.  

Högsta nockhöjd är 15 meter. (PBL 4 kap. 11 § punkt 
1, 16 § punkt 1) 

 

 

Mista tillåtna takvinkel är 30 grader. (PBL 4 kap. 11 § 
punkt 1, 16 § punkt 1) 

 

Utformning  

Balkonger får inte uppföras över allmänplatsmark. (4 kap 16 § 1) 

 

Våningsplan över 6,5 meter över mark ska dras in 
minst 1,4 meter från gatuliv. (4 kap 16 § 1) 

Utförande  

Källarförbud  

Dagvattenproblem finns inom Tomelilla tätort vilket gör att källare inte får byggas. 

(4 kap 16 § 1) 

 

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

Friskluftsintag, utrymningsväg och buller 

Planområdet ligger intill järnvägen vilket medför restriktioner kring lämplig 
användning inom området. Med hänsyn till resultatet av genomförd riskanalys 
gällande farligt gods på järnväg införs en bestämmelse angående friskluftsintag och 
utrymningsvägar.  

 

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort 
från järnväg. Byggnader ska utföras med minst en 
utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. (4 
kap 16 § 1) 

 

b1  

b2 

15 

30 

f1 
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Bevarande av kulturvärde 

Byggnader och stenmur inom Laxen 9 ska enligt kommunens kulturmiljöprogram 
bevaras med rivningsförbud med exteriört skydd. Detta eftersom byggnaden idag har 
så välbevarade detaljer som originalfönster och orginalputs.  

Befintliga byggnader och stenmur ska bevaras. (4 kap 
16 § 3) 

Varsamhet 

Biografbyggnad i funktionalistisk stil med fasader i gult tegel och gårdshuset inom 
Laxen 6 är den äldsta bevarade byggnaden i Tomelilla. Byggnaderna ska enligt 
kommunens kulturmiljöprogram bevaras genom rivningsförbud och stomskydd då 
byggnaderna har stor historisk betydelse även om de är utan välbevarade detaljer eller 
originaldelar.  

 

Byggnadsverkens karaktärsdrag vad gäller volym, fasad 
och originaldelar ska bibehållas. (4 kap 16 § 2) 

Byggnadsverkens karaktärsdrag vad gäller fasad och 
originaldelar ska bibehållas.  (4 kap 16 § 2) 

Skydd mot störningar 

Utifrån rekommendationer i genomförd vibrations- och bullerutredning lägg 
skyddsbestämmelse eftersom vibrationer från järnvägen kan påverka bostäder om 
befintliga byggnader byggs på. 

 

Vibrationsnivå på 0,4 mm/s vägd RMS inte får 
överskridas i bostad läggs till planen (4 kap 16 § 1) 

 

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

  

q1 

k1 

k2 

m1 

m2 

92



Granskningshandling 
2021-08-06 

 

21(24) 
 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

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

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

För att säkerställa att befintliga el, opto- och fjärrvärmeledningar skyddas och är 
tillgängliga läggs ett u-område kring ledningarna. 

 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. (4 kap 16 § 2) 

 

Konsekvenser 

Undersökning av miljöpåverkan 

Sammanfattningsvis bedöms planens möjliga konsekvenser vara den nya 
bebyggelsens inverkan på befintlig och kringliggande bebyggelse och dess 
kulturvärden. Planområdet är idag bebyggt och innehåller handel och bostäder vilket 
gör att planförslaget antas ha mindre effekt på befintlig bebyggelse. Andra tänkbara 
konsekvenser är ökade byggrätter vilket leder till fler möjligheter för utbyggnad av 
befintliga verksamheter. Nämnda effekter kan leda till ökad aktivitet med fler 
människor i rörelse i och kring planområdet.  

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

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

Riskutredning  

Tomelilla kommun bedömer att planförslaget uppfyller riskutredningens slutsatser 
och rekommendationer enligt ovan kring restriktioner och byggnadstekniska 
åtgärder, avseende utrymningsvägar och ventilation, uppfyller de krav som ska ställas 
utifrån eventuell framtida trafik med farligt gods.  

Sociala konsekvenser 

Planförslaget möjliggör förtätning med nya bostäder samt utvecklingen av 
arbetsplatser och service i ett stationsnära läge. Här finns goda pendlingsmöjligheter 

u1 
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vilket underlättar invånarnas vardagsliv och möjligheten att bibehålla och skapa 
viktiga sociala kontakter. Nämnda faktorer kan vara en bidragande faktor till att öka 
Tomelillas attraktivitet på arbetsmarknaden med god pendling och attraktivt boende.  

Barnperspektivet 

Planändringen syftar till en förtätning och utökar möjligheterna att bedriva 
verksamhet av typen restauranger och handel samt att komplettera med fler bostäder. 
En konsekvens är att hela bottenvåningen kommer att kunna fyllas med 
verksamheter. I dagsläget bor det väldigt få barn i denna del av Tomelilla centrum. 
Barnfamiljerna bosätter sig hellre så att skolvägarna blir korta och att man får tillgång 
till trädgård för barnens utevistelse. I anslutning till de flesta skolorna i Tomelilla 
finns värdefulla parkområden och lekplatser som succesivt byggs ut. Ökad 
exploatering i anslutning till kollektivnoder är främst intressant därför att det ökar 
tillgången till arbetsmarknad, utbildning och nöjen som kan nås via kollektivtrafiken. 
I en avvägning mellan möjligheterna att bygga för tät befolkning och verksamheter i 
anslutning till kollektivtrafiknoderna eller bygga glest och frigöra mark som är 
lämplig för små barns utevistelse har kommunen här valt att prioritera förtätning på 
bekostnad av gröna utemiljöer. Istället erbjuds barn möjlighet att i vuxet sällskap 
delta i socialt liv som handlar om att möta andra vuxna och barn i miljöer där man 
äter och handlar. Detta gör inte att brist på gröna utemiljöer i kvarteret kan 
accepteras utan att byggnation av nya bostäder med trånga gårdar tar hänsyn till 
barns behov för utevistelse. 

Miljökonsekvenser 

Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå till följd av planförslaget. 

Dagvatten 

Större delen av planområdet består av hårdgjorda ytor och tak. De avvattnas via 
dagvattenledningar till Välabäcken som är inte statusklassad i VISS. Planen tillåter 
inga större föränringar. I samband med nybyggnad bör gröna tak, vegetationsytor 
och öppna beläggningar anläggas för att fördröja och rena dagvattnet vilket kommer 
att påverka recipientens status i positiv riktning. 

Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter inom planområdet 

Ökad byggrätt inom kv Laxen kan komma att påverka kulturvärdet hos befintlig 
bebyggelse.  

Intilliggande fastigheter 

Intilliggande fastigheter norr om planområdet kan påverkas av ändrad utsikt då 
Laxen 10, som i nuläget består av större lagerbyggnader och butikslokal, planläggs för 
bostäder som tillåts ha en högre nockhöjd samt ökad byggrätt. Ny bebyggelse inom 
planområdet placeras mot järnvägen och påverkar därmed inte intilliggande 
fastigheter i lika stor utsträckning.  
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vunnit 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 september 2021 

Antagande december 2021 

Laga kraft februari 2022 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägarna 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Ingen fastighetsbildning sker utifrån den nya detaljplanen.  

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

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

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

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen.  
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Genomförandekostnader 

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

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande som flyttningar eller 
ändringar av befintliga ledningar eller anläggningar bekostas av exploatören. 

 

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Kerstin Torseke Hulthén  
Planarkitekt   tf Planchef 
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

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

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

Undersökning 

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

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

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

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

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

Platsens förutsättningar 

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

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

Längsmed västra plangränsen ligger Österlenbanan och Tomelilla station med tåg- 
och busshållplats. Avståndet till järnvägen ställer krav på utformning av nya 
byggnader inom planområdet. Järnvägen definieras som riksintresse och ska visas 
hänsyn i planarbetet.   
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Planens styrande egenskaper 

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 och har en area på ca 
8 760 m2. Den nya detaljplanen innebär att användningen bostad och centrum anges 
för hela kvarteret. Byggrätten ökas för att skapa utvecklingsmöjligheter samtidigt som 
kulturskyddad bebyggelse skyddas. 

