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Telefon 0417–18253 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se

2



1 (1)

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

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 15 mars 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 24 
mars 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Birthe Parkhagen och säkerhetssamordnare Helena 

Berlin kl. 08.30
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson

- Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional 
transportinfrastrukturplan 2022–2033 alt 2037

4. Samråd med kommunala bolag och förbund
- Österlenhem/TIAB kl. 09.00
- Österlen VA AB kl. 10.00
- Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund kl. 10.30
- Ystad-Österlenregionens Miljöförbund kl. 11.30
- Österlens Kommunala Renhållnings AB kl. 14.00

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 15 mars 2021.
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Thu, 11 Mar 2021 11:31:21 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional transportinfrastrukturplan 
2022–2033 alt 2037 / tobias.moberg@skane.se
Attachments:                   Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional transportinfrastrukturplan 
2022–2033 alt 2037.pdf

Zendesk ID: 826388

Från: Moberg Tobias
Datum: 2021-03-11 kl. 12.04
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional 
transportinfrastrukturplan 2022–2033 alt 2037
Under våren 2021 tas nya långsiktiga planer för transportinfrastruktur fram, för perioden 2022–
2033 alt 2037. Revideringar gäller både den nationella transportplanen och länsplaner för 
regional transportinfrastruktur (RTI-plan). Region Skåne ska ta fram en ny RTI-plan och kommer 
samtidigt att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planen. RTI-planen kommer att 
remitteras i september 2021 (tidpunkten kan komma att justeras beroende på när direktivet från 
regeringen kommer). I samband med remissen för planen kommer också 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan att göras tillgänglig för remissinstanser och 
allmänheten (14 §).
 
En avgränsning av miljöbedömningen ska göras för att koncentrera miljöbedömningen och 
miljökonsekvensbeskrivning på de miljöfrågor som har störst betydelse och där RTI-planen har 
störst möjlighet att påverka. Miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas efter vad som är 
rimligt med hänsyn till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och 
detaljeringsgrad, allmänhetens intresse samt att vissa frågor bättre kan bedömas i samband 
med andra beslut om program, planer eller projekt. Miljöbedömning av åtgärder i den nationella 
planen som är lokaliserade i Skåne hanteras i miljöbedömningen av den nationella planen. 
Trafikverket ansvarar för att ta fram en MKB av Nationell transportplan.
Avgränsningen av miljöbedömningen skickas nu ut på samråd. Länsstyrelsen i Skåne län, samt 
de skånska kommunerna, ges möjlighet att yttra sig över föreslagen avgränsning. Inkomna 
synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med miljöbedömningen. Senast dag för att 
inkomma med synpunkter är 2021-04-11.
 
Svar ska skickas till: tobias.moberg@skane.se
För frågor kontakta: tobias.moberg@skane.se
 
Med vänlig hälsning
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Tobias Moberg
Infrastrukturstrateg

Enheten för Transporter och infrastruktur

Koncernkontoret, Regional utveckling

Region Skåne
Postadress:Koncernkontoret, 291 89 Kristianstad

Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö                                                                                                                                          

tfn/mobil: +46 (0)40 675 34 74

sms: +46 (0)72 595 10 79

tobias.moberg@skane.se

www.skane.se

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med 

andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. 

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter här (GDPR)

 

När du skickar e-post till Region Skåne behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om 
hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Skane.se/personuppgifter.

--

Martin Wassenius
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Postadress: 291 89 Kristianstad 
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12,               
391 89 Kristianstad 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: www.skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional 
transportinfrastrukturplan 2022–2033 alt 2037 

Under våren 2021 tas nya långsiktiga planer för transportinfrastruktur fram, för 

perioden 2022–2033 alt 2037. Revideringar gäller både den nationella 

transportplanen och länsplaner för regional transportinfrastruktur (RTI-plan). 

Region Skåne ska ta fram en ny RTI-plan och kommer samtidigt att upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planen. RTI-planen kommer att remitteras 

i september 2021 (tidpunkten kan komma att justeras beroende på när direktivet 

från regeringen kommer). I samband med remissen för planen kommer också 

miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan att göras tillgänglig för 

remissinstanser och allmänheten (14 §). 

En avgränsning av miljöbedömningen ska göras för att koncentrera 

miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivning på de miljöfrågor som har 

störst betydelse och där RTI-planen har störst möjlighet att påverka. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas efter vad som är rimligt med hänsyn 

till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad, 

allmänhetens intresse samt att vissa frågor bättre kan bedömas i samband med 

andra beslut om program, planer eller projekt. Miljöbedömning av åtgärder i den 

nationella planen som är lokaliserade i Skåne hanteras i miljöbedömningen av den 

nationella planen. Trafikverket ansvarar för att ta fram en MKB av Nationell 

transportplan. 

Avgränsningen av miljöbedömningen skickas nu ut på samråd. Länsstyrelsen i 

Skåne län, samt de skånska kommunerna, ges möjlighet att yttra sig över 

föreslagen avgränsning. Inkomna synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta 

arbetet med miljöbedömningen. Senast dag för att inkomma med synpunkter är 

2021-04-11. 

 

Svar ska skickas till: tobias.moberg@skane.se 

För frågor kontakta: tobias.moberg@skane.se 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

Bakgrund 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 

Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning när medel för investeringar 

och förbättringsåtgärder ska fördelas. Region Skåne län ansvarar för att ta fram en 

ny länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 (alternativt 2022-2037).  

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar 

eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en 

strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller 

ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En länstransportplan 

innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar, varför det i detta fall inte 

behöver genomföras någon behovsprövning. 

Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekterna i 

planeringsprocessen, att identifiera, beskriva och bedöma den betydande 

miljöpåverkan av planförslaget i MKB, samt att beskriva vilka åtgärder som leder 

till positiv eller negativ måluppfyllelse utifrån relevanta miljömål. Rimliga 

alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 

räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas (12 §). 

Avgränsningen av miljöbedömningen syftar till att få en effektiv och 

verkningsfull besluts- och genomförandeprocedur med relevant och rimligt 

beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och 

miljökonsekvensbeskrivning på de miljöfrågor som har störst betydelse.  

Nya långsiktiga planer för transportinfrastrukturen 

I juni 2020 togs det första steget i arbetet med en ny nationell 

trafikslagsövergripande plan. Regeringen gav då uppdrag åt Trafikverket om att ta 

fram ett inriktningsunderlag för den kommande planperioden. I uppdraget ingick 

att Trafikverket skulle redovisa inriktningen inom transportsystemet för två 

alternativa planeringshorisonter, från 2022 till 2033 eller 2037. Trafikverket 

redovisade sitt regeringsuppdrag 30 oktober 2020.  

Regeringen avser att under våren 2021 ta fram en infrastrukturproposition. I 

samband med infrastrukturpropositionen kommer också ett direktiv att tas fram till 

Trafikverket (Nationell plan) och de svenska regionerna (länsplaner) om 

åtgärdsplanering. Region Skåne arbetar enligt tidplanen att en remissversion av 

länsplanen vara klar och skickas ut på remiss i början av hösten 2021. 

Remissynpunkterna inarbetas/kommenteras under hösten och sammanställs i en 

samrådsredogörelse. Planen ska fastställas i juni 2022. Fastställelse av länsplanen 

beslutas av regionfullmäktige efter att regeringen fastställt planramar för 

planperioden. Om ändringar av planen görs kommer en justering av MKBn också 

att göras.  
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

I skrivande stund finns det inget direktiv för åtgärdsplaneringen framtaget och 

bland annat är det inte beslutat vilken tidshorisont som ska gälla för 

länstransportplanen. Efter att direktivet inkommit kan det också ske förändringar i 

ovan nämnda tidplan.  

Avgränsning av den strategiska miljöbedömningen 

Avgränsningen av miljöbedömningen syftar till att få en effektiv och verkningsfull 

besluts- och genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett 

syfte är att koncentrera miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivning på de 

miljöfrågor som har störst betydelse.  

Uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara rimliga med hänsyn till;  

• bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

• utredningens innehåll och detaljeringsgrad, 

• allmänhetens intresse, 

• att vissa frågor bättre kan bedömas i samband med andra beslut om 

program, planer eller projekt. 

Bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

Bedömningsmetoder 

Miljökonsekvensbeskrivningen är en redovisning av skillnaderna mellan de 

effekter som kan förväntas uppstå när planen genomförs och de effekter som kan 

förväntas uppstå i en situation utan någon plan. Miljöbedömningen förutsätter 

därför ett så kallat nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och 

transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från en ny plan. 

Nollalternativet utgår från dagens politik och de beslut som är kända. 

Betydande miljöpåverkan ska ses synonymt med riktningsförändring. Betydande 

positiv miljöpåver-kan innebär att en åtgärd leder i riktning mot styrande mål och i 

positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Betydande negativ miljöpåverkan 

innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i negativ riktning 

gentemot nollalternativet. 

Miljömål och bedömningskriterier 

Betydande positiv eller negativ miljöpåverkan ska beskrivas enligt Miljöbalkens 14 

miljöaspekter, men med det finns möjlighet att fokusera den strategiska 

miljöbedömningen på de miljöaspekter där transportsystemet har störst 

miljöpåverkan. Som vägledning för avgränsningen finns bland annat Trafikverkets 

”Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet” som 

pekar ut tre områden för vilka transporterna har störst miljöpåverkan - klimat, hälsa 

och landskap.  

Ett särskilt fokus för miljökonsekvensbeskrivningen föreslås vara att bedöma och 

beskriva i vilken mån de föreslagna åtgärderna bidrar till miljö- och klimatmål på 

nationell och regional nivå: 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål som ska uppnås inom en 

generation. Miljökvalitetsmålen har nationella delmål som också de har fastställts 

av riksdagen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås inom en generation, d v s till 2020 och 

2050 då det gäller klimatmålet 

Nationella klimatmål 

• Sveriges klimatmål innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 

utsläpp. 

• Etappmål för inrikes transporter innebär att utsläppen från inrikes 

transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast 

år 2030 jämfört med 2010. Klimatmålet för inrikestransporter konkretiserar 

den tidigare politiska prioriteringen om att den svenska fordonsflottan ska 

vara fossiloberoende till 2030. 

Regionala mål 

Inom Klimat- och energistrategi för Skåne har de nationella etappmålen till 2030 

antagits även för regional nivå. Vid sidan av dessa har också Mål för 

färdmedelsandelar till 2030 tagits fram. 

Relevanta mål är: 

• 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. 

Bedömningskriterier 

Nedan sammanfattas de bedömningskriterier som används för att bedöma 

betydande miljöpåverkan inom fokusområdena klimat, hälsa och landskap, samt 

exempel på prioriterade mål under varje område. 

Fokusområde Klimat 

Exempel på prioriterade mål: Begränsad klimatpåverkan; Etappmål klimat för 

inrikes transporter, Mål i Klimat- och energistrategi 

Kriterier:  

• Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik i fordonskilometer 

• Påverkan på energianvändning per fordonskilometer 

• Påverkan på energianvändning vid byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

Fokusområde Hälsa 

Exempel på prioriterade mål: God bebyggd miljö; Folkhälsomålen; Frisk luft; 

Grundvatten av god kvalitet; God bebyggd miljö. 

Kriterier:  

• Antalet personer exponerade för bullernivåer högre än riktvärden för 

Buller. Minskar ljudnivåerna för människor? 

• Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill säga bullernivåer högre 

än 10 dBA över riktvärdena 

• Betydelse för förekomst av områden med hög ljudmiljökvalitet 

• Fysisk aktivitet i transportsystemet. Understöds fysisk aktivitet, dvs gynnas 

gång, cykel och kollektivtrafik? 

• Barns, personer med funktionsnedsättnings och äldres möjlighet att på 

• egen hand ta sig fram till sina mål. Ökar tillgängligheten med 

kollektivtrafik, gång och cykel för barn, äldre eller personer med 

funktionsnedsättning? Påverkar åtgärden ökad trygghet? 

• Tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och 

aktiviteter 

• Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx och partiklar (PM10) 

• Halter av NO2 och inandningsbara partiklar i tätorter. Minskar utsläppen 

av NOx och partiklar i tätort? 

• Antalet personer exponerade för halter över MKN i tätorter. Minskar risken 

för överskridande av MKN för luftkvalitet? 

• Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsperspektiv. Risk för 

påverkan från vattentäkt från vägsalt, spill/utsläpp från olyckor? 

• Kvalitet på vatten och vattenförhållanden ur ekologisk synpunkt. Risk för 

påverkan från vattentäkt från vägsalt, spill/utsläpp från olyckor? 

• Betydelse för förorenade områden 

• Betydelse för skyddsvärda områden 

• Betydelse för bakgrundshalt metaller 

• Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar 

• Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede 

• Betydelse för areella näringar 

• Betydelse för uppkomsten och hanteringen av avfall 

Fokusområde Landskap 

Exempel på prioriterade mål: Rikt växt- och djurliv; Levande sjöar och vattendrag; 

Levande skogar; Ett rikt odlingslandskap; God bebyggd miljö; Myllrande 

våtmarker 

Kriterier:  

• Betydelse för upprätthållande och utveckling av landskapets utmärkande 

karaktär och kvaliteter - avseende delaspekterna skala, 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

• struktur eller visuell karaktär. Påverkas landskapets skala, struktur eller 

visuella karaktär i landskap som är känsligt/sårbart för detta. Eller finns 

risk att beröra landskap som har hög potential, känslighet/sårbarhet 

påverkas. 

• Betydelse för mortalitet 

• Betydelse för barriärer. Ökad eller minskad risk för barriärer eller 

fragmentering 

• Betydelse för störning 

• Betydelse för förekomst av livsmiljöer 

• Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biologiska mångfalden 

• Betydelse för utpekade värdeområden 

• Betydelse för strukturomvandling 

• Betydelse för möjligheten att avläsa karaktär och samband 

• Betydelse för förfall av infrastrukturens egna kulturmiljövärden respektive 

god skötsel av dessa värden 

Fokusområde Trafiksäkerhet 

Exempel på prioriterade mål: Nollvisionen 

Kriterier:  

• Minskar antalet svårt skadade och döda 

Utredningens innehåll och detaljeringsgrad 

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande. 

Planerna får i enlighet med förordning (1997:263) om länsplaner för regional 

transportinfrastruktur omfatta följande ändamål: 

• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 

• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt 

åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 

• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det 

regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, 

• driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga 

före regionen, 

• investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret 

enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för 

transportinfrastruktur, 

• byggande och drift av enskilda vägar, samt 

• åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:237) om 

statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 

m.m., vilket innefattar följande områden: 

• byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik som 

tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 

• byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik som tillgodoser 

ett allmänt kommunikationsbehov 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

• byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra 

liknande anläggningar för trafikantens behov vid regionalt kollektivt 

resande, 

• byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt 

kommunikationsbehov, 

• transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och 

trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator, 

• åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade 

resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller 

andra anläggningar i anslutning till dessa samt investeringar i 

reseinformationsanläggningar som underlättar funktionshindrades resor, 

• byggande av kajanläggning för fartyg som i regional kollektivtrafik 

transporterar gods och som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 

samt 

• investeringar i sådan rullande materiel för regional kollektivtrafik på 

järnväg, tunnelbana eller spårväg som utpekats i den banhållningsplan som 

fastställs för 2004–2015 så länge det finns anslagna medel för ändamålet. 

Avgränsning i tid och rum 

Planen omfattar åtgärder för 2022–2033 alternativt 2022–2037. Förarbetena till 

miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan som ska identifieras och 

beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medellång och lång sikt.” Vilka 

tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på vad som är 

relevant och rimligt. Eftersom miljöeffekter av investeringar och åtgärder kan 

sträcka sig längre än till år 2033, ska miljöbedömningen behandla effekter så långt 

det är relevant och rimligt även efter år 2033. 

Analysen av miljöeffekter omfattar hela Skåne. Påverkan från internationella 

transporter bör om det bedöms relevant ingå i miljöbedömningen. Syftet är att 

tydliggöra vilken del av miljöproblemen som svenska åtgärder råder över. Frågor 

kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för 

den nationella planen, förutsatt att den regionala planen inte nämnvärt berör dessa 

transportslag. 

Allmänhetens intresse 

Det stora flertalet av Sveriges befolkning kommer dagligen i kontakt med 

transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå 

olika målpunkter, men påverkar också våra upplevelser och det omgivande 

ekosystem vi alla ingår i. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig betydelse. 

Planförslaget är alltså inte ett rättsligt bindande dokument som på-verkar enskild 

egendom. Däremot har planen en styrande effekt på kommande plan- och 

tillståndsprövning. 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

Andra planer och program 

Nationell transportplan 

Den nationella planen för transportsystemet innehåller följande åtgärdsområden; 

• investeringar i statliga järnvägar och vägar,  

• trimningsåtgärder  

• statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar  

• medfinansiering stora och strategiska åtgärder i hamnar, farleder och 

slussar.  

Förutom till dessa åtgärdsområden bör ramen användas till att täcka kostnader för 

räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån. 

Åtgärder i den nationella planen som är lokaliserade i Skåne hanteras i 

miljöbedömningen av den nationella planen. 
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Postadress: 291 89 Kristianstad 
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12,               
391 89 Kristianstad 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: www.skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional 
transportinfrastrukturplan 2022–2033 alt 2037 

Under våren 2021 tas nya långsiktiga planer för transportinfrastruktur fram, för 

perioden 2022–2033 alt 2037. Revideringar gäller både den nationella 

transportplanen och länsplaner för regional transportinfrastruktur (RTI-plan). 

Region Skåne ska ta fram en ny RTI-plan och kommer samtidigt att upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planen. RTI-planen kommer att remitteras 

i september 2021 (tidpunkten kan komma att justeras beroende på när direktivet 

från regeringen kommer). I samband med remissen för planen kommer också 

miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan att göras tillgänglig för 

remissinstanser och allmänheten (14 §). 

En avgränsning av miljöbedömningen ska göras för att koncentrera 

miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivning på de miljöfrågor som har 

störst betydelse och där RTI-planen har störst möjlighet att påverka. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas efter vad som är rimligt med hänsyn 

till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad, 

allmänhetens intresse samt att vissa frågor bättre kan bedömas i samband med 

andra beslut om program, planer eller projekt. Miljöbedömning av åtgärder i den 

nationella planen som är lokaliserade i Skåne hanteras i miljöbedömningen av den 

nationella planen. Trafikverket ansvarar för att ta fram en MKB av Nationell 

transportplan. 

Avgränsningen av miljöbedömningen skickas nu ut på samråd. Länsstyrelsen i 

Skåne län, samt de skånska kommunerna, ges möjlighet att yttra sig över 

föreslagen avgränsning. Inkomna synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta 

arbetet med miljöbedömningen. Senast dag för att inkomma med synpunkter är 

2021-04-11. 

 

Svar ska skickas till: tobias.moberg@skane.se 

För frågor kontakta: tobias.moberg@skane.se 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

Bakgrund 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 

Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning när medel för investeringar 

och förbättringsåtgärder ska fördelas. Region Skåne län ansvarar för att ta fram en 

ny länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 (alternativt 2022-2037).  

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar 

eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en 

strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller 

ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En länstransportplan 

innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar, varför det i detta fall inte 

behöver genomföras någon behovsprövning. 

Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekterna i 

planeringsprocessen, att identifiera, beskriva och bedöma den betydande 

miljöpåverkan av planförslaget i MKB, samt att beskriva vilka åtgärder som leder 

till positiv eller negativ måluppfyllelse utifrån relevanta miljömål. Rimliga 

alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 

räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas (12 §). 

Avgränsningen av miljöbedömningen syftar till att få en effektiv och 

verkningsfull besluts- och genomförandeprocedur med relevant och rimligt 

beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och 

miljökonsekvensbeskrivning på de miljöfrågor som har störst betydelse.  

Nya långsiktiga planer för transportinfrastrukturen 

I juni 2020 togs det första steget i arbetet med en ny nationell 

trafikslagsövergripande plan. Regeringen gav då uppdrag åt Trafikverket om att ta 

fram ett inriktningsunderlag för den kommande planperioden. I uppdraget ingick 

att Trafikverket skulle redovisa inriktningen inom transportsystemet för två 

alternativa planeringshorisonter, från 2022 till 2033 eller 2037. Trafikverket 

redovisade sitt regeringsuppdrag 30 oktober 2020.  

Regeringen avser att under våren 2021 ta fram en infrastrukturproposition. I 

samband med infrastrukturpropositionen kommer också ett direktiv att tas fram till 

Trafikverket (Nationell plan) och de svenska regionerna (länsplaner) om 

åtgärdsplanering. Region Skåne arbetar enligt tidplanen att en remissversion av 

länsplanen vara klar och skickas ut på remiss i början av hösten 2021. 

Remissynpunkterna inarbetas/kommenteras under hösten och sammanställs i en 

samrådsredogörelse. Planen ska fastställas i juni 2022. Fastställelse av länsplanen 

beslutas av regionfullmäktige efter att regeringen fastställt planramar för 

planperioden. Om ändringar av planen görs kommer en justering av MKBn också 

att göras.  
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

I skrivande stund finns det inget direktiv för åtgärdsplaneringen framtaget och 

bland annat är det inte beslutat vilken tidshorisont som ska gälla för 

länstransportplanen. Efter att direktivet inkommit kan det också ske förändringar i 

ovan nämnda tidplan.  

Avgränsning av den strategiska miljöbedömningen 

Avgränsningen av miljöbedömningen syftar till att få en effektiv och verkningsfull 

besluts- och genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett 

syfte är att koncentrera miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivning på de 

miljöfrågor som har störst betydelse.  

Uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara rimliga med hänsyn till;  

• bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

• utredningens innehåll och detaljeringsgrad, 

• allmänhetens intresse, 

• att vissa frågor bättre kan bedömas i samband med andra beslut om 

program, planer eller projekt. 

Bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

Bedömningsmetoder 

Miljökonsekvensbeskrivningen är en redovisning av skillnaderna mellan de 

effekter som kan förväntas uppstå när planen genomförs och de effekter som kan 

förväntas uppstå i en situation utan någon plan. Miljöbedömningen förutsätter 

därför ett så kallat nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och 

transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från en ny plan. 

Nollalternativet utgår från dagens politik och de beslut som är kända. 

Betydande miljöpåverkan ska ses synonymt med riktningsförändring. Betydande 

positiv miljöpåver-kan innebär att en åtgärd leder i riktning mot styrande mål och i 

positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Betydande negativ miljöpåverkan 

innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i negativ riktning 

gentemot nollalternativet. 

Miljömål och bedömningskriterier 

Betydande positiv eller negativ miljöpåverkan ska beskrivas enligt Miljöbalkens 14 

miljöaspekter, men med det finns möjlighet att fokusera den strategiska 

miljöbedömningen på de miljöaspekter där transportsystemet har störst 

miljöpåverkan. Som vägledning för avgränsningen finns bland annat Trafikverkets 

”Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet” som 

pekar ut tre områden för vilka transporterna har störst miljöpåverkan - klimat, hälsa 

och landskap.  

Ett särskilt fokus för miljökonsekvensbeskrivningen föreslås vara att bedöma och 

beskriva i vilken mån de föreslagna åtgärderna bidrar till miljö- och klimatmål på 

nationell och regional nivå: 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål som ska uppnås inom en 

generation. Miljökvalitetsmålen har nationella delmål som också de har fastställts 

av riksdagen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås inom en generation, d v s till 2020 och 

2050 då det gäller klimatmålet 

Nationella klimatmål 

• Sveriges klimatmål innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 

utsläpp. 

• Etappmål för inrikes transporter innebär att utsläppen från inrikes 

transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast 

år 2030 jämfört med 2010. Klimatmålet för inrikestransporter konkretiserar 

den tidigare politiska prioriteringen om att den svenska fordonsflottan ska 

vara fossiloberoende till 2030. 

Regionala mål 

Inom Klimat- och energistrategi för Skåne har de nationella etappmålen till 2030 

antagits även för regional nivå. Vid sidan av dessa har också Mål för 

färdmedelsandelar till 2030 tagits fram. 

Relevanta mål är: 

• 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. 

Bedömningskriterier 

Nedan sammanfattas de bedömningskriterier som används för att bedöma 

betydande miljöpåverkan inom fokusområdena klimat, hälsa och landskap, samt 

exempel på prioriterade mål under varje område. 

Fokusområde Klimat 

Exempel på prioriterade mål: Begränsad klimatpåverkan; Etappmål klimat för 

inrikes transporter, Mål i Klimat- och energistrategi 

Kriterier:  

• Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik i fordonskilometer 

• Påverkan på energianvändning per fordonskilometer 

• Påverkan på energianvändning vid byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

Fokusområde Hälsa 

Exempel på prioriterade mål: God bebyggd miljö; Folkhälsomålen; Frisk luft; 

Grundvatten av god kvalitet; God bebyggd miljö. 

Kriterier:  

• Antalet personer exponerade för bullernivåer högre än riktvärden för 

Buller. Minskar ljudnivåerna för människor? 

• Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill säga bullernivåer högre 

än 10 dBA över riktvärdena 

• Betydelse för förekomst av områden med hög ljudmiljökvalitet 

• Fysisk aktivitet i transportsystemet. Understöds fysisk aktivitet, dvs gynnas 

gång, cykel och kollektivtrafik? 

• Barns, personer med funktionsnedsättnings och äldres möjlighet att på 

• egen hand ta sig fram till sina mål. Ökar tillgängligheten med 

kollektivtrafik, gång och cykel för barn, äldre eller personer med 

funktionsnedsättning? Påverkar åtgärden ökad trygghet? 

• Tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och 

aktiviteter 

• Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx och partiklar (PM10) 

• Halter av NO2 och inandningsbara partiklar i tätorter. Minskar utsläppen 

av NOx och partiklar i tätort? 

• Antalet personer exponerade för halter över MKN i tätorter. Minskar risken 

för överskridande av MKN för luftkvalitet? 

• Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsperspektiv. Risk för 

påverkan från vattentäkt från vägsalt, spill/utsläpp från olyckor? 

• Kvalitet på vatten och vattenförhållanden ur ekologisk synpunkt. Risk för 

påverkan från vattentäkt från vägsalt, spill/utsläpp från olyckor? 

• Betydelse för förorenade områden 

• Betydelse för skyddsvärda områden 

• Betydelse för bakgrundshalt metaller 

• Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar 

• Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede 

• Betydelse för areella näringar 

• Betydelse för uppkomsten och hanteringen av avfall 

Fokusområde Landskap 

Exempel på prioriterade mål: Rikt växt- och djurliv; Levande sjöar och vattendrag; 

Levande skogar; Ett rikt odlingslandskap; God bebyggd miljö; Myllrande 

våtmarker 

Kriterier:  

• Betydelse för upprätthållande och utveckling av landskapets utmärkande 

karaktär och kvaliteter - avseende delaspekterna skala, 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

• struktur eller visuell karaktär. Påverkas landskapets skala, struktur eller 

visuella karaktär i landskap som är känsligt/sårbart för detta. Eller finns 

risk att beröra landskap som har hög potential, känslighet/sårbarhet 

påverkas. 