Planens tänkbara effekter 

Eftersom planområdet redan är bebyggt vänts ett genomförande av planen inte 
innebära några större effekter ut miljösynpunkt. Flerbostäder i stationsnära läge är 
positivt medan högre byggnader innebär en viss negativ påverkan för kulturmiljön ur 
stadsbildssynvinkel. 

Beslut 

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

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

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

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

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X  

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

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

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X 

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

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  
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Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Kerstin Torseke Hulthén 
Planarkitekt   Tf planchef 
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 Dnr: Ks 2013/148 

 

 

 
 
Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelse tillhörande ny detaljplan för Kv. Laxen, Tomelilla 
kommun, Skåne län. 
 
Granskningshandling. 
Upprättad 2021-08-06. 
 

Samråd 

Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 16 april till och med 
21 maj 2020. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan samt 
i upprättad fastighetsförteckning daterad 2020-04-01. 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: 

• Region Skåne 2020-05-19 

• Hemma på Österlen 2020-04-20 

• Tomelilla 237:141 2020-05-06 

• Laxen 6 2020-05-05 

• Fjolner 1 2020-04-28 

• Laxen 7 2020-04-27 

• Fjolner 24 2020-04-21 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 
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Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen Skåne 2020-05-06 

2. Lantmäteriet 2020-04-21 

3. Trafikverket 2020-05-11 

4. E-On 2020-05-13 

5. Tomelilla kommun Samhällsbyggnad 2020-04-29 

6. Byggnadsnämnden 2020-04-27 

7. Ystad- Österlenregionens miljöförbund 2020-06-14 

8. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2020-04-17 

9. TeliaSonera Skanova Access AB Infraområde Syd 2020-05-20 

10. Söderlenbostäder 2020-05-21 

11. Laxen 9 2020-05-07 

 

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

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. De synpunkter 
som inte berör planförslaget kommenteras 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. Länsstyrelsen.  

”Redogörelse för ärendet. 
Syftet med planen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen 
genom att planlägga hela planområdet för både bostad och 
centrumändamål. Planområdet är beläget i Tomelilla centralort ca 
100 meter norr om Torget och ca 25 meter öster om stationen. 
Bostadsområdet med blandad bebyggelse och ett grönområde 
ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets 
västra sida löper järnvägen, Österlenbanan, som en barriär med en 
pendlarparkering placerad norr om planområdet intill riksväg 11. 
Norregatan och avskiljer och Byskillnadsgatan går mellan 
planområdet och bostadsområdet. Planförslaget bedöms som 
förenlig med gällande översiktsplan. Planprocessen genomförs med 
ett standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB). 
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Länsstyrelsens formella synpunkter 
 
Riksintresse för kommunikationer 
Österlenbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer 
enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Inom 
detaljplanen säkerställs ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter från 
järnvägen. Länsstyrelsen anser att ingen ny bebyggelse ska uppföras 
närmare än 30 meter från spårmitt och att området närmast 
järnvägen ska förses med beteckning ”mark som inte får förses 
med byggnad”. 
 
Buller  
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på skrivningen i PBL 
2010:900 4 kap 33 a §, eftersom den planerade bostadsbebyggelsen 
eventuellt är bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, om 
bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska redovisas både 
vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det behöver framgå 
av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att marken ska kan 
anses vara lämplig för bostadsbebyggelse och de åtgärderna blir en 
av detaljplanens förutsättningar. 
 
Vibrationer 
Med anledning av planområdets direkta närhet till järnvägen anser 
Länsstyrelsen att en vibrationsutredning ska genomföras. Även 
denna ska hänsyn till framtida trafik genom att utgå ifrån 
prognosåret 2040. 
 
Markföroreningar 
Enligt Länsstyrelsens information är att det inom och i anslutning 
till fastigheten har bedrivits verksamheter som ger anledning att 
närmare utreda potentiellt förorenade områden. Området har enligt 
dessa uppgifter tidigare använts till drivmedelsförsäljning och 
ytbehandling av trä som också är nämnt i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen kan tillägga att i nära anslutning till området har det 
även funnits en kemtvätt, vilket kan innebära att marken är 
förorenad. Länsstyrelsen gör bedömningen att kommande 
planhandlingar måste visa att marken inom planområdet är lämplig 
för det ändamål som föreslås angående eventuella 
markföroreningar. 
 
MKN 
Kommunen behöver förtydliga hur dagvattenhanteringen ska ske 
för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna kan följas. Då det kan 
finnas föroreningar inom planområdet är det lämpligt att 
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kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, 
deltar i planläggningen så att dagvattenhantering sker där det är 
lämpligt samt att det tillgodoses att de försiktighetsmått som 
behövs är förenliga med planen. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Kulturmiljö 
I kvarterets södra del finns flera byggnader som är utpekade i 
kommunens kulturmiljöprogram. Länsstyrelsen instämmer inte i 
kommunens bedömning att ” Den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen bedöms inte påverkas av planen.” Detaljplanen 
säkerställer inte befintliga kulturvärden, tvärt om ökar incitamenten 
till att byggnaderna förvanskas eller ersätts då ny byggnadshöjd på 
15 meter införs för hela kvarteret. 
 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör följa upp sitt 
kulturmiljöprogram genom att införa rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser /varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Länsstyrelsen ser också att rubriken 
Kulturmiljö i planbeskrivningen bör kompletteras med 
bebyggelsens lokala kulturvärden. I dagsläget saknas även inverkan 
på befintliga kulturmiljöer under rubriken Konsekvenser, vilket 
behöver kompletteras. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte 
är tillräckligt utredda avseende riksintresse för kommunikation, 
buller, vibration, markföroreningar och MKN-vatten varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10 – 11 §§ 
PBL.” 

 
Kommentar: En riskutredning är genomförd med resultatet att 
det inom överskådlig tid inte beräknas gå farligt gods på järnvägen. 
Underlaget kommer tas med i fortsatt planarbete. Kommunen följer 
Länsstyrelsens råd lägger ett bebyggelsefritt område där ny bebyggelse 
inte tillåts inom 30 meter från spårmitt.  
 
För att visa på områdets lämplighet för sitt ändamål har en 
trafikbuller- och vibrationsutredning genomförts. Utredningen visar 
att bjälklag vid ombyggnad och tillbyggnad behöver dimensioneras för 
att ta hänsyn till uppmätta vibrationsnivåer för att minska risken 
för framtida störningar. En planbestämmelse om detta införs. 
 
Frågan om dagvatten utvecklas i planbeskrivningen. Resultat från 
tidigare markundersökningar redovisas i planhandlingarna. 
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Rubriken Kulturmiljö ses över och utvecklas. Bestämmelser om 
bevarande läggs till plankartan.  
 

2. Lantmäteriets yttrande i ärende LM202/007330 
”Detaljplan för kvarteret Laxen 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-
20/2020-02-12) har följande noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras 
 
Stängselkrav/utfartsförbud inte ok i planområdesgräns 
 
På plankartan finns en sträcka 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 att säkerställa att det är allmän plats eller även i 
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande 
planen. Bestämmelserna reglerar dessutom indirekt något som ska 
gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet 
vilket inte är tillåtet, se sid. 59 i Boverkets konsekvensutredning 
inför införande av de allmänna råden. 
 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett 
annat sätt för att undvika dessa problem eller undvika att reglera 
utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande 
problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med 
en remsa bestående av några meter allmänplats utanför 
stängslet/utfartsförbud. I så fall behöver också frågan om 
huvudmannaskap för allmän plats tas med i planhandlingarna. 
 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att 
detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta 
framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas 
fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner bör som 
bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplaner tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa 
råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför 
så skett: 
 
Utfartsförbud ska enligt rekommendationer ha en annan 
beteckning. I er plankarta utfartsförbudet beläget i planområdets 
gräns och stämmer därför inte överens med Boverkets allmänna 
råd. Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 
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för detaljplan - avsnitt 7.9 Bestämmelser om stängsel, utfart och annan 
utgång mot allmän plats bör sådan bestämmelse betecknas enligt 
nedan. 
 
Egenskapsbestämmelse om var stängsel ska finnas bör betecknas 
med fyllda cirklar över användningsgräns. Utbredningens början 
och slut markeras på användningsgränsen med halv cirkel och 
tvärställt streck. 
 
Grundkartan 
I planbeskrivningen refereras till Byskillnadsgatan, men det framgår 
inte av grundkartan var denna gata ligger. 
 