• Betydelse för mortalitet 

• Betydelse för barriärer. Ökad eller minskad risk för barriärer eller 

fragmentering 

• Betydelse för störning 

• Betydelse för förekomst av livsmiljöer 

• Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biologiska mångfalden 

• Betydelse för utpekade värdeområden 

• Betydelse för strukturomvandling 

• Betydelse för möjligheten att avläsa karaktär och samband 

• Betydelse för förfall av infrastrukturens egna kulturmiljövärden respektive 

god skötsel av dessa värden 

Fokusområde Trafiksäkerhet 

Exempel på prioriterade mål: Nollvisionen 

Kriterier:  

• Minskar antalet svårt skadade och döda 

Utredningens innehåll och detaljeringsgrad 

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande. 

Planerna får i enlighet med förordning (1997:263) om länsplaner för regional 

transportinfrastruktur omfatta följande ändamål: 

• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 

• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt 

åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 

• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det 

regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, 

• driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga 

före regionen, 

• investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret 

enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för 

transportinfrastruktur, 

• byggande och drift av enskilda vägar, samt 

• åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:237) om 

statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 

m.m., vilket innefattar följande områden: 

• byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik som 

tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 

• byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik som tillgodoser 

ett allmänt kommunikationsbehov 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

• byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra 

liknande anläggningar för trafikantens behov vid regionalt kollektivt 

resande, 

• byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt 

kommunikationsbehov, 

• transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och 

trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator, 

• åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade 

resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller 

andra anläggningar i anslutning till dessa samt investeringar i 

reseinformationsanläggningar som underlättar funktionshindrades resor, 

• byggande av kajanläggning för fartyg som i regional kollektivtrafik 

transporterar gods och som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 

samt 

• investeringar i sådan rullande materiel för regional kollektivtrafik på 

järnväg, tunnelbana eller spårväg som utpekats i den banhållningsplan som 

fastställs för 2004–2015 så länge det finns anslagna medel för ändamålet. 

Avgränsning i tid och rum 

Planen omfattar åtgärder för 2022–2033 alternativt 2022–2037. Förarbetena till 

miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan som ska identifieras och 

beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medellång och lång sikt.” Vilka 

tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på vad som är 

relevant och rimligt. Eftersom miljöeffekter av investeringar och åtgärder kan 

sträcka sig längre än till år 2033, ska miljöbedömningen behandla effekter så långt 

det är relevant och rimligt även efter år 2033. 

Analysen av miljöeffekter omfattar hela Skåne. Påverkan från internationella 

transporter bör om det bedöms relevant ingå i miljöbedömningen. Syftet är att 

tydliggöra vilken del av miljöproblemen som svenska åtgärder råder över. Frågor 

kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för 

den nationella planen, förutsatt att den regionala planen inte nämnvärt berör dessa 

transportslag. 

Allmänhetens intresse 

Det stora flertalet av Sveriges befolkning kommer dagligen i kontakt med 

transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå 

olika målpunkter, men påverkar också våra upplevelser och det omgivande 

ekosystem vi alla ingår i. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig betydelse. 

Planförslaget är alltså inte ett rättsligt bindande dokument som på-verkar enskild 

egendom. Däremot har planen en styrande effekt på kommande plan- och 

tillståndsprövning. 
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Region Skåne  

 

Datum 2021-03-11  

Regionala utvecklingsnämnden 

Andra planer och program 

Nationell transportplan 

Den nationella planen för transportsystemet innehåller följande åtgärdsområden; 

• investeringar i statliga järnvägar och vägar,  

• trimningsåtgärder  

• statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar  

• medfinansiering stora och strategiska åtgärder i hamnar, farleder och 

slussar.  

Förutom till dessa åtgärdsområden bör ramen användas till att täcka kostnader för 

räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån. 

Åtgärder i den nationella planen som är lokaliserade i Skåne hanteras i 

miljöbedömningen av den nationella planen. 

 

 

 

21



1 (2)

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

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

Handläggare:

Per-Martin Svensson
Ordförande Kommunstyrelsen
Direkt   
Mobil 0709-958255
per-
martin.svensson@tomelilla.se

Tomelilla den 17 mars 2021 Dnr KS 2020/187

Kommunstyrelsen

Ordförandebeslut angående ändring av planuppdrag 
för Tryde 67:27

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutar med 
stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att begränsa planuppdrag enligt Ks § 
184/2020 till att endast omfatta bostadsbebyggelse. Planen avses omfatta 
fastigheten Tryde 67:27 samt den del den kommunala fastigheten Tryde 
13:22 som Tingvalla nyttjat som parkering.

Ärendebeskrivning
Exploatören är inte längre intresserad av att köpa kommunens åkermark 
på fastigheten Tryde 13:22. Framtida behov av och lämpligt läge för 
service och verksamheter i Tryde bör enligt översiktsplanen utredas 
översiktligt innan detaljplan tas fram för dessa ändamål.

Nästa sammanträde med kommunstyrelsen är först den 14 april 2021 och 
detta kan inte avvaktas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas uppstå av förändringen.

Barnperspektivet
Planförslaget stärker och främjar barns möjlighet till trygghet, utveckling 
och utbildning då det möjliggör för bostäder, vård, förskola och skola.

Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, 
kläder och mat.

Miljöperspektivet
Planförslaget innebär förtätning av Tryde. Korta promenader och 
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cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för korta 
transporter vilket leder till minskade utsläpp.

Uppföljning
Fortsatt planarbete bedrivs i enlighet med detta beslut.
  

  

Per-Martin Svensson
Ordförande Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
T f Planchef Kerstin Torseke Hulthén
Planarkitekt Terese Bruhn
BJHP Fastighets AB
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström 
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon: 0417-18305
Mobil:   

Diarienummer: KS 2020/115

Datum 17 mars 2021

Årsredovisning 2020 - Tomelilla kommun 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och 
revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning enligt gällande 
huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven (RUR) 

Ärendebeskrivning
Resultatet för år 2020 uppgår till 48,1 mnkr, vilket är 31,5 mnkr högre än budget. I detta 
resultat ingår orealiserade vinster på 3,6 samt övriga reavinster på anläggningstillgångar på 
4,9 mnkr. Den främsta anledningen är de statsbidrag som betalades ut under året som en 
följd av pandemin, men även att nämnderna hade en hög budgetföljsamhet. För koncernen 
uppgick per den siste december till 50,8 mnkr.

Enligt gällande regelverk medger årets resultat att avsättning till resultatutjämningsreserven 
görs. Därför föreslås 13,5 mnkr avsättas till reserven som därmed skulle uppgå till 30,0 
mnkr.

Balanskravsresultatet efter avsättning till resultatutjämningsreserven och ianspråktagande av 
sociala investeringsfonden är 28,7 mnkr

De tre finansiella målen bedöms vara uppfyllda samt av kommunens 33 verksamhetsmål 
bedöms 27 mål vara helt uppfyllda, två delvis uppfyllda och fyra inte uppfyllda.

Den sammanfattande bedömningen av kommunen, bolagen och förbunden i Tomelilla 
kommunkoncern är att de uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de 
uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och god följsamhet mot mål och ägardirektiv.

25



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

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

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn – och 
utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år. Utfallet 2020 redovisas i 
nedanstående tabell

Skola (tkr) IB från 2019 Utfall 2020 UB 2020

Kastanjeskolan -4 213 -1 068 -5 281

Brösarps skola 216 8 224

Onslundaskolan 1 819 -116 1 703

Smedstorps skola -1 209 127 -1 082

Lindesborgsskolan -395 -559 -954

Byavångsskolan 2 781 -75 2 706

Ängens förskola -549 150 -399

Lärkans förskola -112 -151 -263

Västervångens förskola 511 -215 296

SUMMA -1 151 -1 899 -3 050

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av att balanskravsresultatet är positivt finns inte något krav på 
återställande av resultat kommande år.

Barnperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under föregående år har 
årsredovisningen inte någon betydelse ur ett framtida barnperspektiv

Miljöperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under föregående år har 
årsredovisningen inte någon betydelse ur ett framtida miljöperspektiv

Uppföljning
Den ekonomiska uppföljningen kommer även fortsättningsvis att följas upp per 
tertial och vid befarad avvikelse oftare.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2021-03-17

Årsredovisning 2020 Tomelilla kommun

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Revisorerna

Kommunfullmäktige

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Inledning 

Kommunstyrelsens ordföranden har ordet 

Tomelilla på Österlen – en kreativ och hållbar bit av Skåne! 

Året som gått har i stor utsträckning präglats av pandemin covid-19 och alla de åtgärder 

som vidtagits i våra verksamheter. Jag vill därför inledningsvis passa på att tacka alla 

kommunens medarbetare och då särskilt inom stöd- och omsorgsverksamheten för ett 

mycket gott arbete under året. Tack vare helhjärtat engagemang, god struktur och gott 

ledarskap har vi i stor utsträckning klarat av att hålla smittan borta från sårbara äldre och 

personer med funktionsutmaningar. Ett riktigt fint resultat under tuffa omständigheter! 

Kommunen redovisar för 2020 ett positivt resultat med +39,5 miljoner kronor. Det är 

sjuttonde året i rad som resultatet varit positivt och dessutom historiens starkaste. Det är 

ett resultat som stärker kommunens långsiktiga betalningsförmåga och möjliggör 

amortering på låneskuld eller senareläggning av nya lån. Buffertarna är inte ianspråktagna 

och verksamheterna har under året presterat en mycket god budgetföljsamhet och budgetar 

i balans eller med hyggliga överskott. Bra! 

Staten och riksdagen har varit ytterligt generösa med både extra statsbidrag och 

kostnadskompensationer under året, vilket tillsammans med realisationsvinster lyft 

resultatet. Detta har också medfört att vi kunnat göra nedskrivningar på 

anläggningstillgångar som annars hade riskerat komma som en kostnad i en framtida 

resultaträkning. Min bedömning är att kompensationer och statsbidrag kommer att hålla en 

mer blygsam nivå kommande år, då statens nyupplåning mot statsskuld inte kan fortsätta i 

nuvarande omfattning. Det är därför av yttersta vikt att vi som kommun har god ordning 

och reda i vår ekonomi. 

Under året har våra grundskolor fortsatt arbetat strukturerat med att nå ökad 

måluppfyllelse. Efter flera år av sviktande meritvärden och resultat i nationella prov, 

skönjer vi en uppgång av resultat och behörighet till fler förstahandsval och uppfyllande av 

utbildnings- och yrkesdrömmar. Det ger en riktig frihet för barn och unga. Dessa drömmar 

är det viktigt att alla hjälper till att stödja, därför är det glädjande att PRAO-platserna 

fungerat bra under året och att alla ungdomar som sökt kommunala feriejobb, har fått det. 

Under året har kommunfullmäktige väsentligt förstärkt ekonomin för familjenämndens 

verksamheter. Resurser finns nu i god omfattning motsvarande de mål och verksamheter 

som ställts upp och bedrivs. 

Pandemin har varit oerhört påfrestande på delar av vår bygds näringsliv, där särskilt 

besöks- och restaurangnäringen haft tuffa förhållanden med omställning och minskade 

intäkter som följd. Det är därför glädjande att Tomelilla kommun som enda kommun i 

Skåne under 2020 haft en minskande arbetslöshet med 0,8 procent och även ett minskande 

försörjningsstödsbehov. Detta är mycket tack vare ett livskraftigt småskaligt näringsliv och 

ett aktivt arbete inom vår individ- och familjeomsorg/arbetsmarknadsenhet med stort 

fokus på jobb och egen försörjning. 
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Digitaliseringen har under året tagit stora och långa språng - på grund av eller tack vare 

pandemin. Många av de tillämpningar som vi tvekat kring införandet av och många tjänster 

som vi tidigare inte hade behov av, har snabbt blivit realiserade. Många av våra anställda 

har under delar av året fått arbeta med bas i hemmet. Detta är en arbetsform som många 

sannolikt kommer växla till också efter pandemin och samtidigt kunna hålla en hög 

servicenivå till kommuninvånarna. I dagsläget har vi sannolikt inte bilden helt klar för oss, 

men som liten kommun har vi kommit långt i digitaliseringsarbetet. Vi har här haft en 

oerhörd nytta av att vara just en mindre och framåtlutad kommun. 

Fritidschecken är en av de satsningar som införts under året. Denna ska ses som ett 

komplement till redan befintliga föreningsstöd, så att fler barn och unga och deras 

vårdnadshavare genom efterfrågan ska kunna påverka och styra utbudet av aktiviteter. 

Fritidschecken kommer för många räcka långt för en mer aktiv fritid för fler. Den är ett bra 

stöd, som med fokus på barn och ungas intressen ger alla lika möjligheter och invånarna 

mer inflytande i vardagen. 

Många av de reformer och förbättringar som kommunfullmäktige beslutat om i budgeten 

för 2020, har på grund av pandemiläget inte kunnat fullföljas fullt ut. Däribland finns 

satsningarna måltidsvän och unga i omsorgen. Dessa satsningar rullas nu in i kommande år 

för att bidra till en ökad livskvalitet och stimulans för äldre invånare. Under året har arbetet 

med kommunens nya vision landat efter en lång förankringsprocess och 

Livskvalitetsprogrammet ligger färdigt för beslut i början av 2021. Arbetet med det under 

året politiskt beslutade uppdraget kring landsbygds- och tätortsprogram, kommer 

intensifieras när covid-19-läget planar ut. 

Slutligen vill jag dela glädjen av de strålande resultat vår kommun uppnått i SKR:s 

Kommunkompass 2020. Ett resultat på 497 poäng är riktigt bra, vilket visar att förvaltning 

och förtroendevalda kommit en bra bit på väg mot att framtidsanpassa Tomelilla kommun. 

Vi har rätt fokus, goda rutiner och en genomgående hög kvalitet i styrning och ledning, 

vilket gör att kommuninvånare kan ställa än högre krav på gott bemötande och bra 

leverans. Mycket bra jobbat! 

Leif Sandberg(C), kommunstyrelsens ordförande under 2020 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Nedan visas en översikt över kommunens och den kommunala koncernens utveckling. 

Koncernens utveckling (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 267,7 254,2 225,2 243,9 248,4 

Verksamhetens kostnader -877,8 -902,9 -911,9 -942,7 -941,1 

Årets resultat 23,1 20,1 0,7 12,7 50,8 

Soliditet (%) 38,4 39,2 36,1 35,9 35,7 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%) 15,6 17,5 17,2 18,1 20,2 

Investeringar 102,9 100,7 155,7 103,4 109,0 

Långfristig låneskuld 446,6 446,5 486,3 571,2 621,1 

Antal anställda (st) 817 829 804 797 851 

 

Kommunens utveckling (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Folkmängd (st) 13 330 13 416 13 557 13 617 13 663 

Kommunal skattesats (%) 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 

Verksamhetens intäkter 206,7 191,2 169,2 187,0 179,9 

Verksamhetens kostnader -844,6 -868,0 -874,5 -907,3 -896,6 

Årets resultat 18,0 13,4 7,1 12,1 48,1 

Balanskravsresultat 17,5 13,4 4,6 2,4 28,7 

Soliditet (%) 48,1 49,0 47,4 46,8 43,8 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%) 15,7 17,9 19,5 20,8 22,6 

Investeringar 80,2 78,6 103,0 70,1 81,6 

Långfristig låneskuld 190,0 190,0 190,0 250,0 300,0 

Antal anställda (st) 744 751 725 717 718 

Den kommunala koncernen 

Nedan visas den samlade kommunala verksamheten som bedrivs i kommunens nämnds- 

och förvaltningsorganisation, helägda och delägda bolag, förbund samt privata utförare. 

Österlen VA AB är det nya gemensamma bolaget som Tomelilla och Simrishamns 

kommuner startat upp för att hantera drift och utveckling av VA-arbetet i de båda 

kommunerna. Aktiekapitalet är på 5 mnkr enligt aktieägaravtalet, där varje kommun står för 

2,5 mnkr. Bolaget togs i drift den 1 september 2020. 
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Österlenhem AB 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) 13 14 

Nettoomsättning 59 007 60 593 

Resultat efter finansiella poster 1 600 3 007 

Budgeterat resultat 384 927 

Balansomslutning 372 060 374 499 

Investeringar 32 779 38 525 

Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där 

uppföra och förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva 

anordningar liksom uppförande av småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller 

förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. 

Österlenhem AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på 3 007 tkr, ett överskott 

mot budget på 2 080 tkr. Bland annat kostnader för energi, snöröjning och 

halkbekämpning var lägre än förväntat på grund av att 2020 var varmare än normalt. Sänkta 

arbetsgivaravgifter och ersättning från staten för sjuklönekostnader på grund av pandemin 

medförde lägre kostnader än budgeterat och nedskrivningar av anläggningstillgångar som 

gjordes 2019 resulterade i en lägre avskrivningsnivå 2020. På intäktssidan påverkades 

resultatet kraftigt av bland annat högre försäkringsersättning än beräknat, tillval samt 

försäljning av traktor och bilar. 

Under året upphandlades ombyggnad av kvarteret Lansen med påbyggnad av en våning, 

där Skanska AB vann upphandlingen. Rivning påbörjas under 2021. Österlenhems 

önskemål att fastigheten ska ha låg energiförbrukning och klara energikraven för att kunna 

söka stöd för hyresbostäder medförde att förändringar behövde göras i projektet. Då 

fasaden ska hanteras varsamt enligt bygglovet måste andra förändringar göras för att klara 

energikravet. Fönster med lägre U-värden, annan taktäckning krävs, luft/vattenburen 

värmepump och solceller är några av de förändringar som är nödvändiga. Bidrag söktes för 

fjorton av de tjugotre lägenheterna som byggs. Där det tidigare funnits lägenheter kan detta 

stöd inte sökas, varför istället bidrag för ökad tillgänglighet söktes. Även solcellsbidrag 

kommer att sökas. 

Under året fortlöpte också bygget av sju lägenheter i Smedstorp. Det är bolagets egna 

framtagna koncepthus som byggs av Knut Edstrands byggnads AB. Det är välplanerade 

lägenheter med god planlösning och hög materialstandard som blir inflyttningsklara den 1 

juni 2021. Annonsering och uthyrning kommer att påbörjas i början av 2021. 

Nästa projekt som är på gång är Brösarp 11:16. en tomt på cirka tolvtusen kvadratmeter 

som bolaget tecknade kontrakt med Tomelilla kommun för att köpa. Köpet går igenom 

under förutsättning att bygglov söks inom viss tid. Planeringen är i full gång och tanken är 

att det är bolagets koncepthus som ska användas. Både SPF seniorerna Gullvivan i Brösarp 

och Brösarps byagille är intresserade av planerna som fått ta del av material och lämnade 

synpunkter och önskemål. Planering av Hallen 4 i Tomelilla där bolaget byggt två Kombo 
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minihus påbörjades. Här genomförs en studie utifrån planbeskrivningen för att se vilka 

möjligheter tomten kan ge i framtida byggande. 

Årets interna kontrollmål var upphandling och avtalstrohet samt sidouppdrag/bisyssla. 

Uppföljningen påvisade att det inte fanns allvarliga fel och brister inom dessa områden. 

Bolaget började under året arbetet med att få en del investeringar klassificerade som gröna 

för att ansöka om gröna lån som en del i hållbarhetsarbetet. Exempel på detta är byggnader 

med låg energianvändning eller byggnader där en insats kräver minskad energianvändning, 

elbilar etc. Arbetet med att sätta ut bikupor i området påbörjades. Dock fick arbetet med 

klimatsmart boende, tillsammans med Ystad Bostäder AB, Simrishamns Bostäder AB och 

Sveriges Allmännytta, skjutas på framtiden på grund av pandemin. Arbetet innebär att man 

samlas, lär, delar information och goda exempel samt pushar varandra i miljöarbetet. 

För Österlenhem är det viktigt att bedriva en verksamhet som är långsiktig, hållbar och 

främjar utvecklingen av Tomelilla kommun. Detta gör de genom att erbjuda ett brett utbud 

av bostäder med god kvalitet och servicenivå. I samarbete med kommunen och andra 

aktörer samt i olika projekt arbetar de för att främja gemenskap och öka 

tryggheten. Bolaget fortsätter att utvecklas genom de planer för byggnation och underhåll 

som finns. 

Tomelilla Industri AB 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) - - 

Nettoomsättning 1 506 1 517 

Resultat efter finansiella poster -1 040 -393 

Budgeterat resultat -654 -930 

Balansomslutning 17 508 16 985 

Investeringar 0 281 

Bolaget har som syfte med sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, 

sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- 

och hantverksändamål samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva 

offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut. 

Tomelilla Industri AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på -393 tkr, ett 

överskott mot budget på 537 tkr. 

Bolaget förvaltas av Österlenhem AB. De fyra fastigheterna som finns genererar en 

omsättning på cirka 1,5 mnkr. Styrelsen beslutade vid det sista styrelsemötet 2019 att 

fastigheten Balder 6 skulle läggas ut till försäljning. På grund av pandemin drog sig 

intressenterna ur. Det negativa resultatet beror på att man tidigare år gjort skattemässiga 

direktavdrag medan man i bokföringen lagt investeringar på plan. 

35



  

 

  

 

Dialog fördes med kommunen om uthyrning av lediga lokaler i Industribyn 2. Dock är 

bolagets lokaler inte i skick för uthyrning då det krävs investeringar för att anpassas till 

hyresgäster för att på så sätt erhålla hyresintäkter. 

Målen i ägardirektiven är uppfyllda när det gäller soliditet men inte gällande avkastning på 

grund av att direktavdrag tidigare gjordes skattemässigt. 

Bolaget kommer att fortsätta arbetet med energieffektivisering. 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) - - 

Nettoomsättning 37 492 39 719 

Resultat efter finansiella poster -121 -134 

Budgeterat resultat -233 -209 

Balansomslutning 8 929 9 996 

Investeringar 0 0 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner 

hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för 

kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av 

kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. 

Österlens Kommunala Renhållnings AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på -

209 tkr, ett överskott mot budget på 75 tkr. Både omsättningen och rörelsekostnaderna 

ökade med ungefär samma procentuella ökning. Anledningen till ökningen av 

omsättningen var främst höjningen av renhållningstaxorna med anledning av den av 

regeringen införda förbränningsskatten av restavfall samt en indexering av 

entreprenörsersättningarna. Även antalet kunder i området ökade vilket medförde en 

omsättningsökning. Kostnaden avseende inköp av matavfallspåsar till hushållen ökade 

samtidigt som kostnaderna minskade hos storköket, vilket troligen var en effekt av 

pandemin. För att möta ökande kostnader från leverantörerna måste bolaget höja 

renhållningstaxorna mot kunderna de kommande åren. 

Enligt antagen miljöpolicy ska bolaget ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa 

sätt med hänsyn till miljö, teknik och ekonomi. Miljönyttan från avfallshanteringen består i 

resurshushållning, energiåtervinning och produktion av biogas. Målet är att verksamheten 

ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt, hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. 

Genom avtal och samverkan med Sydskånes Avfalls AB (SYSAV) får Ökrab del av de 

stordriftsfördelar som uppnås när fjorton kommuner tillsammans kan ta del av den senaste 

miljötekniken och genomföra de stora investeringar som behövs för att kunna utvinna 

energi från restavfall och biogas samt biogödsel från matavfall. Genom att i första hand 

åstadkomma återanvändning, materialåtervinning genom källsortering via 

återvinningsstationer (22 stycken) och återvinningscentraler (3 stycken) samt 
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energiutvinning genom förbränning samt biologisk behandling av matavfallet återvinns 

därmed idag cirka 99 procent av avfallet på ett miljö- och resursmässigt bra sätt. 

Sveriges Riksdag beslutade 2019 att samtliga kommuner ska samla in och borttransportera 

utsorterat matavfall senast den 1 januari 2021, vilket Ökrab har gjort sedan 2011. Under 

2020 samlade Ökrab in 2 467 ton matavfall från Tomelilla kommun och Simrishamns 

kommun. 

Under året färdigställde Ökrab tillsammans med 10 av Sysavs 14 ägarkommuner en ny 

renhållningsordning som kommer att implementeras i kommunerna under 2021. 

En ny bolagsordning togs fram av ägarkommunerna under 2019 och antogs vid Ökrabs 

bolagsstämma 2020. 

En intern kontrollplan togs fram och antogs av styrelsen för 2020. 

Under de senaste åren har man kunnat se en trend av minskade avfallsmängder vilket är 

mycket positivt. Det som kommer att vara Ökrabs viktigaste arbete under de kommande 

åren är införandet av bostadsnära insamling i området. Målsättningen är att kunna erbjuda 

kunderna i Simrishamns och Tomelilla kommuner en bostadsnära insamling till ett rimligt 

pris med en förbättring av mängden tidningar och förpackningsmaterial samtidigt som man 

minskar mängden restavfall. Idag råder stor osäkerhet om när detta system kan införas men 

förhoppningsvis kommer man att nå en lösning på detta under 2021. Under 2020 beslutade 

regeringen att ta bort producentansvaret för tidningar och journaler. I våra kommuner 

samlas årligen in cirka 45 ton av dessa material vilka riskerar att hamna i restavfallet om inte 

kommunerna tar över denna insamling. Under 2021 kommer Ökrab att försöka nå en 

överenskommelse om hur insamlingen skall fortsätta i ägarkommunerna. För att möta 

ökade kostnader i form av indexhöjningar och förbränningsskatt justeras renhållningstaxan 

2021 med 2 procent. Då regeringen beslutat om fortsatta höjningar av 

förbränningsskatten samtidigt som indexhöjningarna förespås bli 2-3 procent varje år är det 

troligt att Ökrab kommer att tvingas justera renhållningsavgifterna med motsvarande 

siffror de kommande åren såvida inte mängden restavfall minskar drastiskt. 

Österlen VA AB 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) - 52 

Nettoomsättning - 27 258 

Resultat efter finansiella poster - 29 

Budgeterat resultat - 0 

Balansomslutning - 60 176 

Investeringar - 1 368 

Österlen VA AB är det nya gemensamma bolaget som Tomelilla och Simrishamns 

kommuner startat upp för att hantera drift och utveckling av VA-arbetet i de båda 

kommunerna. Bolaget startades upp som en gemensam satsning mellan Simrishamns och 
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Tomelilla kommun för att långsiktigt kunna upprätthålla VA-försörjningen i båda 

kommunerna. Bolaget togs i drift den 1 september 2020. 

Österlen VA AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på 29 tkr. Bolaget har i sin 

uppstart arbetat efter respektive kommuns tidigare antagna budget för VA-verksamheterna. 

Investeringar som genomförs i kommunerna genom Österlen VA AB:s försorg redovisas i 

respektive kommuns anläggningsregister. 

Under bolagets första månader låg fokus på att få igång administrativa rutiner och system 

parallellt med arbetet att genomföra en organisationsförändring inför 2021. Den pågående 

pandemin hade en stor påverkan på de sociala aspekterna under höstens arbete med en 

organisationsförändring. Utmaningen var att inte kunna ha gemensamma möten i större 

grupper vilket är en viktig del i att bygga gemenskap i en ny organisation. 

Ny VD rekryterades under våren, där tidigare avdelningschefen för VA-verksamheten i 

Simrishamn, tillträdde den 1 augusti. Den 1 september skedde verksamhetsövergången då 

all befintlig personal gick över från respektive kommun till VA-bolaget. Vid övergången 

gjordes ingen organisationsöversyn utan samtliga anställda övergick i sina befintliga tjänster 

och organisationsstrukturer. I september påbörjades en organisationsöversyn som fortlöpte 

hela hösten för att skapa en gemensam organisationsstruktur som gäller från och med den 

1 januari 2021. Resultatet av organisationsöversynen blev att det skapades tre olika 

avdelningar med olika fokus och ansvarsområden; Kundtjänst och intern service, Teknik 

och projekt samt Drift och underhåll. 

För att säkerställa att bolaget kan utvecklas och attrahera nya medarbetare krävs nya 

kontorslokaler i Tomelilla. VA-verksamheten rymdes inte i befintliga lokaler i 

kommunhuset utan behövde mer utrymme. En mängd olika alternativ jämfördes och 

utvärderades såsom nybyggnation, hyra av kontorsmoduler, hyra i kommunala lokaler eller 

hyra av privata hyresvärdar. Beslut togs att det strategiskt och mest ekonomiskt fördelaktiga 

alternativet är att hyra in sig i en del av det gamla bankhuset i anslutning till torget. Ett 

femårigt hyresavtal undertecknades i slutet av december med tillträdesdatum den 1 mars 

2021. 

Under året införskaffades ett nytt ekonomisystem, ett nytt intranät lanserades och en ny 

grafisk profil och grafisk handbok skapades. 

Arbetet med intern kontroll och riskanalys av verksamheten påbörjades under hösten. 

Detta arbete kommer att fortsätta under 2021 och en ny intern kontrollplan beräknas att 

fastställas under våren. 

VA-verksamheten i båda kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Taxorna har 

inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av investeringar och inte heller 

behoven av förstärkning av organisatoriska och personella resurser. För att kunna 

långsiktigt säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering behöver 

stora satsningar göras på följande: 
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• Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och befintliga 
områden 

• Öka förnyelsetakten så att reinvestering i ledningsnätet kan göras på en acceptabel 
nivå 

• Anpassa befintlig VA-infrastruktur för kommande/rådande klimatförändringar 

• Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god tillgång av 
råvatten 

• Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam 

• Hantera dagvatten och minska tillskottsvatten inom verksamhetsområden 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) 50 50 

Nettoomsättning 71 121 71 708 

Resultat efter finansiella poster 321 416 

Budgeterat resultat 50 20 

Balansomslutning 40 844 40 911 

Investeringar 3 226 2 906 

Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i 

ett kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet hålla en för 

förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst enligt lagen. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund redovisade ett resultat efter finansiella poster på 

416 tkr, ett överskott mot budget på 396 tkr. Överskottet beror främst på att 

personalkostnaderna var lägre än förväntat, vilket förklaras av riksdagens nedsättning av 

arbetsgivaravgifterna under mars-juni samt lägre ersättning för sjuklönekostnader och en 

lägre semesterlöneskuld. Beslutet att inte göra tillsyn på förskolor och serviceboende under 

pandemin hade en negativ påverkan på ekonomin i kombination med ökade kostnader för 

underhåll och räddningsmaterial avseende fordon och verkstad. 

Räddningstjänsten som är en samhällsviktig funktion har följt råden från Region Skåne och 

Folkhälsomyndigheten och tillämpade nödvändiga förhållningsregler, för att bidra till att 

begränsa smittspridningen. Åtgärder togs fram gällande hur räddningstjänsten ska 

genomföra övningar, tillsyn, brandskyddskontroller och vilken skyddsutrustning som ska 

användas. SÖRF ställde in eller flyttade fram aktiviteter som inte bedömdes som kritiska 

för att upprätthålla beredskap eller fullgöra uppdraget. SÖRF hade en god beredskap och 

uppmanade alla anställda till försiktighet i det allvarliga läget och att följa myndigheternas 

råd och restriktioner. Skärpta råd infördes för att minska smittspridningen av covid-19 och 

ett internt dokument skapades. Förbundets åtgärder för att minska riskerna redovisades 

kontinuerligt för direktionen. 
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Bristen på deltidsbrandmän är fortfarande stor i många av Sveriges kommuner. SÖRF blev 

sju färre anställda deltidsbrandmän under året. Det innebär ett ständigt arbete med att få 

ihop schemat och svårigheter att rekrytera deltidspersonal. 

Vid årsskiftet skedde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa 

bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. 

Förändringarna innebär en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, genom en 

utökad föreskriftsrätt för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). MSB får 

genom förändringarna även utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera 

och fördela resurser. Kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare, konkretare, hålla 

högre kvalitet och vara jämförbara, till förmån för både kommunerna och 

tillsynsmyndigheten. MSB har genom ändringen i lagen om skydd mot olyckor fått 

möjlighet att utfärda föreskrifter om programmens innehåll och struktur. MSB arbetar just 

nu med att ta fram sådana föreskrifter och även allmänna råd. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) 17 17 

Nettoomsättning 15 667 17 407 

Resultat efter finansiella poster 3 73 

Budgeterat resultat -1 070 -710 

Balansomslutning 5 334 6 197 

Investeringar 148 0 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för 

myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna 

Simrishamn, Tomelilla och Ystad. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund redovisade ett resultat efter finansiella poster på 73 

tkr, ett överskott mot budget på 783 tkr. Resultatet nedjusterades med en återbetalning av 

kommunernas medlemsavgift uppgående till 825 tkr. Enligt förbundsordningen ska 

överskott överstigande 1 procent av medlemsavgiften återföras till medlemskommunerna. 

Miljöförbundet tog under året över alkoholtillsynen från Tomelilla kommun vilket 

medförde att både intäkter och kostnader blev högre än budgeterat. Främst intäkterna var 

högre vilket härleder sig till miljö- och hälsoskyddsavgifter. 

Verksamheten följde i stora delar den verksamhetsplan som beslutades av direktionen 

under hösten 2019. Med anledning av den pandemi som råder i samhället gjordes det 

prioriteringar i tillsynen då verksamheten ställdes om till digitala inspektioner/kontroller. 

Det som tillkom under året när det gäller uppdrag och som inte kunde förutspås var 

trängselkontroller på serveringsställena som miljöförbundet utförde på uppdrag av 

medlemskommunerna. 

Vid halvårsskiftet övergick alkoholtillsynen till miljöförbundet från Tomelilla kommun. 

Arbetet med att handlägga ärende kom igång väl. Under hösten togs det beslut i respektive 
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medlemskommuners kommunfullmäktige att delegationen att besluta i alkoholärende, från 

och med 2021, ska övergå till miljöförbundet. Detta kommer att underlätta beslutsgången 

och bli mer effektivt, vilket ligger i det uppdrag som miljöförbundet har från 

medlemskommunerna. 

Under året utfördes cirka 375 riskinventeringar, cirka 375 inventeringar och det skickades 

ut cirka 275 rådbrev när det gäller enskilda avlopp. Livsmedelskontrollerna uppgick till 386 

och trängselkontrollerna till 240. Det utfördes 70 inspektioner av tobak, öl och receptfria 

läkemedel samt utfördes 246 hälsoskyddsinspektioner och av dessa var 45 inspektioner 

klagomål. På lantbruk och fruktodlare utfördes 150 inspektioner. Det utfördes 251 

inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet. När det gäller alkohol utfördes det 30 

inspektioner sedan halvårsskiftet. Sammanlagt utfördes under året 1 373 

kontroller/inspektioner/tillsyn. 

För att kunna följa med utvecklingen i samhället med ett digitalt arbetssätt satsar 

miljöförbundet på att så långt det är möjligt arbeta digitalt. Arbetet är ständigt pågående. 

Under året köptes det in en ny fuktmätare för att kunna mäta fukt exempelvis vid 

klagomålsärende. Under året införskaffades datorer som är lätta att ta med sig ut vid 

kontroll/inspektion. En drönare köptes i syfte att underlätta vid till exempel 

strandskyddstillsyn och vid olagliga soptippar. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

I likhet med föregående prognos bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En endast 

svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade 

avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra 

halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, 

vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms 

ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den 

svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga 

resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen 

väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga vid 

en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av sysselsättningen och det 

kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock återhämtningen för antalet 

sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som 

genomsnitt de kommande tre åren. 

Källa: SKR Cirkulär 21:12 

Befolkningsutveckling 

Den 31 december 2020 uppgick Sveriges totala befolkning, enligt Statistiska Centralbyrån 

till 10 379 295 personer. Befolkningen ökade under året med 51 706 personer, en ökning 

med 0,5 procent och den lägsta på 15 år. Fördelningen mellan kvinnor och män är 49,7 

procent respektive 50,3 procent. 

Den låga befolkningstillväxten beror på minskad naturlig folkökning och på att 

invandringsnettot var lägre än 2019. Antalet födda under 2020 var ungefär samma som för 

2019, den minskade folkökningen beror nästan helt på att antalet döda ökade. Under 2020 

avled totalt 98 124 personer, vilket är 9 358 personer fler än 2019. Invandringsöverskottet 

till Sverige minskade med 50,7 procent under 2020, jämfört med föregående år. 

Under 2020 ökade befolkningen i Tomelilla kommun med 46 personer och uppgick vid 

årsskiftet till 13 663 personer. Under året avled 68 personer och 70 barn föddes, vilket ger 

ett födelseöverskott på 2 personer. 

Flyttningsnettot minskade med 6 personer, totalt flyttade 507 personer till Tomelilla och 

513 personer flyttade ut. Den största inflyttningen skedde från andra delar av Skåne med 

382 personer. 
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Arbetsmarknad 

Under fjärde kvartalet 2020 uppgick andelen sysselsatta i åldern 15-74 år till 67,1 procent, 

en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Andelen 

arbetslösa ökade med 1,6 procentenheter och uppgick till 7,9 procent. Ökningen var störst 

bland personer i åldern 15–24 år samt utrikesfödda. Antalet arbetade timmar var i 

genomsnitt 153,2 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en 

minskning med 3,6 procent. Säsongsrensade och utjämnade data visar på ett förbättrat 

arbetsmarknadsläge jämfört med det tredje kvartalet 2020. Samtidigt är arbetsmarknaden 

fortfarande dämpad jämfört med första kvartalet 2020 då effekterna av covid-19 ännu inte 

hade fått något större genomslag på den svenska arbetsmarknaden. 

Källa: Statistiknyhet från SCB den 9 februari 2021 

Arbetslösheten i Tomelilla kommun uppgick 2020 till 9,0 procent i jämförelse med medel i 

Sverige som uppgick till 8,5 procent. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Coronapandemins följdverkningar är omfattande, både för människors liv och hälsa och 

för ekonomier och marknader. Arbetet har sedan mitten av mars 2020 i allt väsentligt 

handlat om att hantera risker och påverkan som uppstått genom pandemin. Kommunens 

verksamheter har ställt in delar av sin ordinarie, planerade verksamhet och styrt om för att 

säkra samhällsviktig verksamhet. För att förhindra smittspridning har kommunen låtit den 

personal som har haft möjlighet arbeta hemifrån under året. Detta har medfört en del 

utmaningar kopplat till digitala möten och säkerhet. Pandemin har haft omfattande 

påverkan på den globala ekonomin vilket drabbat många olika näringsgrenar och därmed 

haft stor påverkan på verksamhet och ekonomi. Utvärdering av hur Tomelilla kommun 

och dess bolag hanterat pandemin kommer att ske framöver. 
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Den demografiska utvecklingen visar att andelen invånare i arbetsför ålder minskar och 

försörjningsbördan blir högre. Detta påverkar inte bara kostnaderna, utan även möjligheten 

att få bemanning med rätt kompetens och på sikt även att få efterfrågad bemanning 

överhuvudtaget. För att minska risken för kompetens- och personalbrist behöver Tomelilla 

effektivisera verksamheterna och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Inom Tomelilla kommun och dess bolag finns anläggningar till stora värden, som 

exempelvis bostäder, lokaler och anläggningar. Det är viktigt att verksamheten kan fortsätta 

att nyttja fastigheter och anläggningar. Underhållsplaner och förnyelseinvesteringar minskar 

risken att drabbas av eftersatt underhåll. 

En ökad IT-risk finns i hela samhället i och med ökande digitalisering. Vissa verksamheter 

är mer känsliga än andra för dataintrång med mera. Riskerna kan minskas genom att öka 

medvetenheten om olika IT-risker, till exempel se över behörigheter samt arbeta aktiv med 

säkerhetsskydd. 

Operativa risker är sådana fel och brister i kommunens rutiner som kan leda till 

ekonomiska och förtroendemässiga förluster. Kvalitetsbrister i administrativa rutiner, 

otydlig arbetsfördelning och otydliga arbetssätt samt bristande kompetens skapar extra 

arbete, kvalitetsbrister och ökade kostnader. Vissa övergripande rutiner finns men generellt 

är det varje verksamhet som svarar för sina rutiner. Detta är något som ska följas i 

internkontrollplaner. 

Kommunen och dess bolag gör externa inköp för betydande summor och det är många 

medarbetar som är involverade i processen. Det finns en risk att det fakturerade inte 

levereras eller inte motsvarar önskad kvalitet, leveranstid eller pris, vilket leder till ökade 

kostnader. En väl fungerande inköpsprocess ger förutsättningar för korrekta inköp. 

Kommunen har upparbetade rutiner och en nyligen antagen policy för att motverka 

korruption och muta 

Miljörisker finns inom flera områden. För att upptäcka briser innan någon olycka sker 

genomförs systematiskt underhåll av anläggningar och brandsyner med mera. 

Ränteförändringar kan innebära ökade upplåningskostnader för kommunen och dess bolag. 

Risken kan minimeras genom räntebindning. Finanspolicyn och olika räntebindningstider 

minskar risken. 

Pensionsförpliktelser 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som framgår av tabellen nedan. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2019 2020 

Pensionsavsättning inklusive löneskatt 8,4 2,8 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 219,7 214,9 

Finansiella placeringar -55,5 -61,1 

Återlånade medel 172,6 156,6 
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I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens 

avsättning av medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av år 2020. Medlen 

förvaltas av extern kapitalförvaltare, Svenska Handelsbanken. 

Enligt det antagna finansreglementet ska kapitalet förvaltas så att efterfrågad avkastning 

uppnås till minsta möjliga risk. Portföljen ska var fullinvesterad, det vill säga andelen likvida 

medel ska vara minimal, maximalt 10 procent. Andelen aktierelaterade finansiella 

instrument tillåts uppgå till 75 procent och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent 

samt andelen alternativa investeringar tillåts uppgå till 10 procent. 

Per den siste december 2020 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa 

investeringar som uppgick till 10,46 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen 

aktier uppgick till 68,47 procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 

21,02 procent i enlighet med placeringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen 

likvida medel som maximalt får uppgå till 10 procent uppgick till 5 procent vid årets slut. 

Placeringar (mnkr) Anskaffnings-
värde 

Marknadsvärde 
201231 

Andel av 
portfölj (%) 

Svenska aktier 25,5 27,5 45,09 

Utländska aktier 12,9 14,3 23,38 

Svenska räntebärande 10,1 10,3 16,79 

Utländska räntebärande 2,6 2,6 4,23 

Alternativa investeingar 6,3 6,4 10,46 

Summa värdepapper 57,4 61,1 99,95 

Bankmedel 0,0 0,0 0,05 

Summa portfölj 57,4 61,1 100,00 

Realiserade vinster under året  12,4  

Orealiserade vinster under året  3,6  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen 

• En ny medarbetare, Kommun-Kim, började sin anställning i kommunen. Kim finns 
till för invånare och har fokus på att kunna svara på de vanligaste frågorna som rör 
den kommunala verksamheten 

• Krångelportalen introducerades under perioden. Tanken är att identifiera och 
eliminera de onödigt krångliga processerna som finns i kommunen 

• En medarbetarpolicy togs fram 

Samhällsbyggnadsnämnden 

• VD till det gemensamma VA-bolaget, som startades i september, rekryterades och 
en ny styrelse utsågs 

• Busshållplatsen på Ystadvägen anpassades till superbuss med 3D övergångställe 

• Under hösten medverkade Tomelilla kommun i Climate-week Österlen, vilket var 
ett samarbete med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), lokala livsmedelsleverantörer 
och andra kommuner i Sverige 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Aktivitetsparken invigdes den 11 september tillsammans med barn och unga 

• Under året inrättades det en fritidscheck för barn i åk 4–9 som kunde användas 
som betalning eller delbetalning för exempelvis en medlemsavgift gällande 
aktiviteter hos föreningar och i kommunen 

• Under den sista delen av året påbörjades arbetet med att göra huvudbiblioteket till 
"meröppet", vilket beräknas vara klart i början av 2021 

Vård- och omsorgsnämnden 

• Verksamheten införde digital läkemedelssignering, vilket ger en högre kvalitet för 
både patienter och medarbetare 

• Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet vilket var värdefullt 
med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplades samman med frivilliga 
resurser för exempelvis matinköp 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns nu på en digital plattform 
vilket gav alla medarbetare åtkomst till vardagsstöd i form av processer och rutiner 
direkt i mobilen 

Familjenämnden 

• Utsiktens förskola, Brösarp, som arbetar enligt I Ur och Skurpedagogiken, tog 
värmestugan "Hus-huset" i bruk. Under slutet av 2020 färdigställdes en ny paviljong 
för förskolan i Brösarp med väderskyddat utesov, kapprum och mindre rum för 
inomhusaktiviteter 

• 25 extratjänster inrättades under året 

• Den rådande pandemin medförde inte ökade kostnader inom försörjningsstöd 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

I Tomelilla kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med 

den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens 

nämnder och övriga bolag och förbund. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt 

framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad. 

Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art 

och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken 

verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs. I detta avsnitt beskrivs 

utformningen av strukturen för styrning och uppföljning inom Tomelilla kommunkoncern. 

Ansvarsstruktur 

Inom Tomelilla kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala 

bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och 

för genomförandet av verksamheten. 

Kommunfullmäktige med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och 

styrande organet. Kommunfullmäktiges roll i styrningen är att fastställa 

kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen. 

Detta görs framförallt genom årliga beslut om nästa års budget. I samband med budget 

fastställer kommunfullmäktige konkreta mål för god ekonomisk hushållning samt 

ekonomiska krav och ramar för kommande år. Fullmäktige ska också fatta beslut i alla 

frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv 

för att styra den kommunala koncernen. Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunstyrelse 

och nämnder samt utser styrelseledamöter till de kommunala bolagen. Fullmäktiges roll i 

uppföljningen är att godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt besluta om 

ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och 

utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och 

ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen 

svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens 

nämnder, de kommunala bolagen samt kommunalförbunden. Betydande delar av detta 

ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen (se särskilda rubriker 

nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige. 

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och 

riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. I 

styrsystemet innebär det att nämnder och styrelser utvecklar strategier och mål samt 

identifierar risker i relation till fullmäktiges visioner, mål och uppdrag. Detta sammanfattas i 
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nulägeskartor för nämnderna och affärsplan för bolagen. Nämnderna och bolagen 

rapporterar normalt till kommunstyrelsen. 

Den kommunala koncernens tjänstemän ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har 

tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den 

operativa verksamheten. I styrsystemet innebär det att tjänstemännen i nämnder och bolag 

ska översätta de politiska visionerna, strategierna, målen och uppdragen till operativa mål 

och konkreta aktiviteter som sammanfattas i verksamhetsplaner samt återrapportera till 

ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och ekonomi utvecklas. 

Centrala styrdokument 

Inom Tomelilla kommunkoncern används olika styrdokument. Styrdokumenten syftar 

generellt till att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. 

Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt (policyer) eller 

rättssäker hantering (riktlinjer). Några av de mest centrala dokumenten som används för 

styrning och uppföljning inom den kommunala koncernen är reglemente för 

ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, 

finansreglemente, inköps- och upphandlingsreglemente, reglemente för intern kontroll, 

program för uppföljning av privata utförare och attestreglemente. 

Serviceplan 

Kommunstyrelsen och nämnderna har utifrån antagen serviceplan genomfört olika åtgärder 

under året. Serviceplanen beskriver hur service och bemötandefrågor ska fungera i 

kommunen. Uppföljning visar på förbättrat serviceresultat. Bland annat arbetade 

samhällsbyggnadsverksamheten aktivt med kundfokus utifrån serviceplanen vilket ledde till 

få klagomål avseende kommunens grönytor och korta handläggningstider inom bygglov. 

Inom vård och omsorg anpassades exempelvis kommunikationen efter önskemål och 

behov och det arbetades aktivt med klagomål och synpunkter samt analys och uppföljning 

görs flera gånger om året i olika forum som till exempel brukarmöten och 

verksamhetsdialoger. 

Styr- och målmodell 

Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 

styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, så 

att visionen och verksamhetsmålen uppnås och god ekonomisk hushållning säkras. 

Sedan 2019 arbetar Tomelilla kommun efter en ny målmodell som innebär att kommunen 

ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver 

utvecklas och förbättras. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål 

utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande målområden nedan med vardera två mål. 
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Vision 

I december 2020 antogs Tomelilla kommuns vision: 

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 

innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.” 

En kortare devis är kopplad till visionen: "Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit 

av Skåne” 

För att involvera allmänheten, avsätts medel årligen från och med 2021 för att stimulera 

stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda. 

Tillitsbaserad styrning 

Under lång tid har offentlig verksamhet i Sverige präglats av styrning uppifrån och nedåt. 

Det har i många fall lett till onödig administration och ineffektivitet. Verksamheter har 

upplevts som stelbenta och detaljstyrda. Genom att Tomelilla kommun nu växlar över till 

en tillitsbaserad styrning vill vi, precis som många andra kommuner och myndigheter, flytta 

besluten närmare verksamheterna. Utgångspunkten för kommunens beslut ska vara 

medarbetarnas profession och kompetens, tillsammans med behoven hos våra kunder. 

Varje verksamhets övergripande planering och mål tydliggörs i en verksamhetsplan och en 

kontinuerlig verksamhetsdialog. Vi prioriterar tid för nulägeskoll, analys och dialog för att 

ständigt kunna utveckla och förbättra arbetet och de tjänster vi erbjuder våra kunder. 

En nulägeskarta upprättas årligen inför nämndernas mål- och budgetprocess. Den är en 

sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som lämnas till nämnden/styrelsen. 

Syftet är att ge ett stöd till de förtroendevalda för förståelse av verksamhetens utmaningar 

och möjligheter. Nulägeskartan bygger på en omvärldsanalys och en nulägesanalys. 
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Budget 

2020 års budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i maj 2019 där kommunstyrelsen, 

presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 

samt ledande tjänstemän deltog. Temat var hur Tomelilla kommun påverkas av trender i 

omvärlden. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska utvecklingen för 

kommande planperiod redovisades. 

Samråd hölls med de kommunala bolagen och förbunden, vilket hade som syfte att få en 

redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 2020. Deltagande 

aktörer var kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB, 

Österlens Kommunala Renhållnings AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-

Österlenregionens Miljöförbund samt chefstjänstepersoner. 

Investeringsberedningen sammanträdde tre gånger och vid det sista mötet gjordes en slutlig 

prioritering av planerade investeringsobjekt. Beredningens underlag utgör en del av 

budgetförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att skicka budgetremissen för åren 2020-2022 till 

nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som 

kommunen står inför. 

Inför sammanställningen av det slutliga budgetförslaget gjordes vissa förändringar i 

planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos, 

statsbidragsberäkningar samt pensionsprognos. 

Nämnderna och kommunstyrelsen beslutade om sina respektive internbudgetar samt 

verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan utgången av januari 2020. 

Återredovisning från nämnderna ägde rum vid kommunfullmäktiges sammanträdde i 

februari 2020. 

Uppföljning under budgetåret 

Kommunkoncernen följer upp mål och budget tre gånger per år. Detta sker i en 

tertialrapport, i en delårsrapport och i årsredovisningen. 

Tertialrapporten omfattar årets första fyra månader och innehåller uppföljning och analys 

av målen, ekonomiskt periodutfall samt helårsprognos. 

Delårsrapporten omfattar årets första åtta månader och är lagstadgad. Den är mer 

omfattande än tertialrapporten och innehåller uppföljning, analys av mål, ekonomiskt 

periodutfall och helårsprognos. 

Årsredovisningen är lagstadgad och innehåller koncernövergripande analyser i 

förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningar,  kassaflödesanalyser, 

notupplysningar, drift- och investeringsredovisning i detalj och verksamhetsanalyser. 
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Uppsiktsplikt 

Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för kommunens 

nämnder som för kommunens hel- och delägda aktiebolag. 

Kommunens verksamheter följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi 

löpande under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för 

att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att 

säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk 

kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Rapporteringen 

uppåt i kommunen har ett värde för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och god 

ekonomisk kontroll. 

Intern kontroll 

Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar 

till att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunallagen ger 

nämnderna ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande och 

samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen. Samtliga 

nämnder upprättade riskanalyser och beslutade om interna kontrollplaner för år 2020. 

Uppföljningen av den interna kontrollen sker genom att samtliga nämnder och styrelser 

lämnar in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunstyrelsen. Rapporterna 

innehåller allmänna omdömen om den interna kontrollen, vilka särskilda granskningar och 

kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder. 

Som stöd i det interna kontrollarbetet finns kommungemensamma mallar. I syfte med att 

arbeta mer likartat med internkontroll inom kommunen, togs det under året fram en 

handbok för intern kontroll med tillhörande mallar. 

Uppföljningen visar att övervägande delen av de kontroller som utförts, bedöms som 

tillfredsställande och ett färre antal som mindre tillfredsställande. De avvikelser som har 

påträffats i respektive nämnds valda kontroller har åtgärdats och i vissa fall har kontrollerna 

även återinlagts till nämndens internkontrollplan för år 2021. Den samlade bedömningen är 

att nämnderna arbetar systematiskt med den interna kontrollen och att den i allt väsentligt 

fungerar väl. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 

Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa 

mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning 

av kommunens samtliga mål, både finansiella mål och verksamhetsmål. För att god 

ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två tredjedelar av samtliga mål samt de 

tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året. 

I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och en sammanställning av 

kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, det vill säga 

kommunstyrelsens och nämndernas mål. De tre finansiella målen bedöms vara uppfyllda 

samt av kommunens 33 verksamhetsmål bedöms 27 mål vara helt uppfyllda, två delvis 

uppfyllda och fyra inte uppfyllda. Nämndsmålen redovisas i tabellform under respektive 

nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i årsredovisningen. 