I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 
fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som 
är berörd av planen att titta respektive fastighet på plankartan. 
 
Markreservat 
I plankartan finns ett u-område för en befintlig ledningsrätt inom 
planområdet. Dock täcker u-området inte hela ledningsrättens 
område. Är det tänkt att ledningsrätten ska omprövas så att den 
stämmer överens med u-området i planen? i sådant fall bör detta, 
samt vem som ansvarar för kostnader och ansökan om ledningsrätt, 
framgå i avsnittet om fastighetskonsekvenser. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
 
Otydliga planbestämmelser 
I plankartan finns följande bestämmelser  
 

 
Lantmäteriet anser att bestämmelserna b2 -b3 är något svåra att 
tolka. Menar kommunen att bestämmelserna endast gäller för 
byggnader som är belägna inom 70 meter från spårvägens mitt? I 
sådant fall kanske ni kan lägga in en egenskapsgräns inom planen, 
som tydligt avgränsar vilken del av planområdet som är beläget 
inom 70 meter från järnvägens spårmitt? Omnämnandet av avstånd 
från spårmitt kan då tas bort ur bestämmelserna b2-b3 (berört 
område syns istället i plankartan) vilket gör bestämmelserna lättare 
att tolka.” 
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Kommentar: Fastighetsbeteckningar förs in på grundkartan. 
 
Väster om planområdet, mot järnvägen är användningen park i 
gällande plan. Det innebär att utfart inte får anordnas över 
parkmarken varför bestämmelsen om utfartsförbud utgår. 
 
Planen har ingen bestämmelse om staket.  
 
U-området ändras så det täcker hela ledningsrätten. 
 
Egenskapsbestämmelserna b2 och b3 formuleras om och förtydligas.  
 

3. Trafikverket ”har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ändamål. Detaljplanens syfte är att öka byggrätten inom kvarteret. 
Trafikverket ser positivt på att kommunen utvecklar orten i ett 
stationsnära läge. Österlenbanan samt Tomelilla station ligger väster 
om planområdet. Österlenbanan är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
 
Inom detaljplanen säkerställs ett bebyggelsefritt avstånd på 25 
meter från järnvägen. Trafikverket anser att ingen ny bebyggelse, i 
synnerhet inte bostäder, ska uppföras närmare än 30 meter från 
spårmitt och att området närmast järnvägen ska förses med 
beteckningen ” mark som inte får förses med byggnad”. 
 
Buller  
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte 
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas ska bekostas av 
kommunen och/eller exploatören.  
 
För att säkerställa gällande riktvärden för trafikbuller innehålls 
anser Trafikverket att en erforderlig bullerutredning ska utföras, 
inte enbart en mätning. En bulleruträkning ska utgå från 
prognostiserad trafik år 2040 och ska omfatta både väg-och 
järnvägstrafik. Om riktvärdena överskrids, vilket är troligt i detta 
fall, ska kommunen redovisa hur det är möjligt att säkerställa 
riktvärdena både vid fasad och uteplats. Resultatet redovisas i 
planbeskrivningen och eventuella skyddsåtgärder ska framgå av 
plankartan. Med anledning av planområdets direkta närhet till 
järnvägen anser Trafikverket att även en vibrationsutredning ska 
genomföras. Även denna ska ta hänsyn till framtida trafik genom 
att utgå från prognosåret 2040. 
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Innan en buller-och eller en vibrationsutredning kan Trafikverket 
inte bedöma om detaljplanen kan medföra en påverkan på 
riksintresset. 
 
Planbestämmelser 
Det är något oklart vilken byggnadshöjd som gäller, 12 eller 15 
meter. Detta måste justeras på plankartan. Trafikverket förordar en 
högre bebyggelse och tätare exploatering i detta stationsnära läge. 
 
Trafikverket anser även att b4 bör formuleras om till: Vid 
nybyggnation ska bebyggelse utformas så att gällande riktvärden för 
trafikvärden för trafikbuller uppfylls både vid fasad och uteplats”. 
 

Kommentar: För att säkerställa att gällande riktvärde följs har 
buller -och vibrationsutredningar genomförts. Resultatet och behov av 
åtgärder enligt utredningarna redovisas i planbeskrivningen och som 
bestämmelser på plankartan.  
 
Högsta tillåtna nockhöjd är 15 meter inom hela kvarteret, utom för 
byggnader där kulturmiljövärdet kräver en lägra höjd. 
 
Egenskapsbestämmelse avseende buller ses över. 

 
4. E.On Energidistribution AB (E.On) ” Inom området 

har E.On markförlagd lågspänningskabel 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.htlm 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning 
inte utan ledningsägarens medgivande och instruktioner 
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. 
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivå ändras ovanför 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: Föreslagen text läggs till planbeskrivningen under 
rubriken Genomförande. 
 
 

5. Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad.” Samhällsbyggnad har 
synpunkter enligt följande: 
Cykelväg mellan Norregatan och stationsområdet längs med 
Byskillnadsgatan är planerad som åtgärd. Eventuella framtida in 
och utfarter kan påverka läge och utformning av denna 
(cykelvägen).” 

 
Kommentar: Framtida utfarter ska planeras i samråd med 
Teknik/Service- enheten.  
 
 

6. Byggnadsnämnden. ”Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 
komplettera planen med bestämmelserna att våningar över 6,5 
meter ska dras in från gräns mot allmän platsmark med minst 1,4 
meter runt hela kvarteret och balkonger inte får byggas ut över 
allmänplatsmark och därefter snarast ställa ut förslaget till 
detaljplan för Kv Laxen för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till detaljplan för Kvarteret Laxen är utställt för samråd från 
och med 16 april till och med 21 maj 2020. 
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att öka byggrätten 
inom kvarteret Laxen genom att planlägga hela planområdet för 
bostad och centrumändamål. Den föreslagna ändringen är i linje 
med gällande översiktsplan. 
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För Kv Laxen gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
I den södra delen av kvarteret tillåts bostäder och handel i två 
våningar, och i norra delen tillåts endast handel. Byggnadshöjden är 
begränsad till 5 meter i hela kvarteret. Mindre korsmarkerade 
områden får endast bebyggas med uthus med en byggnadshöjd på 
högst 2,5 meter. All övrig obebyggd mark inom kvarteret är 
planlagd med som mark med byggförbud. 
 
Förslagen förändring omfattar följande: 

• Bostäder och centrumverksamhet tillåts i hela området. 

• Tillåten byggnadshöjd ökas till 15 meter i hela kvarteret. 

• Mark med byggförbud begränsas till att säkra infarter till 
bakgårdar och de områden som idag belastas av 
fjärrvärmeledning.  

 
Den utökade byggytan medger att byggnader som uppförs i 
kvarteret kan utföras med genomgående lokaler mellan Norregatan 
och Järnvägen. Detta medför att tillexempel restauranger och 
butiker i framtiden kan få entréer både från Norregatan och från 
gångstråket längs järnvägen, vilket i sin tur ökar möjligheterna för 
verksamheterna att dra nytta av den ström av gående som går till 
och från stationen. 
 
I kvarteret finns flera byggnader som är utpekade i 
kulturmiljöprogrammet. Inne i centrum har man tidigare gjort 
bedömningen att kulturmiljöprogrammets skydd för byggnader är 
tillräckligt utan att införa ytterligare begränsningar i 
detaljplanebestämmelser. Den nya byggnadshöjden medger att två 
våningar byggs på de funkishus som ligger i kvarterets södra del, 
vilket gör att dessa inte behöver rivas om man vill utnyttja de nya 
byggrätterna. Kockska villan från 1913 är 13,5 meter hög vilket 
innebär att den redan idag utnyttjar den nya byggrätten. 
Bestämmelser om skydd har därför inte införts.  
 
Kvarteret har sedan tidigare varit slutet mot gaturummet. Detta är 
mest påtagligt i södra delen av kvarteret, medan gaturummet i 
kvarterets norra del är flackt och utbrett. Ökningen av byggrätterna 
påverkar därför inte den omedelbara upplevelsen för den som rör 
sig i kvarterets södra del, medan gaturummet upp mot 
Byskillnadsgatan kommer att bli mer slutet. Volymstudier visar att 
det är lämpligt att införa en bestämmelse om att våningar över 6,5 
meter ska dras in från gatulivet med minst 1,4 meter för att ge 
samma upplevelse som funkishusen på Laxen 6,7 och 8 ger. I norr 
mot Byskillnadsgatan kan volymen upplevas brutal mot 
envåningshusen på gatans norra sida. Samma bestämmelse kan 
därför iföras här. En bestämmelse som hindrar att balkonger byggs 
ut över allmän platsmark bör också införas. 
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Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden rekommendera 
Kommunstyrelsen att komplettera planen med bestämmelserna att 
våningar över 6,5 meter ska dras in från gräns mot allmän 
platsmark med minst 1,4 meter runt hela kvarteret och att 
balkonger inte får byggas ut över allmän platsmark och därefter 
snarast ställa ut förslaget till detaljplan för Kv Laxen för 
granskning.” 

 
Kommentar: Föreslagna bestämmelser för indrag av våningsplan 
och att balkong inte får byggas ut över allmän platsmark förs in på 
plankartan.  
 
 

7. Ystad-Österlenregionens miljöförbund.  
”Yttrande 
Ystad -Österlenregionens miljöförbund anse att handlingarna kan 
kompletteras enligt nedan. 
 
Buller 
De åtgärder, anläggningar och verksamheter som den aktuella 
detaljplanen behandlat och kommer att tillåta får ej förorsaka 
bullerolägenheter för boende i området. Följande råd, förordningar 
och vägledningar ska följas vid utformning av detaljplanen: 
 
Prop. 1996/97:53 Infrastruktur för framtida transporter. 
 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
 
-Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13) 
 
-Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från 
byggplatser (allmänt råd till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken) Av 
de allmänna råden framgår att den metod som beskrivs i 
Naturvårdsverket har i rapport 5417 ”Metod för 
immissionsmätning av externt industribuller” om de krav som kan 
ställas vid en bullermätning även bör kunna tillämpas för buller från 
byggplatser. 
 
När det gäller buller från tåg vet vi av erfarenhet från klagomål att 
när tågen bromsar in så gnisslar det. Vid beräkning av buller från 
tågen behöver detta gnissel beaktas. Av erfarenhet har 
bullerutredningar tagits fram i andra sammanhang med enbart buller 
från tåg som inte gnisslar. 
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Buller från tågstationen kan även komma från högtalarsystemet som 
aviserar avgångar och förseningar mm. Detta buller behöver också 
beaktas i en bullerutredning. 
 
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 utökad produktion av förnybar energi är en av förutsättningarna 
för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. 
 
Planbeskrivningen bör innehålla formuleringar som inspirerar till 
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 
senare skede utan planändring. För att minimerar 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. 
 
Om det är liten yta på platsen och för att få så mycket som möjligt 
av gröna ytor bör planen begränsa uppförande av 
komplementbyggnader. Miljöförbundet föreslår att 
avfallsrum/avfallshantering, cykelparkering, tvättstuga och förråd 
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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. Miljöförbundet anser att det utan provtagning 
inte går att avgöra omfattningen av eventuella åtgärder som krävs 
för att bedöma om fastigheten går att göra lämplig för planerat 
ändamål. 
 
Det krävs en översiktlig miljöteknisk markundersökning för att ta 
reda på om det finns föroreningar eller ej. Om det finns 
föroreningar krävs kompletterande provtagningar för att utreda om 
och i vilken omfattning åtgärder krävs. Miljöförbundet vill också 
informera om att utredningar gällande markföroreningssituationen 
kan vara tidskrävande. 
 
Inom kvarteret Laxen har det enligt planbeskrivningen funnits en 
bensinstation, en träimpregnering samt att det bedrivs en 
tandläkarverksamhet. Det två första hade med dagens lagstiftning 
varit anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter på grund av deras 
miljöpåverkan. Tandläkare är även de en miljöfarlig verksamhet 
även om de inte är anmälningspliktiga. Tandläkare har i många år 
hanterat amalgam som innehåller kvicksilver. Detta ansamlas i 
rörledningar inom byggnaden med även ut i kommunala ledningar 
samt vidare till reningsverk. Sedan 20-25 år tillbaka har många 
tandläkaren installerat amalgamavskiljare fast dessa skiljer inte av till 
100 procent, vilket innebär att en liten del av amalgamet rinner förbi 
avskiljaren och ut till kommunala avloppsledningar till reningsverk 
och i värsta fall ut till recipient.” 

 
Kommentar: För att säkerställa att gällande riktvärde följs har 
en buller- och vibrationsutredning genomförts. Resultatet från 
utredningarna redovisas i planbeskrivningen och som bestämmelser 
på plankartan.  
 
Resultat från tidigare genomförda markundersökningar redovisas i 
planhandlingarna. 

 
Parkering ska anordnas inom planområdet på den egna fastigheten. 

 
8. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Yttrande om ny 

detaljplan för Kv Laxen, Tomelilla. Ert dnr: Ks 2013/148 
”Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att 
förslagen till säkerhetshöjande åtgärder, som nämns i 
riskutredningen efterlevs.” 
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Kommentar: Resultaten från riskutredningen kommer följas i 
frågan om säkerhetshöjande åtgärder. 
 

 
9. Skanova (AB) ”Yttrande 

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

 
 
Kommentar: Föreslagen text läggs till planbeskrivningen 
under rubriken Genomförande.  
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10. Söderlenbostäder ”anser att planförslaget i stort uppfyller våra 

önskemål om ökad byggrätt i kvarteret för att kunna erbjuda både 
bostäder och verksamhetslokaler. 
 
Vi håller med om att det är ett kvarter som lämpar sig för både 
bostäder och centrumbebyggelse med sitt stations- och 
centrumnära läge. Vi tycker att den föreslagna planen väl stämmer 
med Tomelillas planer och vision om att skapa hållbara och 
attraktiva boende och tror att det har stor betydelse för att 
Tomelilla ska bli en attraktiv boendeort.  
 
Kvarteret Laxen har alla fördelar med närhet till kommunikationer, 
närhet till samhällsservice, närhet till handel och sociala ytor och 
olika verksamheter. Vi anser att en förtätning av bebyggelsen 
kommer att förstärka fördelarna.  
 
Kvarteret Laxen har präglats av närheten av järnvägen och anser att 
karaktären av området kommer att kunna bibehållas genom de 
byggnader som har utpekats och getts skydd genom 
kulturmiljöprogrammet.  
 
För att kunna skapa ett levande och attraktivt kvarter måste det 
finnas möjlighet för utbyggnad av både bostäder och 
verksamhetslokaler. De restriktioner och byggnadstekniska åtgärder 
som anges i planen med anledning av riskutredningens slutsatser 
anser vi vara en avvägning mellan järnvägens behov och 
möjligheten att utveckla området. Vi vill understryka att mer 
omfattande restriktioner kommer att begränsa möjligheterna att 
utveckla kvarteret.  
 
Planförslaget ger oss många möjligheter att utveckla byggnaden 
utmed järnvägsområdet. Den ökade tillåtna byggnadshöjden ger oss 
möjligheten att genom att höja takstolarna skapa trevliga lägenheter 
på en vind som idag är outnyttjad. Att hela planområdet får 
användas till centrumändamål gör att denna byggnad som ligger i 
direkt anslutning till järnvägsspåret kan inrymma restaurang, café, 
mindre butiker kontor, kontorshotell och andra verksamheter. 
Genom att kunna tillföra verksamheter som kan bidra till att 
stationsområdet blir mer effektivt får det positiva effekter för 
områdena intill.  
 
Gällande möjligheten till utbyggnad av huskroppen längs med 
Norregatan har vi några funderingar kring markreservatet som går 
centralt genom fastigheten Laxen 6. Det är önskvärt från vår sida 
att markreservatet kan komma att antingen få bebyggas om det 
genom teknisk anordning ändå går att komma åt ledningarna eller 
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att markreservatet kan gå att förskjuta i den mån ledningarna kan 
förflyttas om reservatet kommer att begränsa möjligheterna att 
bygga ut. Vidare har vi vid tidigare funderingar över utbyggnaden 
för biografen behövt göra viss byggnation i anslutning till den 
befintliga källaren och för att inte begränsa möjligheterna för en 
utbyggnad av biografen önskar vi att planen inte har ett generellt 
förbud mot källare utan att källare kan medges i anslutning till 
befintliga eller där nivåskillnaden inte utgör ett hinder.  
 