Pandemin påverkade måluppfyllnaden under året och medförde att fyra av målen inte 

kunde uppfyllas. Samhällsbyggnadsnämndens mål "Förbättra dialogen med medborgarna" 

uppfylldes inte då den rådande pandemin medförde att den utåtriktade aktiviteten ställdes 

in. Ett annat mål som inte kunde uppfyllas på grund av pandemin var byggnadsnämndens 

mål "Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring" där de planerade 

träffarna fick skjutas fram. Familjenämndens mål "Kommuninvånare ges ökade möjligheter 

till sociala sammanhang" uppfylldes inte heller med anledning av att planerade studiebesök 

i näringslivet och med föreningar fick ställas in. Kultur- och fritidsnämndens mål "Antal 

besökare i kulturhuset ska öka" kunde inte uppfyllas då verksamheten hade restriktioner på 

antalet besökare och fick stängas helt under årets sista månad. 

87,9 procent av målen bedöms vara helt uppfyllda eller delvis uppfyllda där bedömningen 

är att Tomelilla kommun har en god måluppfyllnad och uppfyller kravet på god ekonomisk 

hushållning. 

Den sammanfattande bedömningen av bolagen och förbunden i Tomelilla 

kommunkoncern är att de uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de 

uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och god följsamhet mot ägardirektiven.
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Finansiella mål Måluppfyllelse 

Resultatmål  

Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska 
uppgå till lägst 2,0 procent i genomsnitt i perioden 2020–2022. 

Målet är uppfyllt. Resultatet 
för 2020 uppgick till 5,9 
procent av skatter och 
statsbidrag. Med 2021 och 
2022 års budgeterade 
resultat på 2 procent 
kommer den 
genomsnittliga 
resultatnivån för perioden 
att uppgå till drygt 3,0 
procent av skatter och 
statsbidrag. 

Investeringsmål  

Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020–2022 uppgå till 
maximalt 12 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. 

Målet är uppfyllt. 
Nettoinvesteringarna 
uppgick till 9,8 procent av 
skatter och statsbidrag år 
2020. Enligt den 
budgeterade 
investeringsnivån kommer 
nettoinvesteringarna att 
uppgå till i snitt 11 procent 
under åren 2021–2022. 

Skuldmål  

Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna ska uppgå till minst 55 
procent i genomsnitt under perioden 2020–2022. Investeringar inom den 
skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via genererat 
kassaflöde från verksamheten, det vill säga nyupplåning bör undvikas. 
Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom 
upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 

Målet är uppfyllt. 
Självfinansieringsgraden 
för år 2020 uppgick till 100 
procent. Enligt den 
budgeterade 
investeringsnivån för 2021 
och 2022 kommer 
självfinansieringsgraden att 
uppgå till 75 procent för 
perioden. 

 

Måluppfyllelse Helt 
uppfyllda 

Delvis 
uppfyllda 

Ej 
uppfyllda 

Totalt 

Överförmyndarnämnden 5 0 0 5 

Kommunstyrelsen 6 1 0 7 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 0 1 4 

Byggnadsnämnden 2 0 1 3 

Kultur- och fritidsnämnden 1 1 1 3 

Vård- och omsorgsnämnden 5 0 0 5 

Familjenämnden 5 0 1 6 

Totalt 27 2 4 33 
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Årets resultat 

Årets resultat för koncernen uppgick per den siste december till 50,8 mnkr och för 

kommunen till 48,1 mnkr. Den främsta anledningen är de statsbidrag som betalades ut 

under året som en följd av pandemin, men även att nämnderna hade en hög 

budgetföljsamhet. 

Årets resultat (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Koncernen 23,1 20,1 0,7 12,7 50,8 

Kommunen 18,0 13,4 7,1 12,1 48,1 

Avsättning till resultatutjämningsreserv 

Av tidigare års resultat har 16,5 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är 

tänkta att kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed 

undvika drastiska nedskärningar i verksamheterna. För år 2020 görs ytterligare 13,5 mnkr i 

avsättning till resultatutjämningsreserven. 

Resultatöverföring 

I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska 

avvikelser/resultat i driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att 

överföra resultat inom barn- och utbildningsverksamheten per skola till följande år. 

Social investeringsfond 

Årets uttag ur den sociala investeringsfonden motsvarar den projektansökan avseende 

2018–2020 gällande arbetsmarknadsinsatser för ungas, nyanländas och långtidsarbetslösas 

etablering i arbetslivet för 2018–2020. Uttag av medel från sociala investeringsfonden på 

totalt 7,8 mnkr godkändes för projektet med uttag på 2,6 mnkr 2018 samt 5,2 mnkr under 

åren 2019 och 2020. Fondens medel beräknas vara förbrukade när projektet avslutas. 

Utvecklingen av verksamhetens kostnader och intäkter 

Kostnadsutvecklingen har generellt sett minskat både för kommunkoncernen och 

kommunen vilket är ett resultat av en ökad effektivitet i organisationen. Intäktsutvecklingen 

har varit mer ojämn på grund av de riktade statsbidragen då förutsättningarna förändras 

snabbt. Sammanfattningsvis är det totalt sett en tendens till positiv utveckling för såväl 

kommunkoncernen som kommunen.
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Verksamhetens intäkter och kostnader (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter, koncernen 267,7 254,2 225,2 243,9 248,4 

Förändring (%) 24 % -5 % -11 % 8 % 2 % 

Verksamhetens kostnader, koncernen -877,8 -902,9 -911,9 -942,7 -941,1 

Förändring (%) 9 % 3 % 1 % 3 % 0 % 

Verksamhetens intäkter, kommunen 206,7 191,2 169,2 187,0 179,9 

Förändring (%) 43 % -7 % -12 % 11 % -4 % 

Verksamhetens kostnader, kommunen -844,6 -868,0 -874,5 -907,3 -896,6 

Förändring (%) 13 % 3 % 1 % 4 % -1 % 

Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag 

Skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 811,8 mnkr per den siste december 2020, vilket 

var en ökning i jämförelse med de senaste åren. Intäkter från generella statsbidrag och 

utjämningar motsvarar 35 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag år 2020. 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Skatteintäkter 474,9 501,5 513,3 528,9 528,6 

Generella statsbidrag och utjämningar 207,2 217,2 228,0 232,1 283,2 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 682,1 718,7 741,3 761,0 811,8 

Förändring (%) 7 % 5 % 3 % 3 % 7 % 

Budgetföljsamhet 

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 31,5 mnkr, där nämnderna står för 10,6 mnkr. 

Endast en nämnd har en negativ budgetavvikelse, kultur- och fritidsnämnden, vilken 

uppgick till 0,2 mnkr. På grund av pandemin och därmed stränga restriktioner tvingades 

verksamheten ställa in aktiviteter och ställa om verksamheten, vilket medförde lägre 

intäkter och högre kostnader. Kommunstyrelsens överskott på 2,3 mnkr beror främst på 

extern finansiering gällande digital utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd 

som hade det största överskottet, 5,1 mnkr, vilket beror på flera olika anledningar såsom 

vakanta tjänster, sjukskrivningar, föräldraledighet, högre intäkter än budgeterat, 

samplanering av verksamheten för bättre nyttjande av befintlig personal inom baden samt 

mindre kostsamma bostadsanpassningsärenden. Byggnadsnämnden hade en positiv 

budgetavvikelse på 2,1 mnkr främst då bygglovsintäkterna ökade. 

Finansieringens överskott på 20,9 mnkr beror främst på högre statsbidrag än budgeterat 

samt att anslaget för oförutsedda kostnader inte nyttjades i någon större utsträckning. 

Forskning visar att ju lägre budgetavvikelse kommunen redovisar, desto större möjlighet 

har organisationen att kontrollera sin ekonomi. Budgetavvikelsen bör ligga nära så noll som 

möjligt. Budgetföljsamheten i kommunen anses god. 
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Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -0,9 -0,9 0,0 

Revisionen -1,0 -1,1 0,1 

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden -2,5 -2,5 0,0 

Kommunstyrelsen -65,7 -68,0 2,3 

Samhällsbyggnadsnämnden -41,5 -46,6 5,1 

Byggnadsnämnden -0,7 -2,8 2,1 

Kultur- och fritidsnämnden -22,4 -22,2 -0,2 

Vård- och omsorgsnämnden -233,0 -233,2 0,2 

Familjenämnden -399,9 -400,9 1,0 

Finansieringen 815,7 794,8 20,9 

Totalt 48,1 16,6 31,5 

Lån 

Kommunen hade per den 31 december 2020 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på 

nio lån om totalt 300 mnkr. Under året omsattes två lån på 20 respektive 30 mnkr samt tre 

nya lån på 30, 20 och 50 mnkr togs. Hos Sparbanken Skåne har kommunen en 

checkräkningskredit på 50 mnkr. Checkräkningskrediten utnyttjas gemensamt med 

kommunens båda helägda dotterbolag. 

Lån (mnkr) Låne-
belopp 

Ränta 
201231 

Ränte-
bindning 

Kommuninvest 20,0 0,960 % Maj 2025 

Kommuninvest 20,0 0,400 % Mar 2023 

Kommuninvest 30,0 0,610 % Apr 2024 

Kommuninvest 30,0 0,270 % Maj 2021 

Kommuninvest 20,0 -0,003 % Feb 2021 

Kommuninvest 50,0 0,400 % Nov 2023 

Kommuninvest 30,0 1,690 % Sep 2025 

Kommuninvest 50,0 0,850 % Feb 2022 

Kommuninvest 50,0 0,920 % Jan 2023 

Summa lån i kommunen 300,0   

Österlenhems låneskuld 320,0   

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneskuld 1,1   

Summa lån kommunkoncernen 621,1   
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Likviditet 

Koncernens likvida medel uppgick till 126,7 mnkr vid årets slut, vilket är en markant 

ökning. Kommunens likvida medel uppgick till 93,7 mnkr i jämförelse med 25,0 mnkr 

föregående år, en god likviditet med anledning av de utbetalda statsbidragen. 

Likviditet (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Koncernen 98,8 103,4 71,7 73,1 126,7 

Förändring (%) 23 % 5 % -31 % 2 % 73 % 

Kommunen 77,9 71,6 8,3 25,0 93,7 

Förändring (%) 113 % -8 % -88 % 201 % 275 % 

Investeringar 

Den totala budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar uppgår till 14,9 mnkr. 

Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse beror på att fiberutbyggnaden utfördes av 

annan aktör. När det gäller samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelse på 7,1 mnkr är det 

beroende av att pågående nyinvesteringar från år 2019 inom 

samhällsbyggnadsverksamheten flyttades över till 2020. Vård- och omsorgsnämnden har en 

positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr med anledning av att den planerade upphandlingen av 

ett nytt verksamhetssystem skjuts fram till 2021. 

Investeringar per nämnd (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen 7,7 14,0 6,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exklusive VA-verksamheten 31,9 39,0 7,1 

Vård- och omsorgsnämnden 0,7 2,5 2,5 

Familjenämnden 2,9 3,0 0,1 

Summa skattefinansierat 43,2 58,5 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamheten 36,4 36,0 -0,4 

Summa investeringar 79,6 94,5 14,9 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar 

hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju 

högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. 

Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår vid årets slut till 20,2 procent, 

vilket är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Det finns en 

tendens till förstärkt soliditet på grund av högre resultatnivåer. Soliditeten inklusive 

pensionsförpliktelser i kommunen uppgick till 22,6 procent.
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Soliditet (%) 2016 2017 2018 2019 2020 

Koncernen, inklusive pensionsförpliktelser 15,6 17,5 17,2 18,1 20,2 

Kommunen, inklusive pensionsförpliktelser 15,7 17,9 19,5 20,8 22,6 

Koncernen, exklusive pensionsförpliktelser 38,4 39,2 36,1 35,9 35,7 

Kommunen, exklusive pensionsförpliktelser 48,1 49,0 47,4 46,8 43,8 

Pensionsskuld 

I bokslutet 2020 uppgick den totala pensionsskulden i Tomelilla kommun till 156,6 mnkr, 

vilket är en minskning med nio procent jämfört med 2019. 

Total pensionsskuld 2016 2017 2018 2019 2020 

Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive särskild 
löneskatt 

6,3 8,2 7,8 8,4 2,8 

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inklusive 
särskild löneskatt 

246,0 239,3 225,9 219,7 214,9 

Pensionsförpliktelser som tryggats i 
pensionsförsäkring 

-37,2 -41,6 -45,3 -55,5 -61,1 

Total pensionsskuld 215,1 205,9 188,4 172,6 156,6 

Förändring (%) -5 % -4 % -8 % -8 % -9 % 

Balanskravsresultat 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter 

balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid 

beräkningen av balanskravet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets 

resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. 

Årets resultat uppgick till 48,1 mnkr år 2020. Efter hänsyn tagen till realisationsvinster, 

resultatutjämningsreserv och social investeringsfond är balanskravsresultatet 28,7 mnkr. 

Balanskravsresultat (mnkr) 2019 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 12,1 48,1 

Reducering av realisationsvinster -12,2 -8,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -0,1 39,6 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0,0 -13,5 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv -0,1 26,1 

Uttag från social investeringsfond 2,5 2,6 

Insättning till social investeringsfond 0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter social investeringsfond 2,4 28,7 
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Väsentliga personalförhållanden 

Utmaningarna 2020 bestod till stora delar av att bedriva gott HR-arbete i form av att ge 

stöd och råd under rådande pandemi i kombination med en komplicerad och utdragen 

avtalsrörelse. 

Förvaltningens arbete med personalfrågor under pandemin underlättades med hjälp och 

stöd av det utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppdaterade rutiner och 

styrdokument tillsammans med gott förebyggande hälsoarbete gav förutsättningar för att 

hålla god kvalitet i arbetsmiljöarbetet. Pandemin medförde dock ökad sjukfrånvaro vilken 

till stor del kopplas till covid-19 på ett eller annat sätt. 

Lönerevision för 2020 påverkades också av pandemin då centrala avtalsförhandlingar 

mellan SKR och Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (Vision, 

Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) och Läkarförbundet drog ut på 

tiden. Nya avtal var klara först i november vilket innebar en förskjutning av processen på 

mer än sex månader. För fackliga organisationer med gällande avtal löpte lönerevisionen på 

som planerat med nya löner klara i april. 

En ny medarbetarpolicy togs fram under våren som beslutades av kommunstyrelsen i juni. 

Policyn bygger på underlag från partsgemensamt arbete med fackliga organisationer och 

svar inkomna från enkätundersökning utskickad till samtliga anställda. Medarbetarpolicyn 

är ett grundläggande styrdokument som tillsammans med ledarpolicy och nya lönekriterier 

är mycket viktiga för att leda och styra verksamheterna mot uppsatta mål och goda resultat. 

De är också viktiga ur ett attraktivt arbetsgivarperspektiv. De beskriver och tydliggör 

förväntningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Styrdokumentens strukturer följer en 

tydlig linje och bygger på rubrikerna Måluppfyllelse, Att skapa värde, Att samspela, Att leda 

sig själv och Att vilja lyckas. 

Under hösten togs det fram ett koncept för att premiera och uppmärksamma medarbetare, 

chefer och enheter som gör extra skillnad kopplat till ledarpolicy och medarbetarpolicyn. 

Kategorier är Årets mesta kundfokus, Årets mest nytänkande, Årets brobyggare och Årets 

ledare. Vinnare för 2020 kommer att utses i början av 2021 och vinner medel för 

kompetensutveckling. 

Två strategiskt viktiga rekryteringar på kommunal ledningsnivå genomfördes under året; 

kommunikationschef och socialchef tillika verksamhetschef för stöd- och 

omsorgsverksamheten. 

Under året utfördes även granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor av 

KPMG, lönekartläggning genomfördes med tillhörande handlingsplan, övergång till 

digitaliserad tidsregistrering via P-mobile för arbetstagare med flexibla arbetstider inleddes 

samt det digitala stödverktyget för hantering av anställningstid, anställningsformer med 

mera, Winlas, kompletterades med en modul för stödanteckningar. 

Kommunens organisation genomgår löpande förändringar och förbättringar. 

Förvaltningens VA-enhet inom samhällsbyggnadsverksamheten gick samman med 
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Simrishamns kommuns VA-enhet och bildade ett gemensamt VA-bolag, Österlen VA AB, 

som trädde i kraft den 1 september. VA-enhetens personal flyttades över till VA-bolaget. 

Alkoholenhetens arbetsuppgifter flyttades över från samhällsbyggnadsverksamheten till 

Ystad- Österlenregionens miljöförbund den 1 juli. Individ- och familjeverksamheten slogs 

ihop med vård- och omsorgsverksamheten och benämns nu stöd- och 

omsorgsverksamheten. Under HR-avdelningen på kommunledningskontoret organiserades 

en rekryterings- och bemanningsenhet för att ge stöd åt verksamheterna och dess chefer i 

frågor som rör bemanning, schemaläggning, rekrytering, introduktion av nyanställda, 

behovsanalyser vid nyrekryteringar, framtagande av kravprofiler, utbildning av chefer i olika 

verksamhetssystem, genomförande av avgångssamtal med mera. Enheten är även en viktig 

del i kommunens arbete med Heltidsarbete som norm, attraktiv arbetsgivare och 

kvalitetssäkring av kommunens övergripande processer inom området. 

Arbetet med Heltidsarbete som norm fortlöpte i förvaltningen. Arbetet inleddes inom 

äldreomsorgen vilka också blev klara med implementeringen under året. 

Samhällsbyggnadsverksamheten påbörjade implementering av heltidsarbete som norm 

under hösten. Därefter ska arbetet fortlöpa i övriga verksamheter för att slutligen vara 

övergripande i hela förvaltningen. I tabellen nedan visas andel heltidsanställda, vilken ökade 

i jämförelse med 2019. 

Andel heltidsanställda 2019 2020 

Månadsavlönade (st) 676 728 

Heltidsanställda (%) 67 77 

En medarbetarenkät genomfördes under september med en svarsfrekvens på 81 procent 

(601 medarbetare), vilket var en ökning jämfört med 2018 då svarsfrekvens uppgick till 78 

procent. Som jämförelse finns hållbart medarbetareengagemang (HME) där Tomelillas 

resultat i jämförelse med nationella resultat visas i tabellen nedan, hämtat från Kolada. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) Tomelilla 2020 Nationellt 2020 

Motivation 78 78 

Ledarskap 76 79 

Styrning 77 78 

Totalt index 77 78 
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Tillsvidareanställda 

Antalet tillsvidareanställda i Tomelilla kommun per den siste december 2020 var på ungefär 

samma nivå som 2019. 

Inom kommunen återfanns den största förändringen inom samhällsbyggnadsverksamheten 

främst på grund av att de anställda på VA-enheten flyttades över till det nybildade VA-

bolaget Österlen VA AB under hösten, men även vakanta tjänster var en orsak till 

förändringen. Kommunledningskontoret ökade med sex anställda med anledning av att 

rekryterings- och bemanningsenheten organiserades under HR-avdelningen under året, en 

intern omflyttning av medarbetare från stöd- och omsorgsverksamheten. Barn- och 

utbildningsverksamheten ökade med 13 anställda vilket har flera olika förklaringar såsom 

tillsvidareanställda istället för vikarier, konverteringar av tjänster, ökad 

statsbidragsfinansiering och inte minst de så kallade välfärdsmiljarderna. 

I tabellen nedan visas antalet tillsvidareanställda per den siste december för kommunen och 

koncernen. 

Antalet tillsvidareanställda 2019 2020 Förändring 

Kommunledningskontoret 55 61 6 

Samhällsbyggnadsverksamheten 115 100 -15 

Stöd- och omsorgsverksamheten - 278 278 

Vård- och omsorgsverksamheten 240 - -240 

Individ- och familjeverksamheten 41 - -41 

Barn- och utbildningsverksamheten 263 276 13 

Verksamhetschefer 3 3 0 

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 717 718 1 

Österlenhem AB 13 14 1 

Tomelilla Industri AB - - - 

Österlen VA AB - 52 52 

Österlens Kommunala Renhållnings AB - - - 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 50 50 0 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 17 17 0 

Totalt tillsvidareanställda, koncernen 797 851 54 
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Pensionsavgångar 

Pensionsavgångarna påverkas av den tvåstegsförändring som skett i Lagen om 

Anställningsskydd gällande höjd åldersgräns. Den 1 januari 2020 höjdes åldersgränsen från 

67 till 68 år och den 1 januari 2023 höjs den från 68 till 69 år. I tabellen nedan visas de fem 

kommande årens pensionsavgångar beräknat från 65 års ålder. Störst andel personer som 

fyller 65 år inom de närmaste fem åren återfinns inom stöd- och omsorgsverksamheten. 

Dock har medarbetare alltså rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad 

medarbetaren fyller 68 år samt 69 år från och med 2023. 

Antalet pensionsavgångar 2021 2022 2023 2024 2025 

Kommunledningskontoret 0 0 0 0 3 

Samhällsbyggnadsverksamheten 0 2 4 7 6 

Stöd- och omsorgsverksamheten 1 0 12 6 14 

Barn- och utbildningsverksamheten 2 1 8 8 5 

Antalet pensionsavgångar, kommunen 3 3 24 21 28 

Österlenhem AB 0 1 0 0 0 

Tomelilla Industri AB - - - - - 

Österlen VA AB 1 0 1 3 2 

Österlens Kommunala Renhållnings AB - - - - - 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 4 1 1 2 1 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 1 0 3 0 1 

Totala antalet pensionsavgångar, koncernen 9 5 29 26 32 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron ökade från 5,35 procent till 7,63 procent. Detta kan troligen 

kopplas till den rådande pandemin samtidigt som Försäkringskassan och regeringen 

beslutade om ändrade regelverk kring läkarintyg samt beslut om lättnader i 

sjukförsäkringslagen på grund av covid-19. 

Företagshälsovårdsarbetet domineras av förebyggande insatser följt av rehabiliterande och 

främjande insatser. Tjänster som avropades var bland annat stödsamtal, utredningar, 

arbetsmiljökonsultationer, besök hos företagsläkare och belastningsergonomiska 

genomgångar. Kommunförvaltningen erbjöd också samtliga anställda gratis vaccination 

mot säsongsinfluensa.
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Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2019 2020 

   

Kvinnor   

29 år eller yngre 4,50 6,39 

30–49 år 5,11 6,98 

50 år eller äldre 6,99 9,29 

Totalt kvinnor 5,87 7,98 

   

Män   

29 år eller yngre 5,43 10,15 

30–49 år 3,12 4,88 

50 år eller äldre 3,78 7,12 

Totalt män 3,71 6,45 

   

Samtliga anställda   

29 år eller yngre 4,78 7,51 

30–49 år 4,70 6,52 

50 år eller äldre 6,15 8,79 

Totalt samtliga anställda 5,35 7,63 

   

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)   

Kvinnor 38,29 29,95 

Män 18,20 23,23 

Total andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro 34,96 28,65 

 

Sjukfrånvaro per verksamhet, procent Totalt 
2019 

Kvinnor 
2019 

Män 
2019 

Totalt 
2020 

Kvinnor 
2020 

Män 
2020 

Kommunledningskontoret 1,52 1,34 1,83 2,48 2,09 3,26 

Samhällsbyggnadsverksamheten 4,77 4,90 4,61 5,52 4,62 6,64 

Stöd- och omsorgsverksamheten - - - 9,52 9,45 9,95 

Vård- och omsorgsverksamheten 5,95 6,22 4,00 - - - 

Individ- och familjeverksamheten 7,32 6,43 10,20 - - - 

Barn- och utbildningsverksamheten 5,73 6,68 2,09 7,78 8,44 5,13 

Verksamhetschefer 0,78 0,00 1,32 0,51 0,00 0,77 

Totalt 5,35 5,87 3,71 7,63 7,98 6,45 
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Förväntad utveckling 

Det finns flera utmaningar framöver för både kommunen och kommunkoncernen. För 

Österlenhem AB är det viktigt att fortsätta att bedriva en verksamhet som är långsiktig, 

hållbar och främjar utvecklingen av Tomelilla kommun. Tomelilla Industri AB:s lokaler är 

inte i skick för uthyrning, vilket kommer att kräva investeringar för att inte gå miste om 

hyresintäkter. I det nystartade VA-bolaget, Österlen VA AB, behöver det göras stora 

satsningar då taxorna inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av 

investeringar och inte heller förstärkning av organisatoriska och personella resurser. När 

det gäller kompetensförsörjning kommer det att vara en utmaning för både kommunen och 

kommunkoncernen, där bland annat Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har svårt att 

rekrytera deltidsbrandmän. Österlens Kommunala Renhållnings AB kommer att tvingas att 

höja renhållningstaxorna med anledning av att riksdagen införde en förbränningsskatt vilket 

medför ökade kostnader som behöver kompenseras av höjda taxor. I Ystad-

Österlenregionens miljöförbund behöver verksamheten anpassas ännu mer till utvecklingen 

i samhället med ett digitalt arbetssätt. Digitalisering är något som kommunen redan arbetar 

aktivt med och kommer att fortsätta lägga fokus på, både för att följa med i samhällets 

utveckling och för att hitta mer effektiva arbetssätt som i sin tur leder till ökad kvalitet för 

kommunens invånare och brukare. 

Tomelilla har under de senaste åren bibehållit en god resultatnivå med en något ökad 

skuldsättning. En ökad skuldsättning minskar det finansiella handlingsutrymmet inför 

framtiden. En viktig fråga kommer att bli hur mycket kommunen vill och kan skuldsätta sig 

inför framtiden för att kunna lämna över en ekonomi i balans till nästa generation. En 

aktuell fråga är hur coronakrisen kommer att påverka kommunen de närmaste åren. 

Prognoser visar att det starka verksamhetstrycket de kommande åren och den samtidiga 

beräknade försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna och så även 

Tomelilla kommun inför stora utmaningar. Det kommer att krävas åtgärder på såväl 

kostnads- som intäktssidan. Det är viktigt att ha ett starkt finansiellt handlingsutrymme för 

att ha goda förutsättningar att anpassa sig till framtiden. Det kommer att krävas att vi 

fortsätter att utveckla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att kommunen 

följer dessa även när skatteintäkterna inte utvecklas i takt med verksamhetens kostnader. 