En utökad byggnation av kvarteret kommer att innebära att fler 
människor kommer att vistas i området men eftersom 
tillgängligheten redan är stor med vägar, gång-cykelvägar, goda 
parkeringsmöjligheter håller vi med om att en utökad byggrätt inte 
nämnvärt kommer att påverka kringliggande bebyggelse.  
 
Slutligen tror vi att läget med närheten till framför allt 
stationsområdet och alla de fördelar tågtrafiken kan ge gör att 
kvarteret laxen kommer vara en viktig av Tomelilla framtida 
utveckling och anser att det är viktigt att planen tillåter en sådan 
utveckling.” 

 
Kommentar: Säkerhetsavstånd och restriktioner som Järnvägen 
ger upphov till och som Länsstyrelsen och Trafikverket påtalat 
kommer följas.  
 
Markreservat med u-område som skyddar allmännyttiga ledningar, 
optokabel och fiberledningar kommer vara kvar.  
 
Källarförbudet kommer finnas kvar med hänsyn till 
nivåskillnaderna och dagvattenhanteringen inom planområdet. 
 

 
 

11. Privatperson 11. ”Jag ställer mig helt emot planläggningen av dessa 
HÖG-hus. Det förstör hela området och framförallt läget och 
utsikten för hyresgäster boende hos mig. Vi har en otroligt mysig 
innergård som verkligen skulle ändra skepnad och därmed sänka 
värdet av min fastighet.” 

 
Kommentar: Bebyggelsen kommer att bli tätare och högre. Den 
nya bebyggelsen blir med stadsmässig vilket passar väl i det 
stationsnära läget. Det är en naturlig utveckling i detta läge. 
Indraget av tredje och eventuell fjärde våning från gatan kommer att 
innebära en viss anpassning till intilliggande bebyggelse.  
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Förändringar efter samråd  

Plankarta 

• Fastighetsbeteckningar samt gatunamn har lagts till i grundkartan. 

• Nytt område som inte får bebyggas har lagts till inom 30 meter från 
järnvägen.  

• Bestämmelser om varsamhet och skydd av kulturvärde har lagts till.  

• Bestämmelse om vibrationer har lagts till. 

• Utfartsförbudet har tagits bort eftersom parkmarken i gällande plan 
utanför planområdet fyller samma funktion. 

• Vissa egenskapsbestämmelser har förtydligats. 
 

Planbeskrivning 

• Rubrikerna ”Miljöförhållanden” och ”Buller- och 
vibrationsutredning” med tillhörande text och figur, har lagts till med 
hänsyn till tidigare markanvändning och närheten till tågtrafik. 

• Text om vad föreslagen detaljplan innebär och tillåter har ändrats och 
utvecklats under rubriken ”Planförslag”. 

• Tidplanen har ändrats. 

• Text med dagvatten har lagt till.  
 
 

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Synpunkt om att ta bort källarförbud har inte tillgodosetts.  

Samlad bedömning 

Kommunens samlade bedömning är att inkomna synpunkter i största 
möjliga mån har tillgodosetts och kommunen avser lyfta detaljplanen 
till kommunstyrelsen för granskning. 
 

Medverkande tjänstemän 
 
 
Terese Bruhn Kerstin Torseke Hulthén 

Planarkitekt tf Planchef   
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Till årsstämman i Österlen VA AB
Org nr 559244-4029

Granskningsrapport för år 2020

Vi av kommunfullmäktige i Simrishamn- respektive Tomelilla kommun utsedda och av 

årsstämman valda lekmannarevisorer, har granskat Österlen VA AB:s verksamhet.

Styrelsen och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva 

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och ändamål samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens 

revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman 

fastställt ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer i övrigt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Undertecknad den 31 maj 2021

Ulla-Christina Lindberg                                Jens Lundgren
Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

Ksau § 126 Dnr KS 2021/77

Svar på motion - Erbjud vård- och 
omsorgsstudenter provanställning vid 
avklarade studier

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån vikten av en 
kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Reservationer
Sara Anheden (S) reserverar sig mot beslutet för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion - erbjud vård- och omsorgsstudenter 
provanställning vid avklarade studier med följande lydelse:
”Offentlig sektor står för stora utmaningar att säkra kommande kompetensbehov. 
Inte minst gäller detta inom vård och omsorg. Med en befolkning som lever allt 
längre kommer behovet av vård och omsorg öka. Ett sätt att säkra kommande 
personal är att kommunen erbjuder de elever som tar studenten med godkända betyg 
från vård- och omsorgsprogrammet en provanställning, med möjlighet till 
anställning, inom den kommunala vård- och omsorgen. I början av februari var totalt 
27 elever från Tomelilla kommun inskrivna på ett gymnasieprogram med inriktning 
på vård och omsorg. Det innebär att kommunen varje år skulle garantera ca nio 
ungdomar en provanställning när de tar studenten. Vi socialdemokrater menar att 
detta, i kombination med löftet om heltidstjänster, skulle vara ett sätt att öka 
attraktiviteten för ungdomar att vilja jobba med vård och omsorg. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun erbjuder elever från vår kommun som tar 
studenten med godkända betyg vid vård- och omsorgsprogrammet garanteras 
provanställning i kommunens vård- och omsorgsverksamhet.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

§ 126 forts.

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson och HR-chef 
Johan Lexfors, lämnar följande yttrande: 

Vård- och omsorgsarbetet blir alltmer komplext och kvalificerat. Allt mer kvalificerad 
vård utförs i hemmen och att alltmer kvalificerad sjukhusanknuten vård planeras bli 
förlagd till hemmiljön. Tomelilla kommun har en riktlinje för rekrytering. Syftet är att 
säkerställa att rekrytering av anställda sker på ett kompetensbaserat, genomtänkt och 
professionellt vis. Målsättningen med en rekryteringsprocess är att tillföra den bästa 
möjliga kompetensen till Tomelilla kommun. Dessutom påverkas rekryteringsprocessen 
av flertalet lagar och regler och därför ska processen även ta hänsyn till dessa 
(Diskrimineringslagen, Lagen om anställningsskydd, Allmänna bestämmelser, Lokalt 
samverkansavtal och Lag om medbestämmande i arbetslivet.)
När det gäller provanställning står det i Allmänna bestämmelser § 4 mom. att det kan 
komma i fråga om det föreligger ett prövobehov. I kommentarerna till Allmänna 
bestämmelser i lydelse 2020-11-01 så förtydligas vad som menas och där skrivs 
”Beslut om provanställning ska föregås av en prövning i det enskilda fallet. Av detta 
följer att provanställning inte får förekomma generellt. ”

Utifrån heltidsarbete som norm så är det tveksamt om behovet av att nyanställa, 
kommer att vara så stort inom vård och omsorg.

För att motivera ungdomar till omsorgsyrket vill vi som kommun vara öppna och 
verka för en hög andel arbetsplatsförlagd praktik och platser för det. Likaså erbjuda 
tidsbegränsade anställningar under sommar och andra delar av läsåret under 
studietiden.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har inte möjlighet att finansiera den volym av nya medarbetare som 
motionen beskriver om det är i form av nya befattningar. 

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

§ 126 forts.

Uppföljning
Efter kommunfullmäktiges behandling av motionen kommer uppföljning ske 
beroende på beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån vikten av en 
kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Ks 2021.2401.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 50/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningens för 
beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

Ksau § 127 Dnr KS 2021/85

Svar på motion - Resurspool Vård och 
omsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att det redan finns en rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov vid frånvaro.

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig mot beslutet för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Peter Boström (S) har lämnat in motion om resurspool vård och omsorg med 
följande lydelse:
”Sedan heltid som norm infördes förra året har personalen gång på gång påtalat 
problem med scheman och arbetsmiljö. Den kanske enskilt största kritiken riktas 
mot resurspassen. Att det behövs en del resurspass för att få ihop heltid är svårt att 
komma ifrån. Det är däremot märkligt när en arbetstagare blir insatt på ett resurspass 
på en annan avdelning för att sedan själv behöva bli ersatt på sin ordinarie 
arbetsplats.

I en stor och resurskrävande organisation som vård och omsorg uppstår ständigt 
behov av vikarier som kan gå in och täcka när ordinarie personal är sjuk eller har 
semester. För några år sedan hade Tomelilla en personalpool med utbildad 
tillsvidareanställd personal. Poolen dog ut då personalen efterhand blev permanent 
insatt på tjänster i verksamheten. För att underlätta för personalen och ge möjlighet 
att lägga scheman som gör det möjligt för personalen att kombinera arbetsliv och 
privatliv menar vi att det är dags att återinföra personalpoolen.