För att säkerställa kompetenser men även för att bli en mer effektiv organisation kommer 

kommunövergripande samarbete att bli ännu viktigare framöver dels genom fler 

gemensamma funktioner med andra kommuner men även fördjupat samarbete med 

kommuner och näringsliv. En annan utmaning som finns i kommunen är balansen mellan 

tätorten Tomelilla och de mindre tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och 

som upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och 

utveckla sin verksamhet. Ned anledning av pandemin syns en ökad efterfrågan på att bygga 

och bygga om, vilket kommer att kräva fler detaljplaner och övervägande om ny mark för 

såväl enskilda som näringsidkare. Hållbarhetsperspektivet kommer att behöva vara mer 

påtagligt vid investeringar och projekt för att ha fokus på mer miljövänliga alternativ och 

för att åstadkomma hållbara lösningar. Sammanfattningsvis finns det flera stora 

utmaningar. Utmaningar som kommunen och kommunkoncernen kan möta genom att 

fortsätta att ha en god ekonomisk balans samt en effektiv organisation. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning (mnkr) Not Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Verksamhetens intäkter 1 187,0 179,9 243,9 248,4 

Verksamhetens kostnader 2 -907,3 -896,6 -942,7 -941,1 

Av- och nedskrivningar 3 -41,2 -51,8 -55,6 -66,6 

Verksamhetens nettokostnader  -761,5 -768,5 -754,4 -759,3 

Skatteintäkter 4 528,9 528,6 528,9 528,6 

Generella statsbidrag, utjämning 5 232,1 283,2 232,1 283,2 

Verksamhetens resultat  -0,5 43,3 6,6 52,5 

Finansiella intäkter 6 14,9 7,5 14,1 7,0 

Finansiella kostnader 7 -2,3 -2,7 -7,9 -8,7 

Resultat efter finansnetto  12,1 48,1 12,8 50,8 

Extraordinära poster  0,0 0,0 -0,1 0,0 

Årets resultat  12,1 48,1 12,7 50,8 
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Balansräkning 
Balansräkning (mnkr) Not Kommunen 

2019 
Kommunen 

2020 
Koncernen 

2019 
Koncernen 

2020 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

8 621,9 655,1 956,3 1 014,3 

Maskiner och inventarier 9 39,4 36,9 49,9 49,0 

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier, andelar och andra långfristiga 
fordringar 

10 25,5 28,0 17,8 17,9 

Summa anläggningstillgångar  686,8 720,0 1 024,0 1 081,2 

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 11 9,1 3,0 9,7 4,7 

Kortfristiga fordringar 12 68,3 135,9 75,3 115,6 

Kortfristiga placeringar 13 55,5 61,1 55,5 61,1 

Kassa och bank 14 25,0 93,7 73,1 126,7 

Summa omsättningstillgångar  157,9 293,7 213,6 308,1 

Summa tillgångar  844,7 1 013,7 1 237,6 1 389,3 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital 15     

Årets resultat  12,1 48,1 12,7 50,8 

Resultatutjämningsreserv  16,5 30,0 16,5 30,0 

Övrigt eget kapital  367 365,6 415,6 414,8 

Summa eget kapital  395,6 443,7 444,8 495,6 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 16 8,4 2,8 11,2 5,5 

Summa avsättningar  8,4 2,8 11,2 5,5 

Skulder      

Långfristiga skulder 17 287,1 341,9 608,5 664,2 

Kortfristiga skulder 18 153,6 225,3 173,1 224,0 

Summa skulder  440,7 567,2 781,6 888,2 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

 844,7 1 013,7 1 237,6 1 389,3 

Panter och ansvarsförbindelser      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i 
balansräkningen 

19 219,7 214,9 219,7 214,9 

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal 

20 3,2 3,7 3,2 3,7 

Övriga ansvarsförbindelser 21 325,3 285,2 325,3 285,2 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen 

2019 
Kommunen 

2020 
Koncernen 

2019 
Koncernen 

2020 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  12,1 48,1 12,7 50,8 

Justering för av- och nedskrivningar 3 41,2 51,8 55,6 66,6 

Justering för vinst/förlust fsg av anl. 
tillgångar 

22 -2,0 -4,9 -1,9 -4,8 

Justering för avsättningar 16 0,7 -5,6 0,5 -5,7 

Justering för övriga ej likv. påverkande 
poster 

23 -8,8 -12,5 -8,9 -22,0 

Medel från vht före förändr. av 
rörelsekapital 

 43,2 76,9 58,0 82,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12 20,4 -67,6 20,0 -40,3 

Ökning/minskning av förråd, exploatering  -1,7 6,1 -1,7 5,0 

Ökning av kortfristiga placeringar 13 -2,4 -5,6 -2,4 -5,6 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 18 -40,2 71,6 -50,5 50,9 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 19,3 81,4 23,4 92,8 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella 
anläggningstillgångar 

8, 9 -70,1 -81,6 -103,4 -109,0 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

8, 9 4,2 16,6 4,2 16,6 

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 

10 -0,4 -2,5 -0,4 -2,5 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -66,3 -67,5 -99,6 -94,9 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder 17 60,0 100,0 85,0 100,9 

Minskning av långfristiga skulder 17 0,0 -50,0 -11,1 -50,0 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter 17 3,2 3,1 3,2 3,1 

Ökning/minskning investeringsfond VA 17 -2,7 0,7 -2,7 0,7 

Ökning/minskning av investeringsbidrag 17 3,2 1,0 3,2 1,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 63,7 54,8 77,6 55,7 

      

Årets kassaflöde      

Likvida medel vid årets början 14 8,3 25,0 71,7 73,1 

Likvida medel vid årets slut 14 25,0 93,7 73,1 126,7 

Årets kassaflöde  16,7 68,7 1,4 53,6 
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Driftredovisning 

Nettokostnad (mnkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -1,0 -0,9 -0,9 0,0 

Revisionen -0,6 -1,0 -1,1 0,1 

Valnämnden -0,1 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden -1,4 -2,5 -2,5 0,0 

Kommunstyrelsen -58,5 -65,7 -68,0 2,3 

Samhällsbyggnadsnämnden -28,5 -41,5 -46,6 5,1 

Byggnadsnämnden -1,9 -0,7 -2,8 2,1 

Kultur- och fritidsnämnden -35,9 -22,4 -22,2 -0,2 

Vård- och omsorgsnämnden -229,3 -233,0 -233,2 0,2 

Familjenämnden -394,0 -399,9 -400,9 1,0 

Finansieringen 763,3 815,7 794,8 20,9 

Summa nettokostnad 12,1 48,1 16,6 31,5 

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 31,5 mnkr, där nämnderna står för 10,6 mnkr. 

Endast en nämnd har en negativ budgetavvikelse, kultur- och fritidsnämnden, vilken 

uppgick till 0,2 mnkr. På grund av pandemin och därmed stränga restriktioner tvingades 

verksamheten ställa in aktiviteter och ställa om verksamheten, vilket medförde lägre 

intäkter och högre kostnader. Kommunstyrelsens överskott på 2,3 mnkr beror främst på 

extern finansiering gällande digital utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd 

som hade det största överskottet, 5,1 mnkr, vilket beror på flera olika anledningar såsom 

vakanta tjänster, sjukskrivningar, föräldraledighet, högre intäkter än budgeterat, 

samplanering av verksamheten för bättre nyttjande av befintlig personal inom baden samt 

mindre kostsamma bostadsanpassningsärenden. Byggnadsnämnden hade en positiv 

budgetavvikelse på 2,1 mnkr främst då bygglovsintäkterna ökade. 

Finansieringens överskott på 20,9 mnkr beror främst på högre statsbidrag än budgeterat 

samt att anslaget för oförutsedda kostnader inte nyttjades i någon större utsträckning. 

I notförteckningen nedan beskrivs uppbyggnaden av driftredovisningen och sambandet 

mellan årsredovisningens övriga delar. 
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Investeringsredovisning  

Investeringsredovisning, kommunen 
(mnkr) 

Inkomster Utgifter Netto Budget Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,0 -7,7 -7,7 -14,0 6,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 2,0 -33,9 -31,9 -39,0 7,1 

Vård- och omsorgsnämnden 0,0 -0,7 -0,7 -2,5 1,8 

Familjenämnden 0,0 -2,9 -2,9 -3,0 0,1 

Summa skattefinansierat 2,0 -45,2 -43,2 -58,5 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 0,0 -36,4 -36,4 -36,0 -0,4 

Summa investeringar 2,0 -81,6 -79,6 -94,5 14,9 

 

Större investeringar under 2020 (mnkr) Netto Budget Budget-
avvikelse 

Fiberutbyggnad -7,1 -13,0 5,9 

Skolor/förskolor -4,2 -3,7 -0,5 

Övriga lokaler -10,2 -10,3 0,1 

Sjöstedts väg, projekt asfalt -5,5 -2,5 -3,0 

Aktivitetsparken -2,5 -2,5 0,0 

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning -28,2 -20,2 -8,0 

Den totala budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar uppgår till 14,9 mnkr. 

Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse beror på att fiberutbyggnaden utfördes av 

annan aktör. När det gäller samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelse på 7,1 mnkr är det 

beroende av att pågående nyinvesteringar från år 2019 inom 

samhällsbyggnadsverksamheten flyttades över till 2020. Vård- och omsorgsnämnden har en 

positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr med anledning av att den planerade upphandlingen av 

ett nytt verksamhetssystem skjuts fram till 2021. 

I notförteckningen nedan beskrivs uppbyggnaden av investeringsredovisningen och 

sambandet mellan årsredovisningens övriga delar. 
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Notupplysningar 

Noter till balans- och resultaträkning samt 
kassaflödesanalys 

Not 1 

Verksamhetens intäkter (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Försäljningsintäkter 7,1 8,0 26,8 29,2 

Taxor och avgifter 66,2 63,6 66,2 63,6 

Hyror och arrenden 15,9 15,4 52,4 61,4 

Bidrag från staten 71,8 66,3 71,8 66,5 

EU-bidrag 0,1 0,1 0,1 0,1 

Övriga bidrag 3,6 2,9 3,6 2,9 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 16,5 18,1 17,3 18,1 

Försäljning av exploateringsfastigheter 2,4 0,0 2,4 0,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 2,0 4,9 2,0 4,9 

Övriga verksamhetsintäkter 1,4 0,6 1,3 1,7 

Summa verksamhetens intäkter 187,0 179,9 243,9 248,4 

Not 2 

Verksamhetens kostnader (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Löner och sociala avgifter -431,4 -434,8 -448,8 -458,1 

Pensionskostnader -21,8 -4,0 -23,5 -5,5 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2,9 -2,0 -16,0 -16,0 

Bränsle, energi och vatten -14,9 -13,3 -14,9 -13,3 

Köp av huvudverksamhet -267,7 -271,5 -267,7 -274,3 

Lokal- och markhyror -18,6 -19,7 -20,8 -21,0 

Övriga tjänster -30,4 -31,5 -30,4 -31,5 

Lämnade bidrag -35,9 -38,5 -35,9 -38,5 

Realisationsförluster och utrangeringar -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 

Övriga kostnader -83,4 -81,2 -84,3 -82,7 

Summa verksamhetens kostnader -907,3 -896,6 -942,7 -941,1 

Kommunens kostnader för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 

samt årsredovisning hänförliga till räkenskapsår 2020. Den totala kostnaden för räkenskapsrevision 

uppgick till 165 tkr (157,5 tkr för år 2019) varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgick till 140 tkr 

(132,5 tkr för år 2019) och för förtroendevalda 25 tkr (25 tkr för år 2019). 
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Not 3 

Av- och nedskrivningar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Avskrivning byggnader och tekniska 
anläggningar 

-34,3 -33,9 -46,6 -46,2 

Avskrivning maskiner och inventarier -6,9 -7,4 -9,0 -9,6 

Nedskrivning fiber 0,0 -10,5 0,0 -10,8 

Summa av- och nedskrivningar -41,2 -51,8 -55,6 -66,6 

Not 4 

Skatteintäkter (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Kommunalskatt 533,5 542,4 533,5 542,4 

Slutavräkning föregående år 1,2 -4,1 1,2 -4,1 

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande 
år 

-5,8 -9,7 -5,8 -9,7 

Summa skatteintäkter 528,9 528,6 528,9 528,6 

Not 5 

Generella statsbidrag, utjämningar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Inkomstutjämningsbidrag 195,8 198,1 195,8 198,1 

Kommunal fastighetsavgift 31,0 32,3 31,0 32,3 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regleringsavgift/bidrag 9,5 13,9 9,5 13,9 

Kostnadsutjämningsbidrag 0,0 13,9 0,0 13,9 

Kostnadsutjämningsutgift -0,9 0,0 -0,9 0,0 

Avgift till LSS-utjämning -8,8 -3,9 -8,8 -3,9 

Generella bidrag från staten 5,5 3,4 5,5 3,4 

Välfärdsmiljoner 0,0 25,5 0,0 25,5 

Summa generella statsbidrag, utjämningar 232,1 283,2 232,1 283,2 

Not 6 

Finansiella intäkter (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ränteintäkter 0,3 0,3 0,4 0,7 

Aktieutdelning 0,9 0,4 0,9 0,4 

Realiserade vinster 2,5 2,1 2,5 2,1 

Orealiserade vinster 10,2 3,7 10,2 3,7 

Övriga finansiella intäkter 1,0 1,0 0,1 0,1 

Summa finansiella intäkter 14,9 7,5 14,1 7,0 
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Not 7 

Finansiella kostnader (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Räntekostnader -2,0 -2,2 -2,3 -8,0 

Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,5 -5,6 -0,7 

Summa finansiella kostnader -2,3 -2,7 -7,9 -8,7 

Not 8 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
(mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 980,2 1 025,3 1 423,6 1 495,1 

Årets anskaffningar 63,7 76,4 92,3 102,2 

Årets försäljningar -6,7 -15,8 -8,2 -16,5 

Omklassificeringar -11,9 5,8 -12,6 17,4 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 025,3 1 091,7 1 495,1 1 598,2 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -373,6 -403,4 -498,2 -538,8 

Årets avskrivningar -34,1 -33,6 -45,9 -45,9 

Årets försäljningar 4,3 10,9 5,3 11,3 

Årets nedskrivningar - -10,5 - -10,5 

Utgående ackumulerade avskrivningar -403,4 -436,6 -538,8 -583,9 

     

Utgående bokfört värde 621,9 655,1 956,3 1 014,3 

varav markreserv 17,3 17,3 - - 

varav verksamhetsfastigheter 270,2 249,6 - - 

varav fastigheter för affärsverksamhet 214,3 233,8 - - 

varav publika fastigheter 79,0 74,9 - - 

varav fastigheter för annan verksamhet 4,7 4,5 - - 

varav pågående arbete 36,4 75,0 - - 

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 16,2 17,0 12,8 13,6 

72



 

Not 9 

Maskiner och inventarier (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 74,7 88,9 97,9 115,8 

Årets anskaffningar 9,8 5,3 15,2 6,8 

Årets försäljningar -0,2 -0,9 -1,9 -2,2 

Omklassificeringar 4,6 0,0 4,6 2,7 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 88,9 93,3 115,8 123,1 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -42,4 -49,5 -58,4 -65,9 

Årets avskrivningar -7,1 -7,7 -9,2 -10,0 

Årets försäljningar 0,0 0,8 1,7 1,8 

Utgående ackumulerade avskrivningar -49,5 -56,4 -65,9 -74,1 

     

Utgående bokfört värde 39,4 36,9 49,9 49,0 

varav maskiner 2,7 2,3 - - 

varav inventarier 18,6 18,0 - - 

varav speciella anläggningar 11,4 10,5 - - 

varav bilar 3,9 3,6 - - 

varav konst 0,8 0,8 - - 

varav övriga maskiner och inventarier 2,0 1,7 - - 

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 5,4 5,5 4,7 4,6 
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Not 10 

Aktier, andelar, långfristiga fordringar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Aktier i koncernföretag     

Österlenhem AB, 2 000 stycken á 1 000 kr 2,0 2,0 - - 

Tomelilla Industri AB, 5 250 stycken á 1 000 kr 5,2 5,2 - - 

ÖKRAB, 4 500 stycken á 100 kr 0,5 0,5 - - 

Österlen VA AB, 25 000 stycken á 100 kr - 2,5 - - 

Summa aktier i koncernföretag 7,7 10,2 - - 

     

Övriga aktier och andelar     

Kommuninvest 8,8 8,8 8,8 8,8 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sysav 4,0 4,0 4,0 4,0 

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 1,0 1,0 1,0 1,0 

Summa övriga aktier och andelar 14,4 14,4 14,4 14,4 

     

Långfristiga fordringar     

Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2 2,2 2,2 

Övriga långfristiga fordringar 1,2 1,2 1,2 1,3 

Summa långfristiga fordringar 3,4 3,4 3,4 3,5 

     

Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar 25,5 28,0 17,8 17,9 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Särskild insats 

betalades in under 2015 med 8,2 mnkr. Tomelilla kommuns totala insatskapital i Kommuninvest 

ekonomiska förening uppgick 2020-12-31 till 11,7 mnkr. 

Not 11 

Förråd med mera (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående värde exploateringsfastigheter 4,4 9,1 4,4 9,1 

Årets utgifter 7,0 4,7 7,0 4,7 

Uttag bokfört värde -2,3 -10,8 -2,3 -10,8 

Utgående värde exploateringsfastigheter 9,1 3,0 9,1 3,0 

Lager 0,0 0,0 0,6 1,7 

Summa förråd med mera 9,1 3,0 9,7 4,7 

74



 

Exploateringsredovisning, årets förändring 
(mnkr) 

Ingående 
balans 

2020 

Inkomster 
2020 

Utgifter 
2020 

Utgående 
balans 

2020 

Brösarp 12:116, 12:117, 12:118 0,1 -0,4 0,0 -0,3 

Dromedaren 7 0,3 -0,3 0,0 0,0 

Gräshoppan 8, Myran 6, 12 1,0 -0,3 0,0 0,7 

Tomelilla 237:110 med flera (lagerhustomt) 0,3 -0,3 0,0 0,0 

Brösarp 11:23-11:26 0,3 0,0 0,0 0,3 

Tomelilla 10 0,0 0,0 3,0 3,0 

Karlsborg etapp 2 1,4 -0,6 1,2 2,0 

Omföring etapp 3 0,0 -5,9 0,0 -5,9 

Karlsborg etapp 3a 5,7 -3,0 0,5 3,2 

Summa exploateringsredovisning 9,1 -10,8 4,7 3,0 

Not 12 

Kortfristiga fordringar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Kundfordringar 11,0 10,0 12,3 13,8 

Mervärdesskatt 6,5 21,2 7,9 22,6 

Upplupna skatteintäkter 26,4 28,1 26,4 28,1 

Övriga kortfristiga fordringar 7,9 58,9 11,3 25,3 

Interimsfordringar 16,5 17,7 17,4 25,8 

Summa kortfristiga fordringar 68,3 135,9 75,3 115,6 

Not 13 

Kortfristiga placeringar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Pensionskapital 55,5 61,1 55,5 61,1 

Bankmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kortfristiga placeringar 55,5 61,1 55,5 61,1 

Not 14 

Kassa och bank (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Bankkonto 18,0 85,4 66,1 118,4 

Bankkonto, VA-verksamheten 7,0 8,3 7,0 8,3 

Summa kassa och bank 25,0 93,7 73,1 126,7 
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Not 15 

Eget kapital (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående eget kapital 383,5 395,6 432,1 444,8 

Årets resultat 12,1 48,1 12,7 50,8 

Utgående eget kapital 395,6 443,7 444,8 495,6 

varav resultatutjämningsreserv 16,5 30,0 16,5 30,0 

Not 16 

Avsättningar för pensioner (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående avsättningar 7,8 8,4 10,7 11,2 

Pensionsutbetalningar -0,3 0,0 -0,5 -0,1 

Nyintjänad pension 0,6 -2,8 0,6 -2,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,2 0,3 0,2 

Ändrad samordning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ändringar av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga poster 0,0 -2,2 0,0 -2,2 

Förändring av löneskatt 0,1 -0,8 0,1 -0,8 

Summa avsättningar för pensioner 8,4 2,8 11,2 5,5 

Not 17 

Långfristiga skulder (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 17,9 21,0 18,0 21,0 

Investeringsbidrag 21,5 22,5 21,5 22,5 

Långfristiga lån 250,0 300,0 571,2 621,1 

Resultatfond, vatten och avlopp -2,3 -1,6 -2,4 -1,6 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,2 1,2 

Summa långfristiga skulder 287,1 341,9 608,5 664,2 

Anslutningsavgifter, återstående antal år, vägt 
snitt 

45,1 44,8 45,1 44,8 

Investeringsbidrag, återstående antal år, vägt 
snitt 

18,0 21,0 18,0 21,0 
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Not 18 

Kortfristiga skulder (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Leverantörsskulder 57,6 103,4 64,8 110,2 

Förutbetalda skatteintäkter 5,5 18,8 5,6 18,8 

Mervärdesskatt 1,2 0,5 1,3 1,9 

Personalens källskatt 6,4 7,3 6,4 7,7 

Upplupna löner och semesterlön 18,2 20,3 18,8 21,8 

Upplupna sociala avgifter 8,5 9,6 8,7 10,1 

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och 
semesterlön 

6,4 6,8 6,4 6,8 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 14,1 14,4 14,5 15,0 

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 6,5 2,3 6,8 2,5 

Upplupna räntekostnader 0,7 0,7 0,7 3,2 

Förutbetalda hyresintäkter 1,0 0,8 1,0 0,8 

Projektmedel 3,2 6,2 3,2 6,2 

Statsbidrag 14,8 10,2 14,8 10,2 

Övriga interimsskulder 6,6 12,4 16,9 4,1 

Övriga kortfristiga skulder 2,9 11,6 3,2 4,7 

Summa kortfristiga skulder 153,6 225,3 173,1 224,0 

Not 19 

Pensionsförbindelser ej upptagna i 
balansräkningen (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 176,8 172,9 176,8 172,9 

Löneskatt 42,9 42,0 42,9 42,0 

Summa pensionsförbindelser 219,7 214,9 219,7 214,9 

Förpliktelse minskad genom försäkring 53,1 58,2 - - 

Överskottsmedel i försäkring 0,0 0,0 - - 

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % - - 

Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner 

intjänade från år 1998 och framåt. 

Tomelilla kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så 

kallad visstidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och 

minoritetsföreträdaren av pensionsreglementet för förtroendemän (PBL-KL) i vilket rätt till visstidspension 

ingår. Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension 

krävs tolv års pensionsgrundande tid. 

Tomelilla kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 

2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
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borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 

regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande 

av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 

uppskattning av den finansiella effekten av Tomelilla kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Tomelilla 

kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 674 696 023 kronor och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 710 808 319 kronor. 

Not 20 

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Framtida minimileasingavgifter som förfaller:     

inom 1 år 1,7 2,2 1,7 2,2 

senare än 1 år men inom 5 år 1,5 1,5 1,5 1,5 

senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa operationella leasingavtal 3,2 3,7 3,2 3,7 

Not 21 

Övriga ansvarsförbindelser (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Borgensåtagande     

Österlenhem AB 320,0 280,0 320,0 280,0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 1,3 1,3 1,3 1,3 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,5 1,4 1,5 1,4 

Föreningar 2,5 2,5 2,5 2,5 

Summa övriga ansvarsförbindelser 325,3 285,2 325,3 285,2 

Not 22 

Justering för vinst/förlust, försäljning av 
anläggningstillgångar (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Reavinst/reaförlust, avyttring av fastigheter, mark 
etc. 

-2,0 -4,9 -1,9 -4,9 

Reavinst/förlust, avyttring av maskiner och 
inventarier 

0,0 0,0 0,0 0,1 

Summa justering för vinst/förlust -2,0 -4,9 -1,9 -4,8 
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Not 23 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Orealiserade vinster -10,2 -3,7 -10,2 -3,7 

Ej likviditetspåverkande förändring 
anläggningstillgång 

1,4 -6,7 1,4 -18,3 

Reavinst/reaförlust, avyttring kortfristiga 
placeringar 

0,0 -2,1 0,0 -2,1 

Summa justering -8,8 -12,5 -8,8 -24,1 

Koncerninterna förehavanden 

Koncerninterna 
förehavanden 
(mnkr) 

Ägd 
andel 

Försäljning, 
köpare 

Försäljning, 
säljare 

Lån, 
givare 

Lån, 
mottagare 

Borgen, 
givare 

Borgen, 
mottagare 

Kommunen  35,7 5,7 - - 280,0 - 

Österlenhem AB 100% 4,3 15,2 - - - 280,0 

Tomelilla Industri 
AB 

100% 0,4 0,5 - - - - 

Österlen VA AB 100% 0,0 8,0 - - - - 

ÖKRAB 50% 0,8 1,2 - - - - 

Miljöförbundet 23,20% 1,1 1,6 - - - - 

SÖRF 16,50% 0,7 10,7 - - - - 

Summa 
förehavanden 

 37,7 37,7 - - 280,0 280,0 

Skadeståndsanspråk 

Skadeståndsanspråk gentemot kommunen där bedömningen är att det 
ej finns skäl att göra avsättning (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Regresskrav försäkringsbolag, VA-verksamheten 2,0 4,5 

Summa skadeståndsanspråk 2,0 4,5 
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Resultat- och balansräkning för VA-verksamheten 

Resultaträkning (mnkr) Not 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 1 32,0 37,3 

Verksamhetens kostnader 2 -23,4 -24,4 

Av- och nedskrivningar 3 -8,5 -9,1 

Verksamhetens nettokostnader  0,1 3,8 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 4 -2,8 -3,1 

Resultat efter finansnetto  -2,7 0,7 

Återföring/avsättning till resultatfond  2,7 -0,7 

Årets resultat 5 0,0 0,0 

 

Balansräkning (mnkr) Not 2019 2020 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 196,5 223,6 

Maskiner och inventarier 7 2,2 2,4 

Summa anläggningstillgångar  198,7 226,0 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar  5,6 6,4 

Kassa och bank  7,0 12,2 

Summa omsättningstillgångar  12,6 18,6 

Summa tillgångar  211,3 244,6 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Anläggningsavgifter  17,9 21,0 

Övriga långfristiga skulder  191,4 209,6 

Summa långfristiga skulder 8 209,3 230,6 

Kortfristiga skulder    

Resultatfond (justerat för periodens resultat)  -2,3 -1,6 

Övriga kortfristiga skulder  4,3 15,6 

Summa kortfristiga skulder 9 2,0 14,0 

Summa skulder  211,3 244,6 
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Kassaflödesanalys för VA-verksamheten 

Kassaflödesanalys (mnkr) Not 2019 2020 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  -2,7 0,7 

Justering för av- och nedskrivningar 3 8,5 9,1 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital  5,8 9,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -1,9 -0,8 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1,3 11,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5,2 20,3 

    

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar 6, 7 -19,5 -36,4 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6, 7 2,2 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -17,3 -36,4 

    

Finansieringsverksamheten    

Ökning/minskning av långfristiga skulder  14,1 21,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  14,1 21,4 

    

Årets kassaflöde    

Likvida medel vid årets början  5,0 7,0 

Likvida medel vid årets slut  7,0 12,3 

Årets kassaflöde  2,0 5,3 

Noter till VA-verksamhetens räkenskaper 

Not 1 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 2019 2020 

Vatten- och avloppsavgifter 31,6 36,8 

Periodisering av anläggningsavgifter 0,4 0,5 

Övriga intäkter 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 32,0 37,3 

Not 2 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 2019 2020 

Övriga verksamhetskostnader -13,6 -17,6 

Personalkostnader -9,8 -6,8 

Övriga verksamhetskostnader -23,4 -24,4 
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Not 3 

Av- och nedskrivningar (mnkr) 2019 2020 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -8,4 -8,7 

Avskrivning maskiner och inventarier -0,1 -0,4 

Summa av- och nedskrivningar -8,5 -9,1 

Not 4 

Finansiella kostnader (mnkr) 2019 2020 

Kapitalkostnadsränta -2,8 -3,1 

Summa finansiella kostnader -2,8 -3,1 

Not 5 

Årets resultat (mnkr) 2019 2020 

Överuttag/underskott -2,7 0,7 

Återställt balanserat underskott 0,0 0,0 

Återföring/avsättning till resultatfond 2,7 -0,7 

Summa årets resultat 0,0 0,0 

Not 6 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mnkr) 2019 2020 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 270,6 286,5 

Årets anskaffningar 14,4 36,0 

Årets försäljningar -2,2 0,0 

Omklassificeringar 3,7 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 286,5 322,5 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -81,7 -90,0 

Årets avskrivningar -8,4 -8,9 

Årets försäljningar 0,1 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -90,0 -98,9 

   

Utgående bokfört värde 196,5 223,6 
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Not 7 

Maskiner och inventarier (mnkr) 2019 2020 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1,6 2,9 

Årets anskaffningar 1,3 0,4 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2,9 3,3 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -0,6 -0,7 

Årets avskrivningar -0,1 -0,2 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,7 -0,9 

   

Utgående bokfört värde 2,2 2,4 

Not 8 

Långfristiga skulder (mnkr) 2019 2020 

Lån av kommunen 191,2 209,4 

Förutbetalda anläggningsavgifter 17,9 21,0 

Investeringsbidrag 0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder 209,3 230,6 

Not 9 

Kortfristiga skulder (mnkr) 2019 2020 

Resultatfond, justerat för periodens resultat -2,3 -1,6 

Leverantörsskulder 3,2 2,9 

Upplupna löner och semesterlöner 0,9 2,3 

Övriga interimsskulder 0,2 10,4 

Summa kortfristiga skulder 2,0 14,0 
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Schema drift- och investeringsredovisningens samband 
med årsredovisningens övriga delar 

Den ekonomiska styrningen sker bland anant genom att fullmäktige i budget anvisar 

resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. 

Fullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och 

investeringarna. Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje 

verksamhetsår. Nämnderna och kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade 

internbudgetar för sina ansvarsområden. Nedan visas en grafisk beskrivning av drift- och 

investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar. 
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Redovisningsprinciper 

Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. 

Anläggningstillgångar, materiella 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 

investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår inga låne-kostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln 

och belastar resultatet för den period de hänför sig till. En tillgång betraktas i Tomelilla 

kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre år samt 

anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor. 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter till vatten- och avloppsanläggningar tas från och med 2012 upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. 2011 redovisades 

anslutningsavgiften som kortfristig skuld. Investeringsbidrag tas från och med 2010 upp 

som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningstillgångens nyttjandetid. Tidigare intäktsfördes anslutningsavgifter löpande och 

investeringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning har skett av 

tidigare års värden med anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i någon 

större omfattning. 

Avskrivningar 

Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i 

form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning 

görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. I huvudsak används följande 

avskrivningstider: 

Vatten och avloppsledningar 50 år 

Fastigheter 15 – 33 år 

Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år 

Vatten- och avloppsverk 25 år 

Maskiner, fordon 5 – 10 år 

Inventarier 3 – 10 år 
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Byte av redovisningsprincip 

Redovisningsprinciperna är samma som föregående år. 

Komponentavskrivningar 

Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid 

aktivering av till-gångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns 

skillnader i förbrukning av tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar 

med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det sådana skillnader har tillgången delats upp i 

komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för komponentavskrivningar har 

tagits fram. 

Avskrivningstider på komponenter: 

Fastigheter, nyttjandeperiod 

Stomme, 50 år 

Installation (vatten, avlopp, värme), 50 år 

Fasad/yttertak, 30 år 

Elinstallationer, 30 år 

Fönster, dörrar, våtutrymmen, 20 år 

Ventilation, 15 år 

Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning), 15 år 

Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö), 10 år 

För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter 

användas till exempel för processkonstruktioner och ledningar. 

Exploateringsverksamhet 

Värdering av samtliga områden sker årligen och befarade förluster skrivs ner. Vid 

slutredovisning av området justeras eventuella kvarvarande vinster och förluster. 

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar som utgörs av kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerade 

som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget 

reglemente KF§151/2010. Värderingen av portföljen har gjorts kollektivt till verkligt värde 

i enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft 

den 1 januari 2019. 

Hyres-/leasingavtal 

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de 

ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs 
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till kommunen och utgör ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal 

tecknade före 2003 samt leasingavtal med löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet 

med rekommendation 5 som operationella avtal. 

Jämförelsestörande post 

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen när det är tillämpligt. 

Som jämförelsestörande post betraktas poster som är väsentliga och sällan förekommande. 

Kostnader för timanställda 

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalats i 

januari periodiseras till rätt bokföringsår/period i samband med årsbokslutet. 

Pensionsåtagande 

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att 

pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas 

som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 

redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 

Pensionsförmåner 

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i 

resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga 

skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars, året därpå. Försäkringsavgift för 

pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och 

avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättningar. 

Pensionsåtagande inkluderar även löneskatt med 24,26 procent. Beräkningen av 

kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07. 

Sammanställd redovisning 

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 

kommunala bolag elimineras, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget 

kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är 

helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda 

redovisningen. Koncerninterna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder 

elimineras. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag där kommunen har 

minst 20 procent inflytande samt samtliga kommunförbund som kommunen ingår i. Inga 

förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 

Kommunkoncernens medlemmar och ägandeandel framgår av organisationsschemat i 

förvaltningsberättelsens kapitel om den kommunala koncernen i årsredovisningen. 
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Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med RKR:s 

rekommendationer. 

Skuld för semester- och ferielön 

Skuld för semester- och ferielön som inte var uttagen innan den 31 december redovisas 

som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgift för gällande år. 
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Verksamhetsanalyser 

Kommunfullmäktige 

Ordförande: Christer Yrjas (C) 

Ansvarsområde 

• Utgöra Tomelilla kommuns högsta beslutande organ 

• Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för 

kommunen, såsom budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, översikts- 

och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten samt nämndernas 

organisation och verksamhet 

• Styra nämnderna genom reglementen som anger nämndernas arbetsuppgifter, 

genom mål i till exempel budget men också genom beslut med direkta anvisningar 

för nämndernas organisation och verksamhet 

• Välja ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna 

Väsentliga händelser 

• En genomgång av barnkonventionen gjordes för fullmäktiges ledamöter under året 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är 

offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan ses i kungörelsen, som 

anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på 

hemsidan och i kommunhuset. Under året genomfördes sex fullmäktigesammanträden. 

Mötena från och med maj månad genomfördes med färre antal ledamöter med anledning 

av coronapandemin samt sammanträdet i juni månad ställdes in. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -964 -914 -923 9 

Summa -964 -914 -923 9 

Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på 9 tkr. 

Anledningen till det mindre överskottet var bland annat att kostnader för utbildning var 

lägre än förväntat på grund av coronapandemin. 

Framtid 

Under 2021 förväntas livskvalitetsprogrammet att antas. 
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Revisionen 

Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S) 

Ansvarsområde 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och 

kommunstyrelsens verksamhetsområden 

Väsentliga händelser 

• Från och med 2020 övertog ett nytt externt revisionsföretag ansvaret som 

sakkunniga gentemot kommunrevisionen 

Verksamhetsuppföljning 

Under året genomfördes granskningar av bisysslor i kommunen, ärendeprocessen inom 

familjenämnden och kommunstyrelsen samt en granskning av likvärdig skola. Därutöver 

skedde den årliga granskningen av delårsrapporten samt uppföljning av tidigare gjorde 

granskningar. 

I samverkan med Region Skåne genomfördes en granskning av barn och unga med behov 

av samordnade insatser. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -650 -1 002 -1 075 73 

Summa -650 -1 002 -1 075 73 

Revisionen redovisade ett överskott på 73 tkr. 

Överskottet beror på lägre kostnader för arvoden och utbildningar än budgeterat. 

Framtid 

Utifrån den fastställda revisionsplanen kommer revisionen att granska årsredovisning och 

den lagstadgade delårsrapporten samt bland annat fastighetsunderhåll och grönytor. 
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Valnämnden 

Ordförande: Lena Berndin (M) 

Ansvarsområde 

• Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå 

• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler 

samt rekrytera och utbilda röstmottagare 

• Ansvara för förtidsröstning, både i röstningslokaler och för ambulerande 

röstmottagare 

Väsentliga händelser 

• Inga väsentliga händelser skedde under året 

Verksamhetsuppföljning 

Ingen verksamhet genomfördes under året. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 315 0 0 0 

Kostnader -411 0 0 0 

Summa -96 0 0 0 

Valnämnden redovisade en budget i balans. 

Framtid 

Nästa val kommer att ske år 2022 då det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 

2024 är det val till EU-parlamentet. 
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Överförmyndarnämnden 

Ordförande: Bo Herou (KD) 

Ansvarsområde 

• Tillsyn över legala och tillförordnade förmyndare, gode män och förvaltare i 

Tomelilla, Ystad och Sjöbo 

• Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare 

• Myndighetsutövning 

• Intern och extern information om verksamheten 

Väsentliga händelser 

• Införandet av det nya verksamhetssystemet påbörjades 

Verksamhetsuppföljning 

Tomelilla kommun lanserade den 5 maj en ny plattform för e-tjänster med Mina sidor. Man 

kommer att kunna logga in i e-tjänsten via bankid och sedan följa ärendet på Mina sidor. 

Överförmyndarenheten fick lista processer i prioriteringsordning där e-tjänster önskades 

och i dagsläget finns intresseanmälan för uppdrag och förvaltarfrihetsbevis som e-tjänster 

på Tomelilla kommuns hemsida. Enheten arbetade med att färdigställa processer för 

förteckning, årsräkning, sluträkning och redogörelse samt ansökan om uttagsbeslut. På 

grund av covid-19 ändrade enheten och nämnden arbetssätt. Enheten bemannade med 

halv arbetsstyrka på kontoret, halv arbetsstyrka hemifrån, där arbetslagen sedan skiftade. 

Detta för att förhindra att eventuell smitta medför att all personal smittas samtidigt. 

Nämnden höll från och med maj månad beredning och sammanträde via Teams. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens möjligheter.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. E-tjänster håller på att utvecklas och två blev färdiga under året, för förvaltarfrihetsbevis 
och för intresseanmälan för gode män och förvaltare. 

Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande insatser.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Under året gavs utbildningsinsatser till gode män och förvaltare där pandemin tvingade 
fram alternativa lösningar. 
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Delaktighet och egenmakt  

Tillgång till enkel och rättssäker synpunktshantering.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Nya rutiner för synpunktshantering genomfördes under första kvartalet 2020. 

Trygghet och hälsa 

God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Årsräkningarna granskades och länsstyrelsens tillsyn var helt utan anmärkningar. 

Nå nya grupper av människor för att tillgodose behoven hos huvudmännen.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Marknadsföringsinsatser för att få upp intresset för gode män och förvaltare sker 
kontinuerligt. En timanställd medarbetare jobbade särskilt med rekrytering av ställföreträdare. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 4 988 4 308 4 374 -66 

Kostnader -6 375 -6 770 -6 847 77 

Summa -1 387 -2 462 -2 473 11 

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 11 tkr. 

Framtid 

Det finns ett stort behov av en lagöversyn av Föräldrabalken, som är en idag föråldrad 

lagstiftning som inte passar dagens samhälle. Bland annat behöver rekvisiten för 

godmanskap och förvaltarskap ses över men också gränserna för vem som ska stå för 

arvodet till ställföreträdaren. Dagens gränser är så lågt satta att det i många fall är svårt för 

en god man eller förvaltare att kunna få ut sitt arvode. 

Ärendena tenderar 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 ett behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler e-tjänster 

kan erbjudas sökande och ställföreträdare. 

Högre krav på handläggning och granskning gör att arbetsbelastningen på enheten är hög. 

För att kunna möta de ökande kraven på rättssäker handläggning inom rimlig tid behöver 

enheten förstärkas med ytterligare handläggare. 
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Kommunstyrelsen 

Ordförande: Leif Sandberg (C) 

Kommundirektör: Britt-Marie Börjesson 

Ansvarsområde 

• Kommunövergripande ledning, styrning och utveckling 

• Kommunikation, service och marknadsföring 

• Kris och säkerhet 

• Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur 

• Personalstrategi, förhandling och organisation 

• Ekonomi, finansförvaltning 

• IT-verksamhet 

• Juridik, upphandling 

• Nämndsorganisation och kanslifunktioner 

Väsentliga händelser 

• En ny medarbetare, Kommun-Kim, började sin anställning i kommunen. Kim finns 

till för invånare och har fokus på att kunna svara på de vanligaste frågorna som rör 

den kommunala verksamheten 

• Krångelportalen introducerades under perioden. Tanken är att identifiera och 

eliminera de onödigt krångliga processerna som finns i kommunen 

• En medarbetarpolicy togs fram 

• Den centrala bemanningsenheten startade sin verksamhet vid årsskiftet 

• Nytt centralt Instagramkonto med fokus på platsvarumärket skapades 

• Ett nytt Facebook-konto "Lediga jobb i Tomelilla kommun" togs fram 

• Tillgänglighetsanpassning av externa webbplatsen gjordes enligt lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service 

• En kommunfilm togs fram 

Verksamhetsuppföljning 

Året präglades av coronapandemin och den omställning som behövde göras i såväl den 

politiska organisationen som på förvaltningsnivå. En serviceplan antogs under perioden 

som beskriver hur service och bemötandefrågor ska fungera i kommunen. Det skapades en 

gemensam rutin för synpunktshantering och krångel. På Tomelilla direkt finns 
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kommunvägledare som hjälper till att hantera ärenden och besvara frågor samt som hjälper 

till att vid behov lotsa vidare till andra personer och verksamheter i kommunen. 

Kommunvägledarna finns tillgängliga på telefon och vid besök men också på flera olika 

digitala kanaler. För personer som har svårt att tillgodogöra sig den digitala tekniken 

erbjöds stöd och hjälp. 

Som en del av det lokala brottsförebyggande arbetet genomfördes trygghetsvandringar för 

olika målgrupper och på olika platser i kommunen. Ungdomar, fastighetsägare och 

personer som vistades eller bodde i närheten av ett skogsområde var några av de 

målgrupper som genomförde trygghetsvandring under året. Vid vandringarna identifierades 

otrygga platser och förbättringsområde och det gavs möjlighet till samtal med 

representanter från kommunförvaltning, politik och polismyndighet. Efter vandringarna 

valde både förvaltning och polis ut ett par olika aktiviteter som åtgärdades/genomfördes 

och återkopplade detta till deltagarna. 

Under året infördes olika typer av medarbetarpriser för att lyfta goda exempel på hur 

kommunens arbete utförts i förhållande till invånarna. 

Utvecklingen av e-tjänsteplattformen fortsatte och kommunen erbjuder enkla och 

användarvänliga e-tjänster. Med applikationer eller e-tjänster via kommunens hemsida kan 

man numera ta emot ansökningar, felanmälningar och synpunkter. 

Under året upphandlades ett nytt system för digital protokollsjustering. 

Kommuntidningen Gladan, i ny grafisk kostym, kom ut med ett nummer under hösten. 

Kommunstyrelsen har en privat utförare, städverksamheten, under året har städvolymen 

ökat med anledning av coronapandemin. Utvärderingarna visar i huvudsak på god kvalitet 

och ett gott samarbete, där mindre justeringar åtgärdades. 

Arbetet med intern kontroll genomfördes enligt fastställd intern kontrollplan. Avvikelser 

noterades inom upphandlingsområdet och åtgärder vidtogs för att minska risker för 

felaktigheter i framtiden. 
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Måluppföljning 

Nämndsmål 
 

Bedömning 

Hållbar utveckling  

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. E-tjänster såsom e-tjänsteplattformen och chatboten Kommun-Kim startades under 
året. 

Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt för alla 
beslut och åtgärder som rör barn. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. I samtliga tjänsteskrivelser ska en bedömning göras hur ärendet berör ett 
barnperspektiv. Kommunfullmäktige tog del av information angående barnkonventionen. 

Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Under 2020 deltog förvaltningen i Glokala Sverige och fick då möjlighet att delta i en 
utbildning om Agenda 2030, alla chefer i förvaltningen samt politiker var inbjudna. Kommunen 
förstärkte även sin placering i aktuell hållbarhetsmiljöenkät och var en av de 20 bästa kommunerna i sin 
urvalsgrupp. Ledningsplanen för SÖSK implementerades och effektuerades under året. 

Delaktighet och egenmakt  

Klimatet för näringsliv och företagsamhet i Tomelilla är attraktivt och konkurrenskraftigt.   

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. I näringslivsrankingen hamnade Tomelilla på plats 143 i Sverige, vilket är en 
försämring med 31 platser från föregående år. Kommunen förstärkte sina poäng i områdena politikernas 
attityd till företagande, mobilnät och bredband, vägnät, tåg- och flyg, marknadsföring samt 
kommunalskatt. Under 2020 valde förvaltningen att satsa på näringslivet och kommunikation med 
näringslivet ökade i samband med covid-19 och dess effekter. 

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Enligt resultatet i Kommunkompassen, en värdering utförd av SKR gällande bland annat 
arbetsliv, ansågs kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Tomelilla hade närmare 10 poäng över medel 
i Kommunkompassens mätning. Kommunens styrkor utifrån SKR:s rapport är strategiskt arbete kring att 
vara en attraktiv arbetsgivare, flertalet strategiska satsningar på kompetensförsörjning, aktivt employer 
branding-arbete, flertalet förmåner, systematiskt arbetsmiljöarbete med tydlig SAM-checklista, medveten 
satsning på förebyggande friskvårdsarbete, arbetsvärderingsarbete, lönekartläggning och analys av 
arbetet samt kompetensbaserad rekrytering. 

Trygghet och hälsa 

Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Livskvalitetsprogrammet för Tomelilla bearbetades under året och förutsättningarna för 
att utveckla arbetet med livskvalitet och folkhälsa kommer att stärkas i och med antagandet. Målet 
bedöms vara uppfyllt även om programmet inte beslutades under 2020. 

Tomelilla upplevs som en trygg kommun.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Samverkan med polisen ökade och trygghetsvandringar genomfördes. 
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Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 6 489 7 203 5 910 1 293 

Kostnader -64 936 -72 958 -73 893 935 

Summa -58 447 -65 755 -67 983 2 228 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -2 630 -2 203 -2 519 316 

Kommunledningskontoret -43 784 -51 205 -53 137 1 932 

Miljöförbundet -1 659 -1 721 -1 700 -21 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund -10 374 -10 626 -10 627 1 

Summa nettokostnader -58 447 -65 755 -67 983 2 228 

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 2 228 tkr. 

Överskottet hänför sig till största del till intäktssidan. Den externa finansieringen ökade 

under året framförallt inom digitaliseringsområdet. På kostnadssidan hade flera enheter 

vakanser under året. 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

IT, verksamhetssystem, inventarier -985 -699 -1 000 301 

Interaktiv tavla, Brösarp -150 0 0 0 

Fiberutbyggnad -6 796 -7 050 -13 000 5 950 

Summa investeringar -7 931 -7 749 -14 000 6 251 

Investeringsbudgeten uppvisade ett överskott på 6 251 tkr främst med anledning av den 

pågående bredbandsutbyggnaden som inte genomfördes i den takt som planerats. 

Framtid 

Tomelilla kommun ingår i det så kallade NSÖD-projektet, Nationell Skalning Öppna Data 

och en av målsättningar med detta projekt är att kunna erbjuda kommunens diarium som 

öppen data. 

Från och med 2021 kommer samtliga anställda att utbildas i klarspråk, det vill säga att 

uttrycka sig så att alla kommuninvånare kan ta till sig information som lämnas. 

Upphandling av diarie- och ärendehanteringssystem pågår. Under 2021 kommer även ett 

nytt förtroendemannaregister att upphandlas och med det kan digital närvaro och votering 

införas. Under första halvåret 2021 kommer leverans av Evolution att ske till e-arkivet. 

97



  

 

  

 

Även 2021 bedöms påverkas väsentligt av coronapandemin. Oro, desinformation och 

misstro mot myndigheter kommer sannolikt att bli mer påtaglig och behöver hanteras i en 

samverkan med andra aktörer inom kommunikation. 

Nya riktlinjer för kommunikation behöver tas fram. Förbättrade arbetssätt kring extern 

webbplats samt sociala medier med tydliga strategier och handlingsplaner kommer att 

realiseras under 2021. Framtagen kommunfilm ska lanseras, tillsammans med öppet 

intranät. 

Tomelilla kommun kommer att upphandla ett gemensamt ekonomisystem tillsammans 

med Sjöbo, Simrishamn och Skurup under 2021. Driftstarten beräknas ske den 1 januari 

2022. 

2022 behöver uppgradering av webbplatsens webbverktyg och plattform att behöva 

genomföras. 

Kommunens ambition är att bli riktigt framgångsrika inom näringslivsområdet bland annat 

genom att utveckla och stärka näringslivslotsfunktionen. Det ska vara enkelt för 

näringslivet att verka och växa i Tomelilla. Nya innovativa lösningar och utvecklingsprojekt 

planeras. 

En gemensam säkerhets- och beredskapsfunktion i samverkan mellan Simrishamn, Sjöbo, 

Tomelilla och Ystads kommuner är under uppbyggnad. Funktionen ska arbeta utifrån 

gemensam och nationellt etablerad metodik, och vara ett drivande stöd för verksamheterna 

i respektive kommun. Genom samverkan ges tillgång till specialistkompetenser. Det finns 

en hög ambitionsnivå och förtroendet för kommunernas säkerhetsarbete ska vara högt 

både internt och externt. Inom funktionen samlas utöver säkerhets- och beredskapschefen 

samordnare för informationssäkerhet och signalskydd, civilt försvar och krisberedskap. 

Dessa roller finansieras genom en överenskommelse mellan MSB och SKR. Funktionen 

ska även tillse att det finns en gemensam beredskapsorganisation dygnet runt 

”Tjänsteperson i beredskap (TIB)”. Till funktionen knyts även en samordnare med ansvar 

för trygghetsfrågor. Denna tjänst ska delas med Simrishamn och Sjöbo kommuner. 

Under 2021 kommer det övergripande arbetet med hållbarhetsfrågor bland annat att 

omfatta framtagande av handlingsplaner kopplade till Livskvalitetsprogrammet. 

Projekt fossilbränslefria kommuner 2.0 och Glokala Sverige fortsätter enligt planer med 

aktiviteter som att minska användandet av plast och att ta fram en kemikalieplan. 

Kommunen ska utveckla ett fördjupat samarbete med näringslivsföreningar. 

Ett arbete har påbörjats för att utveckla och göra Tomelilla centrum till ett ännu 

attraktivare centrum. Det handlar om konkreta förskönande åtgärder och att skapa 

förutsättningar för mer aktivitet och rörelse. Arbetet omfattar även medborgardialog och 

delaktighet i utvecklingen av det offentliga rummet på andra sätt. 

Under året kommer en upphandling av städverksamheten att genomföras. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Sander Dijkstra (M) 

Verksamhetschef: Niklas Sommelius 

Ansvarsområde 

• Upprättande av myndighetshantering av planer 

• Upprättande av kartor 

• Husutsättning 

• Naturvård 

• Miljömålsarbete 

• Exploatering och tomtförsäljning 

• Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar 

• Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter 

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla 

• Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd 

• Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna 

platser 

• Kommunens vatten- och avloppsanläggningar 

• Offentlig renhållning och belysning 

• Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur 

• Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag 

• Tillgänglighetsfrågor 

• Miljöfrågor 

• Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling 

• Bostadsanpassningsbidrag 

• Projektplanering 

Väsentliga händelser 

• VD till det gemensamma VA-bolaget, som startades i september, rekryterades och 

en ny styrelse utsågs 

• Aktivitetsparken som byggdes på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 

färdigställdes 
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• En paviljong till förskolan Ur och Skur i Brösarp uppfördes 

• Gatu- och parkverksamheten skapade en pop-up boulebana på torget i Tomelilla 

• Välagården och Rosenkrantzgatan 2 (Hercules 24) överläts till nya ägare 

• Utbyte av ventilationsaggregat i kommunhuset påbörjades 

• Måltidsverkstan genomförde en ny livsmedelsupphandling 

• Klorhantering på Smedstorpsbadet byggdes om och det installerades fasta 

nödduschar i kemikalieutrymmen på friluftsbaden 

• Gräsklippning i Tomelilla tätort lades ut på entreprenad 

• Nytt exploateringsområde Tomelilla 10:279 färdigställdes 

• Busshållplatsen på Ystadvägen anpassades till superbuss med 3D övergångställe 

• Digital inventering av vägmärken och uppdatering av LTF (lokala trafikföreskrifter) 

påbörjades 

• Ängens förskola investerade i en robotgräsklippare 

• Under hösten medverkade Tomelilla kommun i Climate-week Österlen, vilket var 

ett samarbete med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), lokala livsmedelsleverantörer 

och andra kommuner i Sverige 

• Under våren påbörjades arbetet med kommunens nya lednings/styrsystem 

(tillitsbaserad styrning) 

Verksamhetsuppföljning 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bedrevs i enlighet med den verksamhetsplan som 

upprättades för året, med den skillnaden att pandemin påverkade möten, feriearbetare etc. 

Riskbedömningar av verksamheten gjordes mot bakgrund av den pågående 

coronapandemin. 

Coronapandemin påverkade verksamheten till exempel genom att det fick införas extra 

tömningar av sopkärl i anslutning till vandringsleder på grund av en ökad belastning. Andra 

åtgärder som genomfördes under året var ändrade rutiner av sophantering till 

serviceboende. Åtgärder kring baden gjordes också utifrån ett covid-19 perspektiv. Det 

sattes till exempel upp informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, 

markeringar för köbildningar vid omklädningsrum, kassa och kiosk. 

Gatu- och parkverksamheten tog ett nytt grepp angående utsmyckningen till påsk, istället 

för utsmyckning med fjädrar målade förskolebarn stenar som påskägg, vilka placerades ut i 

kommunen. 

Österlenbadet stängdes delvis under vecka 44 och under december månad stängdes badet 

för allmänheten. En effekt av pandemin var minskade intäkter och ökade kostnader på 

grund av mer städning och extra tömningar. 
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Det gemensamma VA-bolaget som ägs tillsammans med Simrishamns kommun, Österlen 

VA AB, togs i drift den 1 september. Bolaget hanterar drift och utveckling av VA-arbetet i 

de båda kommunerna. 

Den tekniska avdelningen arbetar löpande med att underhålla kommunens fastigheter för 

att bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetar även för en minskad 

energianvändning till exempel genom utbyte och automatisering av energikrävande 

utrustning. 