Vi yrkar därför

att  Tomelilla Kommun återinför personalpool inom vård och omsorg.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson HR-chef Johan 
Lexfors, lämnar följande yttrande: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

§ 127 forts.

Sedan 2019 finns en central rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov av personalresurser vid frånvaro. Verksamheten anser att det 
inte finns behov av en resurspool utifrån hur vi arbetar med resurspass 
idag.Verksamheten har påbörjat ett utvecklingsarbete som innebär att enheten har 
möjlighet att utse resurspersoner. En resursperson är medarbetare som är väldigt 
flexibel och har ett intresse av att arbeta på flera arbetsplatser i större omfattning än 
kollegorna. Detta arbetssätt kan minska antalet resurspass för övriga på enheten. 
Medarbetaren ifråga har en hemarbetsplats där den har sin tillhörighet. Försöket är 
påbörjat i äldreomsorgen men om det faller väl ut så kommer det implementeras 
även inom LSS.

Ekonomiska konsekvenser
Planerad frånvaro ska täckas med resurspass, vilket är överbliven tid som inte nyttjas 
på ordinarie enhet under schemaperioden. Akut frånvaro kan täckas upp med 
tidsbegränsade anställningar om det inte finns fler resurspass att nyttja. 

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
Efter kommunfullmäktiges behandling av motionen kommer uppföljning ske 
beroende på beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att det redan finns en rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov vid frånvaro.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Ks 2021.2402
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

§ 127 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 58/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

Ksau § 128 Dnr KS 2021/56

Svar på motion angående 
kompetensförsörjningsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig mot beslutet för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Anders Throbäck (S) har lämnat in motion om kompetensförsörjningsplan 
med följande lydelse:
” Det räcker inte med att ta fram några förmåner - även om det är en bra början - för 
att locka folk att börja jobba i Tomelilla kommun och sedan tro att man kan behålla 
dem. 

Stort fokus måste tillägnas lön och löneutveckling, en god arbetsmiljö, kontinuerlig 
kompetensutveckling, att få växa i yrket och i sitt ledarskap, samt på vilket sätt 
skolchef och rektorer styr och leder skolan, detta för att vi ska uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. Vi måste på tjänstemannanivå och politisk nivå ha en 
gemensam syn på hur man långsiktigt ska kunna rekrytera, utveckla och behålla 
anställda inom skolans verksamheter.

Vi konkurrerar med andra kommuner om att få hit duktiga barnskötare, 
förskollärare, lärare, rektorer samt personal inom elevhälsan såsom t.ex. kuratorer 
och specialpedagoger m.fl. 

Detta i en tid då det råder stor brist i Sverige på större delen av dessa kategorier både 
på grund av ett ökat antal som går i pension och av ett ökat antal barn och elever i 
dessa verksamheter. Ska vi lyckas idag räcker det inte med en annons i Platsbanken. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

§ 128 forts.

Kastanjeskolan har t.ex. endast 59,6 procent lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i undervisande ämne. På några skolenheter 
understiger andelen heltidstjänster i engelska och matematik besatta med behöriga 
lärare 50 procent.Detta måste vi göra något åt, detta är en politisk fråga och kanske 
en av de viktigaste frågorna som vi måste ta oss an för att skolresultaten i Tomelilla 
kommun ska förbättras.

Revisionen är tydliga i rapporten ”Granskning av förutsättningar för likvärdig skola” 
att en kompetensförsörjningsplan behövs inom skolans område.

Som jag ser det ska en kompetensförsörjningsplan vara ett stöd för 
personalplanering, på kort och lång sikt. Den ska även belysa nuvarande och framtida 
kompetensbehov. Den bör även åskådliggöra yttre faktorer som kan påverka 
utbildnings- och rekryteringsbehov.

Då vi i Familjenämnden också fått oss till del att så många som 15 personer slutat på 
individ och familjeomsorgen, IFO de sista två åren varav fyra redan under detta år, så 
föreslår vi att en kompetensförsörjningsplan görs även för IFO. 

Dessa två verksamheter är så sammanflätade och beroende av varandra och så viktiga 
för vår och våra barns framtid.

Därför yrkar jag att

Förvaltningen tillsammans med verksamhetschefer och fackliga företrädare under 
2021 tar fram en kompetensförsörjningsplan både inom Barn och utbildning och 
IFO.”

Förvaltningen lämnar följande yttrande genom HR-chef Johan Lexfors: 
Under våren 2021 gavs HR-avdelningen i uppdrag, som en åtgärd utifrån SKRs 
Kommunkompass, att ta fram en övergripande kompetensförsörjningsplan. Arbetet 
med att ta fram planen kommer att genomföras partsgemensamt med start under 
hösten 2021. Mål är att ha en övergripande kompetensförsörjningsplan vid årsskiftet. 

Det pågår partsgemensamt kompetensförsörjningsarbete inom Barn och 
utbildningsverksamheten med utgångspunkt från HÖK 18 och fortskrider i och med 
HÖK 21. Vad gäller kompetensförsörjningsarbetet inom Stöd och 
omsorgsverksamheten, där individ och familj är en del, så påbörjades det arbetet i 
januari 2020 och är pågående.

Utifrån vad som beskrivits ovan så finner förvaltningen ingen anledning att bifalla 
yrkandet då en förvaltningsövergripande plan finns i uppdrag att tas fram där 
verksamheterna kommer att ingå. 
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

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

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

Uppföljning
Efter kommunfullmäktiges behandling av motionen kommer uppföljning ske 
beroende på beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att frågan är aktualiserad från föreslagna åtgärder efter återkoppling från 
SKR i kommunkompassen. HR-avdelningen har i uppdrag att inventera samt 
vidareutveckla en kompetensförsörjningsplan som ska innehålla samtliga 
verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2021.2403.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 48/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Ksau § 144 Dnr KS 2021/91

Svar på motion om mer gynnsam 
förskolemiljö

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar skicka ärendet till budgetberedningen 2022 inför 
budget 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 110/2021) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion om mer 
gynnsam förskolemiljö med följande lydelse:
”För snart 10 år sedan lanserade Naturskyddsföreningen konceptet ”Giftfri 
förskola”, vilket innebär att förskole-verksamheten ska verka för att inventarier och 
annat som barnen kan komma i kontakt med ska vara fria från skadliga ämnen. Det 
handlar om allt ifrån leksaker och elektronik till rengöringsmedel. Detta har även 
Tomelilla kommun anammat.

En del kommuner har därtill vidareutvecklat konceptet för att inbegripa hela 
förskolefastigheten, dvs byggnader och barnens utemiljöer.

Man har då stipulerat kända riskkomponenter inom fastigheterna. Det kan handla om 
plastmattor – PVC och asbest, tryckta syllar – kloranisoler/fenoler, kaseinförekomst i 
betongspackel, kreosothaltigt trä utomhus, däck och tryckimpregnerat virke i barnens 
lekmiljöer, olämpliga växter och otillräckligt solskydd av utemiljön etc.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 Att Familjenämnden verkar för inventering av våra förskolor för att klarlägga 
olämplig förekomst av material och annat, samt tillse att direkt skadliga och 
enkelt avhjälpta olämpligheter åtgärdas snarast.
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 Att Familjenämnden i förlängningen tar fram planering över hantering och 
åtgärd av samtliga resterande brister och olämpligheter. Lämpligen vid 
löpande- och planerat underhållsarbete samt vid ombyggnation. Vidare ska 
denna plan fortleva och revideras kontinuerligt, förslagsvis med hjälp av 
underhållsplanen.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen är positiv till detta och anser att det är i linje med de hållbarhetsmål 
som finns. Inventeringen av fastigheterna kräver dock kompetens i frågan som 
förvaltningen saknar och som i sin tur kräver att kommunen upphandlar den typen 
av kompetens för att göra denna form av inventering. Förvaltningen uppskattar 
konsultkostnaden till cirka 500 000 kronor. Efter att inventering har gjorts får 
förvaltningen återkomma med vilka åtgärder som krävs, men även vilka kostnader de 
föreslagna åtgärderna innebär. 

Viss ”besiktning” av utemiljön har förvaltningen kompetens för, vilket skulle kunna 
ske i dialog med ansvariga förskolechefer.

Den inventering av plaster som kommunen gjort resulterade i att förvaltningen sedan 
tidigare besvarat en liknande motion med ” Förskolecheferna i Tomelilla kommun 
har sedan uppdraget om plastminimering vidtagit åtgärder på sina förskolor och i 
detta arbete har även andra föremål rensats ut. De icke leksaker, saker som från 
början inte avsedda för lek till exempel gamla datorer och elvispar har nu plockats 
bort. Förskolecheferna har även sett över den plast som finns och kontrollerat att 
den är rätt märkt. De leksaker och inventarier som köps in följer de miljökrav som 
finns i upphandlingarna och när nya upphandlingar görs finns det möjlighet att ställa 
högre krav.”

Alla inköp/upphandling som görs av rengöringsmedel eller lös egendom uppfyller de 
miljökrav som ställs. Detta gäller även lekplatser. Några farliga växter finns inte i den 
utemiljö som förskolebarnen i Tomelilla vistas i.

Det har även tidigare gjorts en inventering utifrån nya regler från Boverket på 
fastigheter som är byggda mellan åren 1956-1973 och då omfattades förskolan 
Lärkan i den inventeringen och höga halter av asbest hittades och åtgärder vidtogs.
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Den inventering som motionärerna nu vill att kommunen ska göra av såväl 
fastigheternas komponenter som utemiljö har inte gjorts av förvaltningen tidigare, 
men förvaltningen är positiv till en sådan inventering.

Ekonomiska konsekvenser
Inventeringen och de framtida åtgärderna kommer att ha ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Utifrån såväl ett barnperspektiv som ett miljöperspektiv är detta positivt att 
arbetsmiljön på förskolorna förbättras.

Miljöperspektivet
Se ovan.

Uppföljning
Utarbetas en plan för detta sker uppföljning vidare enligt plan.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen enligt förvaltningens förslag till 
yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 62/2021, handlingsid: Ks 2021.2431.

Ksau § 110/2021 Motion om mer gynnsam förskolemiljö, handlingsid: Ks 
2021.2049.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 145 Dnr KS 2021/55

Svar på motion - Kommungemensam 
familjerätt i SÖSK

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag på beslut. 

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om 
kommungemensam familjerätt i SÖSK med följande lydelse:
”Familjefrågor såsom faderskap, frågor om vårdnad, boende och umgänge, 
adoptioner, samarbetssamtal, namnärenden och umgängesstöd handläggs och utreds 
av familjerätten. Familjerätt omfattar ett brett fält och kräver hög kunskap och 
kompetens i juridik, handläggning, samtalstekniker, medling och utredningsarbete. 
Familjerättens uppgift är att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det är 
alltid barnets behov som är utgångspunkten. Vid en separation kan det uppstå tvister 
där man inte kommer överens om hur barnens situation löses bäst. I det läget kan 
familjerätten kontaktas för att få råd, antingen genom personliga besök eller via 
telefon. Familjerätten utreder även på uppdrag av domstolen.

Idag arbetar en familjerättssekreterare i Tomelilla kommun, två i Simrishamn, en i 
Skurup, två i Ystad och en i Sjöbo.

En SÖSK-gemensam familjerätt skulle innebära ökad kvalitet för kommuninvånarna. 
Genom att inrätta en SÖSK-gemensam familjerätt ökar rättssäkerheten, 
kompetensen och erfarenheten i samtliga kommuner och sårbarheten vid frånvaro 
minskar. Det torde även vara enklare att rekrytera medarbetare till en befintlig 
arbetsgrupp med tillgång till kollegor jämfört med att hitta en kompetent 
familjerättssekreterare som ensam, eller tillsammans med enbart en kollega, ska 
ansvara för kommunens hela familjerätt. Risken för jäv minskar då det finns fler 
familjerättssekreterare att välja bland. Rättssäkerheten ökar då det finns möjlighet att 
arbeta två personer i ärendena och kollegial handledning kan ske vid bedömningar 
och förslag till beslut. 

Förslagsvis ska den SÖSK-gemensamma familjerätten ha sin arbetsplats på en 
gemensam ort med goda kommunikationer med möjlighet till bokning av samtalsrum 
i samtliga SÖSK-kommuner utifrån behov. Dock anser vi det viktigt att överlåta åt 
berörda nämnder samt familjerättssekreterare att komma fram till hur en gemensam 
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familjerätt bäst organiseras och drivs. Det finns minst tre exempel i landet på hur 
detta kan se ut och tjäna som inspiration; Norra Dalslands familjerätt- och 
familjehemsenhet, Höglandets familjerätt och 
Gislaved/Gnosjö/Värnamo/Vaggeryds gemensamma familjerätt. Erfarenheterna 
från dessa kommuner visar att medarbetarna får mer tid för inläsning, ger stöd till 
varandra, samt att man ligger nära noll i sjukskrivningar. Servicen för 
kommuninvånarna fungerar dessutom även om enskilda medarbetare har semester.

Med ovan argument som bakgrund menar vi också att SÖSK-kommunerna i högre 
grad kommer kunna uppfylla kraven i Barnkonventionens artiklar med en gemensam 
familjerätt. Detta då kvalitén och likvärdigheten i de familjerättsliga processerna 
kommer att öka vilket sammantaget kommer vara till alla berörda barns bästa på 
både individuell och strukturell nivå.

De kostnader som kommer uppstå i samband med utredning och inrättande av en 
SÖSK-gemensam familjerätt anser vi kommer att betala sig redan på ganska kort sikt, 
både i form av ökad kvalité i verksamheten, de arbetsmiljömässiga fördelarna samt de 
besparingar som kommer att göras i verksamheterna som idag hyser familjerätten i de 
olika kommunerna.

Vänsterpartiet i Tomelilla yrkar:

 Att Tomelilla kommun ska verka för att socialnämnderna, eller motsvarande, 
i Ystads, Simrishamns, Sjöbos, Skurups och Tomelillas kommuner skriver 
avtal om att ha en SÖSK-gemensam familjerätt.

 Att inrättandet av en SÖSK-gemensam familjerätt ska tillskjutas de 
ekonomiska medel som krävs.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande 
yttrande:
Familjerätten är en egen verksamhetsgren som regleras av föräldrabalken. 
Verksamheten ansvarar för utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av 
domstolen i vårdnads-, umgänges- och boendeärenden samt utreder och fastställer 
faderskap. Vid begäran från domstol lämnas yttranden i adoptionsärenden. 
Samarbetssamtal genomförs såväl på uppdrag från tingsrätten som på initiativ från de 
som separerat. Verkställighet av umgängesstöd genomförs också inom ramen för 
familjerätt.
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Familjerättssekreterarna inom SÖSK samverkar idag i gemensam handledning och 
kollegiala nätverksträffar. Tomelilla kommun har en socialsekreterare inom området. 
Grannkommunerna har mellan 1-2 socialsekreterare för uppdraget.

Sedan våren 2020 har verksamhetscheferna fört en dialog på enheterna avseende en 
SÖSK gemensam familjerätt. En mängd olika data har samlats in för analys. En 
SÖSK gemensam familjerätt skulle kunna leda till mindre sårbarhet, ökad kvalité och 
rättssäkerhet varför en utredning om förutsättningar och konsekvenser bör 
genomföras. Utredningen beräknas vara klar våren 2022. Om utfallet genererar 
förslag till beslut om sammanslagning av familjerättsverksamheterna ska detta beslut 
delges respektive nämnd inför budgetarbete 2022 med eventuellt förslag om 
inrättande 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för en SÖSK- gemensam familjerätt kommer att redovisas i 
utredningen som beräknas vara klar våren 2022.

Barnperspektivet
Sett ur barnperspektivet är familjerätten en ytterst viktig verksamhet. Verksamheten 
har till bland annat till uppdrag att utreda och utgå från de berörda barnens bästa och 
därifrån medverka till att domstolarna har goda underlag till domar och beslut när det 
gäller barnens rätt att ha tillgång till sina föräldrar. Detsamma gäller vid exempelvis 
samarbetssamtal där det är barnets bästa som ska stå i fokus och där det handlar om 
att får separerade föräldrar att finna vägar till ett fungerande föräldraskap baserat på 
barnets behov.