Vid om/nybyggnation av områden arbetade verksamheten även med trygga och tillgängliga 

utemiljöer, för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Under året arbetade 

verksamheten för att ha en fungerande belysning samt att hitta lösningar för att otrygga 

områden ska uppfattas som tryggare. 

Gräsklippningen i Tomelilla tätort lades under våren ut på entreprenad efter beslut i 

samhällsbyggnadsnämnden. Besparingskraven på verksamheten ledde till att 

säsongsblommor ersattes av perenner. Utbytet av säsongsblommor är också ett mer 

hållbart alternativ som frigjort resurser inom gatu- och parkverksamheten. Detta medförde 

att verksamheten kunde omprioritera och kunde sköta tidigare eftersatta ytor mer frekvent. 

Verksamheten arbetar aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan, 

vilket troligtvis ledde till mindre klagomål avseende kommunens grönytor. 

Under året arbetade verksamheten med två större utredningar; badutredningen och 

belysningsplanen. Den första resulterade i att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram avtal 

med likartade avtalsvillkor för att möjliggöra föreningsdrift av friluftsbaden. Den senare 

utredningens resultat har inte bifallits politiskt utan är fortfarande en idéskiss från 

tjänstemännen. 

Nämnden upprättade en intern kontrollplan. Alla kontrollpunkter som beslutades i den 

interna kontrollplanen behandlades och beslutades i nämnden. Följande kontrollpunkter 

beslutade nämnden om: 

• ej verkställd snöröjning 

• felanmälningar åtgärdas inte 

• bristande provtagning 

• vandalisering 

• felaktigheter i upphandlingsprocessen 

Uppföljningen visade att den sammanfattande bedömningen är att verksamheten uppfyller 

de rutiner och processer som finns. 

Ny entreprenör avseende ramavtal bygg upphandlades under våren och tilldelades under 

sommaren. Samarbetet mellan enheterna inom teknik och service samt kultur och fritid 

utvecklas och effektiviseras ständigt. 
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Privata utförares verksamhet (grönytor och snöröjning) följdes upp i enlighet med avtalen. 

Uppföljning visade att de följer avtalen. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Minska energianvändningen.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Vi arbetar med att minska energianvändningen i kommunen. En del av investeringarna 
som verksamheten arbetade med under året kommer att leda till energieffektivisering till exempel byte av 
ventilationsaggregat och installation av solcellsanläggningar. 

Delaktighet och egenmakt  

Förbättra dialogen med medborgarna.  

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. I den rådande situationen med pandemin ställdes den utåtriktade aktiviteten in. 
Målet och mätetalet som sådant är bra och det finns goda chanser att detta är ett mål och ett mätetal 
som ska finnas kvar i framtiden. 

Trygghet och hälsa 

Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Cirka 1 100 meter gång- och cykelväg byggdes ut i centralorten under året. 

Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och 
rekreation. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Ökat trygghetsskapande arbete genomfördes som till exempel nya gatlyktor vid 
stationen och längs med cykelbanor. Verksamheten arbetar aktivt med att öka tryggheten på torget i 
centralorten Tomelilla. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 76 621 78 309 71 391 6 918 

Kostnader -105 091 -119 808 -117 946 -1 862 

Summa -28 470 -41 499 -46 556 5 057 
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Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd -281 -299 -220 -79 

Samhällsbyggnad centralt -2 456 -3 064 -3 347 283 

Gata Park/Teknik och service -13 424 -14 110 -13 400 -710 

Miljö/Natur -779 -500 -549 49 

Gatukontoret -6 002 -5 543 -8 690 3 147 

Plan -2 006 -1 246 -2 171 925 

Fastighet -1 508 121 0 121 

Fritidsverksamhet -991 -14 752 -16 077 1 325 

Samordnad varudistribution 2 0 0 0 

Måltidsverkstan -1 025 -2 106 -2 102 -4 

Summa nettokostnader exklusive VA -28 470 -41 499 -46 556 5 057 

VA-verksamheten 0 0 0 0 

Summa nettokostnader inklusive VA -28 470 -41 499 -46 556 5 057 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 5 057 tkr. 

Cirka 2,4 mnkr av överskottet hänförs till vakanta tjänster samt sjukskrivningar inom gatu- 

och parkverksamheten. Verksamheten Gata/Park redovisade även ej budgeterade intäkter 

från Österlen VA under hösten. 

Planenheten redovisade ett överskott på drygt 0,9 mnkr med anledning av föräldraledighet 

större delen av året samt på grund av att intäkterna var högre än budgeterat under året. 

Friluftsbaden fick ett överskott på 0,6 mnkr då verksamheten samplanerades med 

Österlenbadet och därmed utnyttjade befintlig personal på bästa sätt. 

Då bostadsanpassningsärendena som hanterades inte var så kostsamma som förväntat 

genererade detta ett överskott på 0,5 mnkr. Just bostadsanpassningar är ett osäkert kort där 

en ansökan kan påverka budgetutfallet kraftigt. 

Övriga verksamheter redovisade tillsammans ett resultat på 0,6 mnkr med både mindre 

under- och överskott. 

VA-verksamheten redovisade ett resultat i balans. I utfallet finns med kostnader för 

översvämningar som drabbade Tomelilla tätort 2019, men som kompenserades av lägre 

personalkostnader och högre intäkter än budget.
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Investeringar (tkr) exklusive VA Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Fastigheter -20 481 -15 454 -21 000 5 546 

Skolor/förskolor -7 214 -4 196 -3 700 -496 

Övriga lokaler -10 182 -10 236 -10 300 64 

Oförutsett samt pågående från föregående år -3 085 -1 022 -7 000 5 978 

     

Gata/Park -13 142 -16 465 -18 050 1 585 

Belysning Norra Björstorp och Ullstorp 0 0 -500 500 

Busshållplats och GC-belysning 0 -952 -1 500 548 

Minne Sjöwalls plats 0 -50 -50 0 

Stadsparken 0 -556 -500 -56 

Sjöstedsväg (Projekt asfalt) 0 -5 528 -2 500 -3 028 

Aktivitetsparken 0 -2 496 -2 500 4 

Pågående projekt från 2018-2019 -10 332 -4 689 -6 500 1 811 

Digitala informationsskyltar 0 -1 200 -1 500 300 

Oförutsett -2 810 -994 -2 500 1 506 

Summa investeringar exklusive VA -33 623 -31 919 -39 050 7 131 

 

Investeringar (tkr) VA Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Nyanslutningar -1 229 -1 814 -4 500 2 686 

Avloppsreningsverk -867 0 -6 162 6 162 

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning -5 943 -28 212 -20 202 -8 010 

Byavägen, omläggning VA -3 216 -2 601 -2 600 -1 

Brösarp-Kivik, vattenledning -684 -1 141 -2 000 859 

Övriga investeringar, VA -1 426 -2 626 -536 -2 090 

Summa investeringar VA -13 365 -36 394 -36 000 -394 

Kommunfullmäktige beslutade om att utöka investeringsramen för VA-enheten år 2020 

från 22 mnkr till 36 mnkr. Detta var föranlett av att kalkylerna för flera projekt 

uppdaterades och utökades samt att Smedstorps vattenverk fick akut problem med 

nitrathalterna vilket föranledde en större ombyggnad. De större vattenverksprojekten i 

Brösarp och Smedstorp försenades i slutet av året vilket innebär att investeringsutgifter 

förskjuts till år 2021. 

Investeringsutgifter för ombyggnad av Byavägen belastar investeringsbudgeten 2020 på 

grund av att de överflyttades från 2019. 

Pågående nyinvesteringar från år 2019 inom samhällsbyggnadsverksamheten på 8,5 mnkr 

överflyttades från år 2019 till år 2020, vilket medför en budgetavvikelse på 8,5 mnkr. 
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Framtid 

I det korta perspektivet gäller det nu att fokusera på att driva verksamheten som det är 

tänkt. I och med att VA-bolaget träde i kraft den 1 september kommer såväl den tekniska 

verksamheten som plan- och byggenheten att behöva upparbeta nya processer hur de ska 

samarbeta med bolaget. Detta gäller även ekonomiavdelningen och 

samhällsbyggnadschefen. 

En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 

tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren 

innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. 

Nämnden anser att det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på 

tätorten Tomelilla och göra detta tillsammans med berörda fastighetsägare och 

medborgare. 

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de 

senaste åren, utan kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftbudgeten är 

oförändrad vilket leder till bristande underhåll av grönytor och rabatter. 

En tredje utmaning är att trots rådande pandemi vill fler bygga och bygga om vilket gör att 

det finns ett tryck på bygg- och planenheten. För att möta upp denna ökade efterfrågan 

kommer det att krävas fler detaljplaner, men också övervägande om ny mark för såväl 

enskilda som för näringsidkare. Det blir en utmaning att vara följsam i relation till de 

personella resurser och konsultkostnader som är budgeterade. 

Medarbetarmässigt arbetar alltfler medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket 

leder till svårigheter i prioriteringar och mindre attraktiva tjänster. Vi kan konstatera att 

några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten på grund av att 

kompetensen inte finns i den utsträckning som man hade önskat. På den positiva sidan ser 

vi att medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut som uppskattas av 

kommunmedborgare. Det är tämligen få klagomål på verksamheten. 

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget överväga vilka investeringar 

och förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska kommande 

översvämningar. Även gatu- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då kantstenar 

eller andra förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Välabäcken är andra 

insatser som kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken uppfattas 

som mer tilltalande än den är idag. 

Trafiksäkerhet är ett område som måste förbättras. Det finns kommunala vägar och 

korsningar som måste förbättras samtidigt som det finns kritik gällande det statliga vägnätet 

och då gäller det främst hastighetsgränser. Medborgarna vet inte om vägen är kommunal 

eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt eller metoder 

som är meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet. 

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för 

samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur 

vägar och fastigheter byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Andra exempel är att det 
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kommer att handla om att verksamheten vid kommande investeringar eller projekt kommer 

att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara lösningar. Exempel på 

detta är att all dieseldriven utrustning på sikt övergår till fossilfri miljödiesel. Vid renovering 

av kommunala fastigheter implementerar vi solceller och överordnade styrsystem. Det 

kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform 

samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem. 

För att kunna hantera kraftigare och intensivare regn och minska risken för 

översvämningar måste nämnden arbeta långsiktigt för att minska andelen hårdgjord yta i 

Tomelilla tätort. En dagvattenstrategi och dagvattenpolicy måste arbetas fram för att 

tydliggöra hur arbetet med att minska risken för översvämningar kan åstadkommas. 

Förutom vatten, som produkt inom VA-bolaget, är vatten och dess kvalitet en fråga för oss 

som markägare. Nämnden måste samarbeta med Vattenråden angående vattenkvaliteten 

genom olika åtgärder. 

106



 

Byggnadsnämnden 

Ordförande: Anette Thoresson (C) 

Verksamhetschef: Niklas Sommelius 

Ansvarsområde 

• Prövning 

• Tillsyn 

• Tillstånd 

• Myndighetsutövning mot enskild 

• Anmälningsskyldighet 

• Ansökningsförfarande 

• Uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och 

regelverk samt fastställt kommunalt reglemente 

Väsentliga händelser 

• Resultatet från Insikt 2019 publicerades. Kommunen behåller sin plats bland de 10 

procent bästa kommunerna i Sverige. Kommunen var på plats 16 av 148 

kommuner. Det betyder att kommunen fick högt betyg för service, upplevd 

kompetensnivå och snabb handläggning av beslut om bygglov, startbesked och 

andra beslut inom nämndens ansvarsområde 

• Mätningarna från Svenskt Näringsliv gav högt betyg för service och handläggning. 

Utfallet för 2020 kommer att publiceras i april 2021 

Verksamhetsuppföljning 

Verksamheten hade under våren och sommaren samma efterfrågan på bygglov som 

föregående år, men under resterande del av året var trycket högt. Personalen hade hög 

frisknärvaro vilket ledde till att verksamheten kunde hålla fortsatt korta handläggningstider 

med bibehållen rättssäkerhet. Kvalitetsuppföljning genomfördes löpande under året 

gällande handläggningstider och rättssäkerhet. 

Arbetet med fokus på kommunens serviceplan fortlöpte, vilket ledde till korta 

handläggningstider och ett gott bemötande i samverkan med medborgare och företag. 

Den verksamhet som byggnadsnämnden ansvarar för är främst myndighetsutövning som 

följer den lagstiftning och de regler/riktlinjer som finns inom området och som är 

beroende av vilken typ av bygglovsärende som inkommer till nämnden. 
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Förvaltningen konstaterade att tillsynsärenden är ärenden som riskerar att väcka känslor, 

oavsett utfall, vilket medför att det är av stor vikt att alla ärenden hanteras på ett korrekt 

sätt. 

Nämnden fattade beslut om en intern kontrollplan där uppföljningen visade att inga 

avvikelser fanns. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Öka tydlighet och lättillgänglighet i kommunikation med medborgarna.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Information om avgifter lades ut på hemsidan. Implementering av ett nytt program som 
förenklar bygglovsansökningar påbörjades. 

Delaktighet och egenmakt  

Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.  

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. Planerade träffar blev uppskjutna på grund av coronapandemin. Byavandring 
planerades med nämnden samt inbjudan till boende blev inställt. 

Trygghet och hälsa 

Öka transparens och rättssäkerhet i beslutfattandet.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Verksamheten kompletterar nämndens ärenden med information om den lagstiftning 
som beslut grundas på. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 3 519 4 611 2 899 1 712 

Kostnader -5 418 -5 292 -5 702 410 

Summa -1 899 -681 -2 803 2 122 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Byggnadsnämnd -247 -163 -204 41 

Bygg -1 652 -518 -2 599 2 081 

Summa nettokostnader -1 899 -681 -2 803 2 122 

Byggnadsnämnden redovisade ett överskott på 2 122 tkr. 

Överskottet beror främst på att intäkterna var betydligt högre än förväntat då intresset för 

nybyggnation var fortsatt högt i kommunen. En anledning kan vara att coronapandemin 

medfört att fler är hemma och att mer resurser läggs på hemmet. Kostnaderna var lite lägre 
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än budgeterat vilket härleds till ett glapp mellan pensionsavgång och nyanställning av 

handläggare samt av något lägre konsultkostnader än förväntat. 

Framtid 

Verksamhetens främsta fokus är att säkerställa god rättssäkerhet, transparens och ökad 

digitalisering. Nämnden och dess verksamhet kommer att försöka underlätta för 

medborgarna att följa sitt ärende, att få tillräcklig information direkt i processen. 

Förvaltningen gör dock bedömningen att ett större fokus på rättssäkerhet kan komma att 

påverka handläggningstiderna negativt och att de som ansöker upplever att verksamheten 

blir mindre flexibel. Detta är dock nödvändigt för att säkerställa hög och likvärdig kvalitet i 

byggärendena. 

Förvaltningen kan också konstatera att arbetsmiljön och arbetsbelastningen samt 

svårigheter att rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare är en utmaning för 

verksamheten. Därför är ett närvarande och ett tillitsbaserat ledarskap en grundbult och 

speciellt i en tid då avståndet mellan medarbetare och ledare blivit längre när hemarbete har 

blivit norm. Samtidigt uppstår möjligheter. Kompetenta medarbetare behöver inte 

nödvändigtvis arbeta i kommunhuset utan framtidens arbetsplats kan finnas på annan ort 

eller som hemarbetsplats. Det positiva med pandemin är att glastaket för digitaliseringens 

möjlighet är bruten. 

109



 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförande: Marie Ståhlbrand (M) 

Verksamhetschef: Niklas Sommelius 

Ansvarsområde 

• Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur 

• Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp 

• Handläggning av registrering av lotteritillstånd 

• Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar 

• Fritidsgården Soffta, vänder sig till ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år 

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla 

• Nationaldagen 

• Ceremoni för nya medborgare 

Väsentliga händelser 

• Under året inrättades det en fritidscheck för barn i åk 4–9 som kunde användas 

som betalning eller delbetalning för till exempel en medlemsavgift eller 

deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Checken kunde lösas in hos olika föreningar 

och på kommunens kultur- och fritidsverksamheter 

• Aktivitetsparken invigdes den 11 september tillsammans med barn och unga 

• Under den sista delen av året påbörjades arbetet med att göra huvudbiblioteket till 

"meröppet", vilket beräknas vara klart i början av 2021 

• Nytt för i år var "Sommarboken för vuxna" i Tomelilla och Brösarp, som fungerar 

på samma sätt som sommarboken för barn och unga, det vill säga läs fem böcker, 

fyll i titlarna i en folder och hämta sedan ut en gratis presentbok på biblioteket. 

• Verksamheten arbetade under året med det digitala utbudet genom att erbjuda 

strömmad film via Viddla och Cinesterna i samarbete med de andra biblioteken 

inom Skåne sydost 

• Under våren var det fokus på digitalisering genom föreläsningar och 

programpunkter kring IT. En studiecirkel ”Lär dig använda din surfplatta”, 

föreläsningen ”Digitant” och en uppmärksammad föreläsning kring näthat var 

några av vårens programpunkter 

• Kulturrådet blev externt finansierat genom projektet ”Stärkta bibliotek” vilket 

möjliggjorde en utökad satsning på programverksamhet och främst en omfattande 

programverksamhet på våra biblioteksfilialer. 
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• Två nya verksamheter startades upp av kulturskolan, digitalt musikskapande och 

musikalkurs. Film i Onslunda var fortsättning på tidigare satsning och totalt inkom 

42 anmälningar till filmkursen. Länsstudiedagen 2020 för Skånes 

bildkonstpedagoger arrangerades i samverkan med Tomelilla kulturhus 

• Kursen kulturlek erbjöds nu på samtliga skolor, den riktar sig till våra yngsta, 

förskoleklass och årskurs 1 

• Fritidsgården påbörjade arbetet med att utveckla en inspelningsstudio på Soffta och 

började med uteaktiviteter 

Verksamhetsuppföljning 

Kulturhuset hade ett välfyllt program under året med mötesplatser och aktiviteter för alla 

åldrar, där en del i programmet fick ställas in på grund av den rådande pandemin. 

Under året hade konsthallen sex stycken huvudutställningar samt fem stycken utställningar 

på nedre plan. Huvudutställarna var följande; Anna Höglund (fortsättning från 2019), 

Helene Schmitz, Kulturskolan, Tuija Lindström, Saga Wendotte samt Gunnar Smoliansky. 

Temat för året var fotografi. Utställarna representerade den bredd och mångfald som råder 

inom svenskt foto. Målsättningen var att visa såväl några av den svenska fotohistoriens allra 

tyngsta namn såväl yngre som nu verkande fotografer. Konsthallens egenproducerade 

utställning Anna Höglund - Allt hänger ihop utgjorde en stor satsning på barn och unga 

och var en interaktiv lässtimulerande utställning. Under produktionen av utställningen 

engagerades Tomelillas Kulturcrew och ungdomarna gavs möjlighet att påverka vissa delar 

av utställningsbyggandet och medverkade genom att spela in audiospår till utställningen. 

På nedre plan ställde sedvanligt Tomelilla Konstsamling ut under sju månader. På grund av 

pandemin var det inte möjligt för Österlens Folkhögskolas, Unikum, att visa sin 

elevutställning under våren enligt årlig tradition. Istället visades utställningen digitalt, via 

Tomelilla Konsthalls hemsida. Under sommarperioden visades Lina Karna Kippel samt 

under årets sista period visades Lars Grönwall. Under hösten visades utställningen Ringar 

på vattnet. Utställningen är resultatet av Konsthallens mångåriga samarbete med Valentina 

Zülsdorff, projektledare för Österlens sköna vattendrag, samt Österlens Folkhögskola. 

Besöksstatistiken för året visade trots de restriktioner som fanns att verksamheten var 

välbesökt. Konsthallen hade under rådande omständigheter synnerligen välbesöka 

utställningar. Trots starka besöksbegränsningar i slutet av året hade konsthallen under året 

cirka 12 000 besökare, vilket endast är cirka 2 000 besökare färre än 2019. Satsningen på 

fotografi påverkade även besöksgruppens sammansättning och nådde delvis nya 

målgrupper. 

Samtliga skolor i Tomelilla kommun erbjuds ett pedagogiskt program kopplat till varje 

utställning. De pedagogiska programmen är alltid läromålsuppfyllande och inkluderar 

visning av aktuell utställning samt workshop. Under pandemin hade skolorna inte möjlighet 

att besöka Konsthallen i särskilt stor omfattning. Flest skolbesök var till Anna Höglunds 

utställningsperiod. Under den del av Höglunds period som ligger på år 2020 deltog 11 
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klasser samt förskolegrupper (cirka 80 elever). Under Saga Wendottes utställningsperiod 

deltog sex grundskoleklasser (cirka 150 elever). 

År 2017 inrättades Sten Malmquists stipendium för Artist In Residence (AIR) i Tomelilla, 

med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med 

sin bortgång år 2015. Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på 

och utifrån platsen Tomelilla under sex veckor. Stipendiet ska delas ut vartannat år med 

start år 2019. I maj år 2020 avslutades ansökningsperioden inför 2021 års AIR. Tomelilla 

Konsthallen mottog och behandlade ett hundratal ansökningar från konstnärer ifrån ett 

stort antal länder. Den 23 juni beslutade kultur- och fritidsnämnden att konstnären och 

fotografen Michael Whelan från Storbritannien blir Sten Malmquist stipendiat år 2021. I 

satsningen inför ett Artist in Residence (AIR) sökte konsthallen och fick medlemskap i tre 

olika internationella AIR-organisationer. Under året hade konsthallen inte möjlighet att 

deltaga i konferenser eller möten i dessa organisationers förtjänst. Något som bör ske 

under nästa verksamhetsår för att främja utvecklingen av samt kvalitetssäkra konsthallens 

AIR. 

Biblioteket fortsatte sitt arbete kring kultur, litteratur och läsning genom bokcirklar, 

författarbesök och andra föreläsningar. Under året besökte Malmöförfattaren Maria 

Maunsbach biblioteket och under hösten kom Ystadbördiga Susanna Alakoski. Författaren 

och språkvetaren Sara Lövestams föreläsning var populär, liksom Dino Helmefalks 

föreläsning om det skånska kriget 1675–1679. 

Efterfrågan på e-böcker ökade också kraftigt under året, och biblioteken höjde därför 

budgeten för dessa ytterligare under slutet av året. 

Bibliotekets arbete med barn och unga fortsätter genom ”barnkulturspåret”, där skolklasser 

bjuds in regelbundet för visning och bokprat och gåvoböcker delas ut till de yngre barnen. 

Under regnbågsveckan fick flera klasser boktips på hbtq-tema och för förskolegrupper 

genomförde Mamma Måd konserten ”Olika barn leka bäst” under veckan. Bland årets 

föreställningar för förskolegrupper kan annars Teater Pepinos ”Flaxdags” och ”Mäster 

skräddare och lilla damen” med Gitte Pålsson och Åsa Håkansson nämnas. ”Brandman på 

bibblan” med högläsning av äkta brandman var ett annat populärt program där 64 barn och 

vuxna deltog. 

Sedan hösten 2019 har alla biblioteksfilialer i Tomelilla haft meröppet och statistik från 

tidigare år visar att både utlån och framför allt besöksantal stigit kraftigt. När Onslunda och 

Brösarp blev meröppna år 2017 respektive år 2018 fördubblades besöksantalet. För 

Smedstorps del går det på grund av pandemin inte att påvisa något säkert, men satsningen 

på meröppet har ändå gett ett stort uppsving för biblioteksverksamheten i hela kommunen. 

Filialbibliotekens placering i anslutning till skolor bidrar också till att många barn och lärare 

kan använda biblioteket, även när det inte finns bibliotekspersonal på plats. 

Kulturskolan erbjöd ett brett utbud av kurser där undervisningen genomfördes i grupp 

alternativt individuellt i ämnena: dans, film, musik, drama/teater och bildkonst. Utöver 

ordinarie undervisning har eleverna möjlighet att medverka i bland annat konserter, 
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vernissage, föreställningar och andra evenemang som kulturskolan arrangerar. Ett 

Kulturcrew finns för att uppmuntra barn och ungas delaktighet i det lokala kulturlivet. 

Kulturskolan jobbade för att finnas tillgängliga där barn och unga befinner sig och för att 

nå olika grupper i kommunen oberoende av funktionsvariation, kön, geografiskt avstånd, 

ekonomi, språk, kulturell eller social bakgrund. 

Konserter, evenemang och övriga redovisningar fick äga rum i det digitala forumet. 

Bildkonstskolans elevutställning genomfördes som planerat. Dock ställdes den offentliga 

vernissagen in för publik. I stället kom eleverna uppdelade i mindre grupper då vi 

gemensamt och alternativt invigde elevutställningen. Under omständigheterna blev detta 

också bra och uppskattades av de elever som deltog. 

Evenemang kring nationaldag, ceremoni för nya medborgare och Tomelillas marknader 

ställdes in på grund av restriktioner kring folksamlingar. 

Fritidsgården hade under året många aktiviteter inomhus och utomhus tillsammans med 

barn och unga. De anordnade lovverksamhet på alla loven som var välbesökta. 

Nämnden beslutade om en intern kontrollplan och godkände alla uppföljningar på de olika 

riskerna. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.  

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Antal besök till programverksamheten uppgick till 1 063 stycken. Antal besök till 
programverksamheten minskade något i jämförelse med år 2019 på grund av covid-19 då man var 
tvungen att ställa in aktiviteter under året. 

Delaktighet och egenmakt  

Antal besökare i kulturhuset ska öka.  

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. Verksamheten hade restriktioner på antal besökare samt hade stängt under 
december månad på grund av covid-19. 

Trygghet och hälsa 

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att föreningarna hade möjlighet att söka lokalt 
aktivitetsstöd (LOK) utifrån 2019 års deltagartillfälle. 
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Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 7 100 2 450 2 757 -307 

Kostnader -43 057 -24 896 -25 026 130 

Summa -35 957 -22 446 -22 269 -177 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnd -227 -158 -220 62 

Kultur och fritid -2 336 -2 372 -2 318 -54 

Fritidsverksamhet -17 360 -3 657 -3 374 -283 

Fritidsgården -2 672 -2 750 -2 669 -81 

Marknader 25 -26 -24 -2 

Allmän kultur -13 387 -13 483 -13 664 181 

Summa nettokostnader -35 957 -22 446 -22 269 -177 

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett underskott på 177 tkr. 

Den rådande pandemin fick effekt både genom lägre intäkter och högre kostnader än 

budgeterat. Under hösten hade verksamheten stränga restriktioner kring antal besökare vid 

aktiviteter och även i lokalerna. Under sista delen av december stängdes fritidsgården ner. 

Nämnden tog under hösten ett beslut om att stötta föreningarna med 0,5 mnkr. 

Kulturskolans verksamhet ställdes om till distansundervisning där det var möjligt och 

teknisk utrustning fick införskaffas till pedagogerna. Utöver detta belastades resultatet med 

ej budgeterade lönekostnader gällande alkoholenheten. 