Att utreda förutsättningar och konsekvenser för en gemensam familjerätt inom 
SÖSK bedöms vara väl i linje med barnets bästa. Som en del i utredningen bör det 
göras en prövning kring om och hur föreslagen lösning påverkar berörda barn.

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

Uppföljning
Vilken uppföljning som behöver göras beror på utredningens resultat.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till pågående 
utredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Ks 2021.2869.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag på beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med Sara Anhedens (S) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Ksau § 119 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 9 juni 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 20 april 2021, §§ 1-6 från Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

medlemskommuner.

2. Protokollsutdrag från Region Skåne Kollektivtrafiknämnden den 28 april 
2021, § 36, - Avsiktsförklaring – Högkvalitativ busstrafik Skåneexpressen 5 
och 8.

3. Protokollsutdrag 20 maj 2021, § 27, Tertialbokslut 1 2021 för 
överförmyndarnämnden – Tomelilla-Ystad-Sjöbo.

4. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 25 maj 2021 §§ 24-35.

5. Protokoll från överförmyndarnämnden Tomelilla Ystad Sjöbo den 20 maj 
2021, §§ 24-31.

6. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 maj 2021, §§ 
22-25.

7. Protokoll från revisorerna den 18 maj 2021 §§ 22-26.

8. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021, §§ 91-112.

9. Protokollsutdrag från Sjöbo kommun, kommunstyrelsen § 86 – Remissvar, 
regionplan för Skåne 2022-20240 – Yttrande med SÖSK-kommunerna.

10. Årsredovisning 2020 från VoB Syd AB.

11. Meddelande daterat den 31 maj 2021 från Sveriges Kommuner och Regioner 
till de som inte är medlemskommuner – Välkommen som medlem i SKRs 
fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.2051.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Ksau § 129 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 23 juni 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 28 maj 2021, §§ 53-66 från familjenämnden.

2. Protokoll den 21 maj 2021 från Föreningen Österlens folkhögskola.

3. Protokoll den 20 maj 2021 från styrelsemöte Österlen VA aktiebolag §§ 43-
52.

4. Protokoll den 27 maj 2021 från vård och omsorgsnämnden §§ 50-55. 

5. Protokoll den 2 juni 2021 från kommunstyrelsen §§ 52-84.

6. Delårsrapport tertial 1 2021 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

7. Protokoll nr 3 Tomelilla Industriaktiebolag den 27 maj 2021.

8. Protokoll nr 3 Österlenhem AB den 27 maj 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.2404.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Ksau § 152 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 10 juni 2021 från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 

26-30.

2. Inera - Ändringar i kundavtal 15 juni 2021 – avtal om kundens användning av 
Ineras tjänster.

3. Protokoll den 31 maj 2021 från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund §§ 
17-31.

4. Protokoll den 7 juni 2021 från Österlenhem AB.

5. Protokoll den 7 juni 2021 från Tomelilla Industri AB.

6. Protokoll den 17 juni 2021 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
§§ 32-37.

7. Protokoll den 15 juni 2021 från Revisorerna §§ 27-30.

8. Lello Innovation 18 juni 2021 – Hur man minskar problemen med 
arbetslöshet, bostadslöshet och ekonomi.

9. Minnesanteckningar 2020-11-25 från dialogmöte mellan Skånetrafiken och 
SÖSK.

10. Mötesanteckningar 2021-04-09 från SÖSK-KTN presidier.

11. Sydöstra Skånes samarbetskommitté 2021-06-08, § 16 – Dialogmöten med 
Skånetrafiken den 15 oktober 2021.

12. Sydöstra Skånes samarbetskommitté 2021-06-08, § 20 – Uppdatering kring 
Four Corners EU-projekt.

13. Sydöstra Skånes samarbetskommitté 2021-06-08, § 22 –

Övriga frågor: Cykeldestination SÖSK och Gemensam byggnadsnämnd 
SÖSK.
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Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 152 forts.

14. Protokoll den 16 juni 2021 från byggnadsnämnden, §§ 22-29.

15. Meddelande 18 juni 2021 från Sveriges Kommuner och Regioner 

- Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2022 till Sveriges 
Kommuner och regioner.

16. Protokoll den 18 juni 2021 från familjenämnden §§ 67-78.

17. Inera 24 juni 2021, ändringar i kundavtalet.

18. Protokoll den 22 juni 2021 från Österlen VA AB §§ 1-3.

19. Protokoll den 23 juni 2021 från kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 120-129.

20. Länsstyrelsen i Skåne 29 juni 2021– Jämställdhetsstatistik i Skåne – Färsk 
statistik till hjälp i ert jämställdhetsarbete.

21. European Standard - Norme Européenne – Europäisch Norm – June 2021.

22. SYSAV Malmö 29 juni 2021 – Beslut om behandlingsavgifter för 
hushållsavfall 2022 den 17 juni 2021.

23. Protokoll från ÖKRAB:s bolagsstämma den 3 juni 2021, §§ 1-14.

24. Protokoll den 24 juni 2021 från Vård och omsorgsnämnden §§ 56-59.

25. Trygghetsmätning 2021 Kommun Polis

26. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i Simrishamn § 
126 – Granskning av Årsredovisning 2020 – Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

27. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i Simrishamn § 
127 – Revisionsberättelse 2020 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

28. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i Simrishamn § 
131 – Revisionsberättelse 2020 – Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

29. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i

Simrishamn § 136 – Granskning av Årsredovisning 2020 – Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté.

30. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i

Simrishamns kommun § 130 Granskning av årsredovisning 2020 Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.
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Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 152 forts.

31 Brev daterat den 24 juli 2021 från Gunnar Lund till kommundirektör Britt-
Marie Börjesson om ÖKRAB:s uppträdande gentemot sina kunder.

32 Brev daterat den 23 juli 2021 till Sveriges kommuner, kommunstyrelsens 
ordförande om att Avstå från ytterligare vindkraftutbyggnad – Initiativtagare 
till upprop för det svenska landskapet – Färingtofta Norra, ideell förening 
och föreningen Svenskt Landskapsskydd.

33 Brev den 9 augusti 2021 från Roger Persson Österman angående lämplighet 
hos vigselförrättare.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.2885.

_________

Beslutet skickas till:

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

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Thomas Lindberg 
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2021/5

Datum 25 augusti 2021

Redovisning av delegeringsbeslut 
kommunstyrelsen den 1 september 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör m.fl. t o m augusti 2021.

Ärende Delegat
1.2 Underteckna 

avtal samt 
underteckna 
andra handlingar 
och skrivelser 
såsom Tomelilla 
kommuns 
firmatecknare

Fullmakt för AKEA, 
Josef Aktan att 
underteckna handlingar 
och avtal i fiberprojektet

Jan 21 Kommundirektör

” ” Avtal-Uppdragsbe 
ställning servis- och 
kommunikationsans-
slutning, fiberutbygg-
nad Bosarp sommarby
samt Brösarps stations-
område

Mars 
21

Kommundirektör
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” ” Avtal-Loops licenses, 
Loop Education AB

Mars 
21

Kommundirektör

” ” Avtal-GIS-analys av
Bredbandsutbyggnaden
i Tomelilla kommun

Mars 
21

Kommundirektör

” ” Beslut om publicering av 
öppna data – 
Laddstationer för 
elfordon

Mars 
21

Kommundirektör

” ” Förlängning av avtal för 
ledningsgruppsutveckling

Mars 
21

Kommundirektör

” ” Användaravtal för digitalt 
affärsavslut, 
Kommuninvest

April 
21

Kommundirektör

“ “ Anmälan upphandling 
inom IFO,VO och 
handledning

April
21

Kommundirektör”

” ” Fullmakt för Helena 
Berlin att företräda 
Tomelilla kommun vid 
föreningsstämma för 
Leader Sydöstra Skåne 
2021

April
21

Kommundirektör

“ “ Ersättare för 
kommundirektör tf 
kommundirektör

Maj
21

Kommundirektör 

“ “ Fördelning av 
arbetsuppgifter Niklas 
Sommelius

Juni 
21

Kommundirektör

“ “ Överlåtelse av avtal, 
Visma Enterprise AB

Juni 
21

Kommundirektör
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Barnperspektivet

Miljöperspektivet

Uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 25 augusti 2021.

Kommunledningskontoret

Thomas Lindberg

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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