Framtid 

Våra mötesplatser är platser för konstnärlig, personlig och social utveckling som främjar 

gemenskapen. 

Alla kommunens bibliotek kommer att vara meröppna och kan då erbjuda tillträde till 

bibliotekslokalerna i alla dagar från morgon till kväll. Alla kommunens bibliotek har en 

fortsatt viktig roll som kulturhus och vill vara levande mötesplatser för kommuninvånarna. 

Biblioteken har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda digital teknik och att tillgängliggöra 

den för besökarna. Biblioteken har en fortsatt stor betydelse som demokratisk arena genom 

att erbjuda tillgång till litteratur, kultur och information, både i tryckt form och digitalt. 

Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering 

inom projektet ”Stärkta bibliotek”. Med tanke på att Barnkonventionen blivit lag vill vi 

också sätta fokus på barns och ungas inflytande på både verksamhet och lokaler 
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Tomelilla konsthalls egenproducerade vandringsutställningar Anna Höglund - Allt hänger 

ihop, samt Owe Gustafson - Retrospektiv är utlånade under året till Jönköpings 

länsmuseum respektive Sjöbo konsthall. 

Konsthallen har även en ny vandringsutställning som kommer att marknadsföras; Lars 

Grönwall retrospektiv. 

Konsthallens andra Artist in residencestipendiat, en brittisk fotograf, kommer att verka i 

Tomelilla under maj-juni. 

Konsthallen kommer att vara del av två pedagogiska och regionala projekt som syftar till att 

lyfta barn och ungas delaktighet i konstlivet samt till eget skapande. 

Under 2021 justeras MU-ersättningsnivåerna uppåt för utställande konstnärer. Detta 

innebär att Tomelilla konsthalls ersättningsnivåer är lägre än gällande norm vilket medför 

utmaningar med att bibehålla kvaliteten på utställningarna på sikt eftersom 

utställningsvillkoren är mindre attraktiva. 

Nyhet från Region Skåne är att kulturskolan är inskriven i den Regionala Kulturplanen, 

2021-2024. Det visar hur viktig kulturskolan är för regionen i arbetet med att säkerställa 

barns och ungas rätt till kultur. 

Forskningsrapporter visar att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Här finns 

möjlighet att utveckla samverkan mellan elevhälsan och kulturskolan för att bidra positivt i 

förebyggande syfte. 

Beslut gällande kulturrådets utvecklingsbidrag kommer att fortgå där möjlighet finns att 

söka nya medel 2021 och 2022. 

Fritidsgården Sofftas utmaning är att kunna tillmötesgå ungdomarnas intresse och 

önskningar. Arbetet med att få igång aktiviteter med musik/inspelningsstudion fortsätter. 

Detta kan vara möjligt genom samarbete med andra aktörer. Mötesplatsen ska genomsyras 

av respekt och prestigelöshet och samarbete. 

Tomelilla marknaders utmaning är att bevara eller att öka antalet 

marknadsförsäljare/knallar samt en önskan om mer varierat utbud och överlevnad av 

marknaderna. Framförallt efter 2020 där i stort sett alla marknader i Sverige blev inställda. 

Det finns frågetecken kring vad detta inneburit för marknadsförsäljare, om de har överlevt 

denna tid då det inte funnits möjlighet för försäljning av deras varor och tjänster. 

Pandemin har påskyndat digitaliseringens möjligheter även inom kulturområdet. Kurser 

och föreläsningar som förut var på plats kunde snabbt ställas om till digitala kanaler. 

Utbildningar i kulturskolan kunde bli digitala och kanske också närmare den verklighet som 

våra barn och ungdomar upplever till vardags. Digitalisering kan innebära mer kultur till 

fler om våra besökare har digitala verktyg och kunskap om hur dessa verktyg kan användas. 

När pandemins svallvågor har mattats av kommer delar av verksamheten att återgå till hur 

det var före pandemin, men förhoppningsvis kommer vi även att fortsätta att använda de 

digitala verktyg vi nu har nyttjat under pandemin. 

115



  

 

  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ordförande: Marianne Åkerblad (M) 

Verksamhetschef: Viweca Thoresson till och med den 31 augusti, Camilla Andersson från 

och med den 1 september 

Ansvarsområde 

• Myndighetsutövning enligt SoL och LSS 

• Träffpunkter 

• Hemtjänst, personlig omsorg, service, ledsagning, avlösning, trygghetslarm 

• Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa 

• Särskilt boende för äldre 

• Korttidsboende och växelvård 

• Anhörigstöd- öppen verksamhet, gruppverksamhet, individuellt stöd 

• Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

• LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet och 

korttidstillsyn 

• LSS kontaktperson och ledsagare 

• Hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel 

Väsentliga händelser 

• Verksamheten införde digital läkemedelssignering, vilket ger en högre kvalitet för 

både patienter och medarbetare 

• Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet vilket var värdefullt 

med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplades samman med frivilliga 

resurser för exempelvis matinköp 

• Volymerna, timmar och antal brukare i äldreomsorgen i ordinärt boende, sjönk med 

tio procent under året. Dygnen på särskilt boende minskade med åtta procent. 

Antal dygn på korttidsboende minskade med 20 procent i jämförelse med 2019 

• Pandemin påverkade planerade aktiviteter vilket ledde till att införandet av ung 

omsorg och måltidsvän inte implementerades i verksamheten under året. Enheterna 

kunde inte heller ta emot ferieungdomar under året 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns nu på en digital plattform 

vilket gav alla medarbetare åtkomst till vardagsstöd i form av processer och rutiner 

direkt i mobilen 
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Verksamhetsuppföljning 

Antalet dygn på korttidsplatser minskade med cirka 20 procent jämfört med 2019. För att 

anpassa verksamheten efter behovet integrerades korttidsplatserna i särskilt boende istället 

för som tidigare på en egen enhet. Detta var möjligt då behovet av särskilt boende 

minskade vilket resulterade i att det ständigt fanns flera lediga lägenheter på boendena. Det 

genomsnittliga behovet ansågs vara cirka fyra platser och var fördelat på Norrevång och 

Brinkehem med en stor flexibilitet i verksamheterna. Åtgärden var mer resurseffektiv än 

tidigare. Verksamheten har inte haft betalningsansvar för ej hemtagna patienter till 

Regionen de senaste åren. 

Företagsgruppen inom daglig verksamhet LSS flyttade till nya lokaler. De arbetar nu på 

Löparegatan 1. Företagsgruppen arbetar med bland annat packning, media, skapande och 

servicerunda. Tidigare lokal var för liten för de nya aktiviteter som skapades utifrån 

efterfrågan hos deltagarna. 

Under året hyrde verksamheten en Grön Arena gård utanför Brösarp. Antingen avtalade 

verksamheterna med gårdens ägare om att under vistelsen umgås med djuren (höns, 

kaniner, katter, hästar och får) eller endast nyttja miljön och korsvirkeshuset som finns att 

tillgå. På grund av pandemin nyttjades inte verksamheten i så stor utsträckning som 

planerat. Dock var daglig verksamhet där kontinuerligt en gång per vecka, Stafettgatan hade 

övernattning och Vännens dagverksamhet besökte gården under hösten. Individ- och 

familjeomsorgsverksamheten och grundsärskolan använde sig också av möjligheten att 

vistas där. 

Ett förebyggande arbete påbörjades innan sommaren där de som ansöker om trygghetslarm 

får erbjudande om ett kostnadsfritt besök av arbetsterapeut och fysioterapeut. Under 

hembesöket kartläggs deras förmåga att utföra sin ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet). 

Under besöket förs även en dialog kring fallpreventiva åtgärder. Målet med detta är att 

genom tidiga arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska bedömningar förebygga fallolyckor 

och därmed framtida behov av hemtjänstinsatser. Sedan maj månad genomfördes 17 

besök. Flera avstod erbjudandet om besök på grund av pandemin. 

Arbetet med implementeringen av heltid som norm fortlöpte med täta uppföljningar av 

kostnader, schemaplanering och bemanning. Det är en lärandeprocess som verksamheterna 

genomgår, vilket kräver mycket av både medarbetare, chefer och bemanningsenheten. 

Andelen heltidsanställda uppgick till 61 procent. Omställningen förväntas inte bli klar 

under 2021. 
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Trygg hemma är ett nytt tvärprofessionellt arbetssätt i Tomelilla kommun som startade i 

maj. Fokus är att jobba med ett rehabiliterande förhållningssätt. Sedan starten har 21 beslut 

beviljats för Trygg hemma. Syftet med arbetssättet är att minska risken att personer 

utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser genom att; 

• Skapa trygghet och hjälp till självständighet 

• Vidmakthålla en känsla av självständighet 

• Ge möjlighet till kontroll över dagliga aktiviteters utformning 

Målet är att ett rehabiliterande förhållningssätt ska genomsyra all verksamhet och vara ett 

helt naturligt förhållningssätt inom vård och omsorg i Tomelilla kommun. Det pågår 

kompetenshöjande insatser för att nå en god kvalitet. Under året var fokus att 

implementera arbetssättet vid hemgångar från sjukhuset till ordinärt boende. 

Pandemin påverkade verksamheten till stor del. Personalen inom vård och omsorg, som 

arbetar med de mest utsatta i riskgrupperna gjorde ett fantastiskt arbete med att skydda 

brukarna från smitta. Genom att ta ansvar för basal hygien och vid misstanke om smitta, 

anpassade de föredömligt, skyddsutrustning och arbetssätt. Inom LSS och äldreomsorg har 

en mycket hög andel av de tillsvidareanställda medarbetarna formell kompetens för arbetet 

och den höga andelen är en framgångsfaktor även i detta sammanhang. 

Pandemin hade också en positiv effekt på implementeringen av digitala hjälpmedel. 

Baspersonalen använde läsplattor tillsammans med boende och brukare för att exempelvis 

kommunicera med anhöriga, för aktivering och för digitala inköp. Både interna och externa 

möten var i större utsträckning digitala, vilket ökade personalens digitala kompetens. 

Nämnden interna kontroll genomfördes i enlighet med den beslutade interna 

kontrollplanen för året. Arbetet med att kontrollera riskområden visar på att förvaltningen 

arbetar aktivt för att minska riskerna och sätta in åtgärder där risker konstateras. 

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten står sig väl i jämförelse med riksnormen och 

samma positiva utveckling ses när det gäller att hålla genomförandeplaner aktuella. 

Nyckelhantering säkrades genom digitala nyckelskåp. Ett fortsatt förbättringsområde inom 

äldreomsorgen är ökad följsamhet till rapporteringsskyldigheten och att avvikelser utreds 

och används för att förbättra verksamheterna. Inom LSS utsågs vissa medarbetare som 

utredare för att säkerställa kvaliteten på utredningsarbetet och äldreomsorgen tar nu efter 

de goda exemplen. När avvikelser rapporteras, utreds och analyseras ökar kunskapen och 

fokus kan flyttas till det förebyggande arbetet med riskanalyser och handlingsplaner. 

Uppföljningen av privata utförare visade att Förenade Care bedriver ett systematiskt 

kvalitetsarbete och väl uppfyller kraven på de två avtalsområdena. Uppföljningen hade 

fokus på hur entreprenören arbetat med egenkontroller inom de av nämnden prioriterade 

områden; ta emot och verkställa uppdrag, klagomålshantering, avvikelserapportering samt 

hantering av brukares nycklar. Bemanning på särskilt boende granskades och även 

personalkontinuiteten i hemtjänsten. Motsvarande uppföljning gjordes på egenregins 

verksamheter och förbättringsområde som identifierades där var framförallt 

rapporteringsskyldigheten och social dokumentation. 
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Tunstalls larmmottagning granskades genom loggkontroller och resultatet visade att 

uppringningarna har besvarats enligt avtal. Dock blev det stora störningar under en vecka i 

oktober när Tunstall genomförde ett teknikskifte. Detta medförde tekniska problem på 

larmcentralen och vissa larmanvändare drabbades av oskäligt långa väntetider. Reklamation 

och ersättningskrav har ställts till leverantören. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. E-signering av läkemedel infördes under året. Digitala möten utvecklades under året. 
En e-plattform för utbildning och tester anskaffades och är under uppbyggnad. Webbutbildningar ökade. 
SPISS (Suicidprevention i svensk sjukvård) riktades till hela verksamheten under året. 

Delaktighet och egenmakt  

Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens 
verksamheter ökar. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Förebyggande hembesök gjordes av arbetsterapeut och fysioterapeut efter 
biståndsbeslut om trygghetslarm. Hemträningsprogram visades digitalt. En brukare deltog vid rekrytering 
av enhetschef inom verksamheten. Hemtjänsten gav invånarna möjlighet till dialog under en dag på 
Torget. 

Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap för nämndens målgrupper.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Hemträningsprogram visades digitalt. Läsplattor används idag av de boende vid 
kontakter med anhöriga. Inköp av dagligvaror genomfördes digitalt i ett område. 

Trygghet och hälsa 

Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Nybyappen används delvis av bland annat Röda Korset. Pandemin påverkade att 
planerade insatser inte kunde genomföras. 

Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visade en svag nedgång från 94 procent till 
93 procent i särskilt boende och i hemtjänsten från 83 procent 2019 till 81 procent 2020. Om det finns 
någon koppling till pandemin är oklart. Inom LSS boende ökade tryggheten med 13 respektive 6 
procentenheter. För att motverka ensamheten under pandemin iordningställdes säkra mötesplatser på 
särskilt boende för äldre och sedermera kontakt med anhöriga via läsplattor. 
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Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 76 803 112 373 104 844 7 529 

Kostnader -306 044 -345 387 -338 098 -7 289 

Summa -229 241 -233 014 -233 254 240 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Vård- och omsorgsnämnd -377 -393 -415 22 

Omsorgspeng -123 687 -155 362 -157 304 1 942 

Ledning och myndighet -23 860 -20 786 -27 343 6 557 

LSS-verksamhet -38 073 -18 355 -12 447 -5 908 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel -31 769 -28 449 -27 936 -513 

Hemtjänst -1 359 -4 114 -2 086 -2 028 

Särskilt boende -10 116 -5 555 -5 723 168 

Summa nettokostnader -229 241 -233 014 -233 254 240 

Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott på 240 tkr. 

Nämnden gavs kompensation för ökade kostnader med anledning av coronapandemin. 

Dessa kostnader uppgick till 5 700 tkr och bestod av personalkostnader, skyddsutrustning 

och extra städning. Nämnden tilldelades 905 tkr att nyttja av kommunstyrelsens medel för 

oförutsett. 

Trenden med lägre volymer inom äldreomsorgen kvarstår, det berör belagda dygn på 

särskilda boenden men är störst inom hemtjänsten. Antalet beviljade hemtjänsttimmar 

minskade med 11 procent jämfört med budget. Lägre volymer inom äldreomsorgen 

medförde att ramen för omsorgspengen fick ett överskott på 1 942 tkr. 

De olika verksamhetsområdena LSS, rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel, hemtjänst 

och särskilt boende fick ett sammanlagt underskott på 8 280 tkr. Satsningen på 

”Heltidsarbete som norm” innebar att viss överkapacitet skapades som medförde ökade 

personalkostnader. Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt som 

volymerna minskade parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19, medförde 

högre personalkostnader än budget. Olika åtgärder provades för att hitta kostnadseffektiva 

scheman som bygger på verksamhetens behov, bland annat introducerades en metod som 

gör det möjligt att bryta ner budgeten till arbetade timmar och stämma av schemalagda 

timmar i ett nytt schema innan det börjar gälla. 

Inom LSS verksamheten påbörjades under hösten ett arbete med att ta fram en ny 

ersättningsmodell, en ”LSS-peng”, som tar hänsyn till förändringar i vårdtyngden. Den nya 

modellen ska implementeras under budgetåret 2021 och förväntas påverka 

planeringsförutsättningarna positivt. 
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Ledning och myndighetsgruppen hade ett överskott på 6 557 tkr vid årets slut. Överskottet 

består av lönekompensation, ersättning för kostnader på grund av covid-19, lägre 

personalkostnader på grund av vakant tjänst samt ej nyttjad buffert för oförutsedda 

kostnader. 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Inventarier, vård och omsorg -1 229 -660 -2 500 1 840 

Summa investeringar -1 229 -660 -2 500 1 840 

Årets investeringar blev 1 840 tkr lägre än budget beroende på att upphandling av nytt 

verksamhetssystem skjuts fram till 2021. 

Framtid 

Covid-19 kommer fortsatt att påverka verksamheten under 2021. Att följa utvecklingen och 

anpassa verksamheten efter rådande omständigheter och samtidigt uppmärksamma psykisk 

ohälsa för de som upplever en hög grad av isolering för att anpassa insatserna därefter. 

Ett nytt digitalt arbetssätt är systemet för utbildning och tester som ska implementeras 

under våren 2021. Kameror för tillsyn är också på gång och sensorer på särskilt boende står 

näst på att undersökas. 

Från och med november 2021 kommer kommunen att driva korttidsvistelse för barn och 

unga inom LSS. Insatsen har tidigare verkställts av Simrishamns och Ystads kommuner. 

Verksamheten har redan idag en ändamålsenlig lokal för verksamheten. Det finns idag tolv 

beslut att verkställa. 

Äldreomsorgslyftet med ett möjligt bidrag på 5,4 miljoner kronor kommer att användas till 

kompetenshöjning främst till vård- och omsorgsprogrammet. 

Tjänstedesign är en metod för att utveckla verksamheternas aktiviteter, insatser och service. 

Verksamheten kommer att använda denna metod i större utsträckning för att ta fram 

tjänster för kommuninvånarna utifrån det som efterfrågas. Genom att tillsammans med 

användaren ta fram och utveckla tjänster kommer också delaktigheten att bli större. 

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad 

involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner 

ska förbättras så det blir enklare att följa både resultat och kvalitet för samtliga i 

verksamheten. 

De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer, 

få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och 

underlätta för medborgaren framöver varför det måste prioriteras i allt högre grad. 

På längre sikt går vi över från att leverera till att förenkla och understödja vilket ställer stora 

krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. Samarbetet med civilsamhället och 
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föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att 

göra rätt saker med de resurser vi har till vårt förfogande. 

Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar, hög grad av helhetssyn bland 

ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar. 

Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare 

framöver. Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och att hitta strategier för att 

lyckas. 
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Familjenämnden 

Ordförande: Christer Yrjas (C) 

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Viweca Thoresson till och med den 

31 augusti, Camilla Andersson från och med den 1 september 

Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist 

Ansvarsområde 

• Missbruksvård 

• Barn- och ungdomsvård 

• Familjerätt 

• Öppenvård 

• Integrationssamordning, stödboende 

• Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium 

• Arbete och försörjning 

• Personligt ombud 

• Grund- och förskoleverksamheten, grundsärskola, fritidshem 

Väsentliga händelser 

Individ- och familjeomsorg 

• Arbetsmarknadsenheten slogs ihop med Vuxenenheten. Arbetet med det digitala 

verktyget Previct implementerades. Nio personer fick stöd i sin behandling med 

detta arbetssätt 

• 25 extratjänster inrättades under året 

• Den rådande pandemin medförde inte ökade kostnader inom försörjningsstöd 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns numera på en digital 

plattform vilket möjliggjorde åtkomst i samtliga mobila enheter som ett stöd för 

medarbetarna i det dagliga arbetet 

Barn och utbildning 

• Bemanningsenheten tog över vikarieanskaffningen. Tolv förstelärartjänster tillsattes 

med hjälp av statsbidrag inom språkutvecklande arbete (genrepedagogik) och 

matematik samt två tjänster där lärarna genomför projekt. Förordnanden är på tre 

år 

• Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete lades om för att 

följa intentionerna i en tillitsbaserad styrning 
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• Utsiktens förskola, Brösarp, som arbetar enligt I Ur och Skurpedagogiken, tog 

värmestugan "Hus-huset" i bruk. Under slutet av 2020 färdigställdes en ny paviljong 

för förskolan i Brösarp med väderskyddat utesov, kapprum och mindre rum för 

inomhusaktiviteter 

• Samtliga vakanta skolledartjänster tillsattes under året 

Verksamhetsuppföljning 

Individ- och familjeomsorg 

Arbete och försörjning jobbade intensivt med individuell kartläggning och aktiviteter med 

fokus på "min väg till självförsörjning". Gruppen 18 - 25 år med försörjningsstöd minskade 

med 26 procent sedan april 2020. 

Aktiviteter för språksvaga startades upp i samarbete med Arbetarnas bildningsförbund 

(ABF) och Studieförbundet. Två kurser genomfördes för målgruppen språksvaga kvinnor 

med sammanlagt 32 kvinnor. Under kurserna motiverade coacherna de kvinnor som 

uppbar försörjningsstöd, till studier på SFI. Antalet kvinnor på SFI ökade med 18 personer 

efter kursernas avslut. Med sökta medel från Länsstyrelsen, startades ett samarbete med 

AME och Österlens Folkhögskola gällande SFI för föräldralediga. Denna kurs riktade sig 

till både kvinnor och män. 

För målgruppen som studerar SFI förbättrades samverkan med Vuxenutbildningen i Ystad 

och Österlens folkhögskola och det genomförs kontinuerliga uppföljningar på individnivå. 

AME fick även tillgång till datasystemet där samtliga inskrivna i studier har sin studieplan 

och sitt startdatum. Arbetssättet innebär att man på individnivå kunde följa utvecklingen 

och även ta del av deras studiehistorik. AME och försörjningsstöd hade en god samverkan 

under året och gjorde tillsammans med individen upp en planering. Av de som avslutat sina 

insatser i AME ökade andelen som fått jobb från 11 procent 2019 till 25 procent under 

2020. 

Vid året slut var 43 ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Trots 

pandemin, då inga hembesök gjorts, har verksamheten fått kontakt med alla utom en. Varje 

ungdom erbjöds möjlighet till en individuell plan. 32 ungdomar skrevs ut från KAA och av 

dessa påbörjade 69 procent studier på ett introduktionsprogram eller liknande. 

Inriktningen med större andel hemmaplanslösningar påbörjades i samverkan med vård och 

omsorg och skola. Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) är en evidensbaserad 

metod. Målgruppen är familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter i 

familjen, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå i familjen. 

Antalet placeringar på HVB och SIS minskade det senare halvåret. Det är för tidigt att säga 

om detta kan kopplas samman med det nya arbetssättet. 

Personligt ombud bistod 38 klienter under året. Verksamheten uppmärksammade att 

pandemin har påverkat målgruppen med ökad oro och ensamhet utifrån att fler i större 

utsträckning isolerade sig. Målgruppen hade en ökad tillgänglighet inom den specialiserade 

vården, vilket upplevs som mycket positivt av verksamheten. Ett annat område som bör 
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lyftas är att personligt ombud som arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare 

upplever att samverkan med till exempel arbete och försörjningsenheten i Tomelilla är 

väldigt god och att Tomelilla direkts funktion har ökat tillgängligheten för klienterna. 

Under hösten utvecklade enheten barn och familj den interna samverkan för att säkerställa 

kvalitet mellan uppdrag och genomförandeplaner. Gemensamma utbildningar genomfördes 

med hjälp av Skånes kommuner. 

Enheten för försörjningsstöd genomförde en stor informationsinsats för att öka antalet 

ansökningar digitalt. Resultatet blev att i december inkom 82 procent av ansökningarna 

digitalt i jämförelse mot tidigare cirka 55 procent. De som inte hade en digital kompetens 

erbjöds stöd av Digitala hjälpen hos Tomelilla direkt. De som fortsättningsvis har 

svårigheter med digital ansökan får en pappersblankett att fylla i. 

Arbetet med feriearbeten påbörjades i april och under sommaren hade 39 ungdomar arbete 

under tre veckor inom till exempel gata/park, fastighet, Soffta, fritidsbadet, 

sommarorkestern och sommarentreprenörer. 

Växa tryggt är en statlig satsning på ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor. 

Projektet utgår från barnkonventionen. Familjerna erbjuds sex hembesök av 

barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från 

mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården samt föräldrastödjare från 

socialtjänsten. I Tomelilla deltog 20 förstföderskor i programmet som slog väl ut och var 

uppskattat av mammorna. Sommaren 2021 avslutas projektet då barnen har följts i 1,5 år. 

Det kan konstateras att det blir enklare och mer avdramatiserat för föräldrar att söka hjälp 

från kommunens öppenvård. Projektet samordnas av Skånes kommuner och följs av 

forskare på Malmö universitet. 

Under året arbetade bostadskoordinatorn aktivt med att kommunala andrahandskontrakt 

ska övergå till förstahandskontrakt. Koordinatorn arbetade också tillsammans med 

Österlenhem fram en ny arbetsordning gällande övertagande av sociala bostadskontrakt. 

Vid början av 2020 hade Tomelilla kommun 55 sociala bostadskontrakt. Vid årets slut hade 

åtta blivit godkända för övertagande av sina bostadskontrakt och lika många hade lyckats få 

förstahandskontrakt på egen hand. Under året beviljades 13 nya sociala bostadskontrakt, 

varav nio av dessa var anvisningar från Migrationsverket, där kommunen är skyldiga att 

bistå med bostad. 

Vi erbjöd kursen Komet (Kommunikationsmetod), en gång på våren och en gång på 

hösten. Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3–11 år samt 12-18 år 

och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Kursen var fulltecknad på 

våren men hade på grund av pandemin ett lägre antal medverkande under hösten. Två 

medarbetare är utbildade i Komet och kommer att fortsätta erbjuda utbildningen till 

föräldrar i Tomelilla kommun. 

Arbetet med intern kontroll har skapat en medvetenhet i verksamheten om risker och 

brister. Kontrollerna genomfördes enligt nämndens plan. Hemmaplanslösningar med 

nätverkskoordinatorn som samordnare för socialtjänst, skola och vård och omsorg är nu 
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ett förstahandsval för familjer och barn och unga. Rutinen vid våld i nära relationer är känd 

och följs där avvikelser rapporteras och utreds. Utredningstiden för barnutredningar måste 

kortas ner. En ny rutin infördes för att minska sårbarheten när handläggaren blir sjuk eller 

slutar så att alla utredningar färdigställs inom fyra månader. Utredningstiderna ska 

rapporteras och åtgärder sättas in tidigt, senast vid tre månader. Försörjningsstödet 

minskade överlag jämfört med förra året som en följd av intensivt arbete på enheten för att 

få fler självförsörjande. Pandemins befarade effekter på försörjningsstödet uteblev. 

Det fanns inga privata utförare som utförde uppdrag åt individ- och 

familjeomsorgsverksamheten under året. 

Barn och utbildning 

Barn- och utbildningsverksamheten fick under sommaren en komplett ledningsgrupp och 

en skolorganisation i tätorten med gemensam skolledning för Lindesborgsskolan och 

Byavångsskolan. Detta gjorde att utvecklingsarbetet åter fick fart. Förstelärarna i 

språkutvecklande arbete och matematik hade/har i uppgift att skapa en röd tråd för 

eleverna genom grundskolan. Arbetet för att främja goda lärmiljöer fortsatte, förskolans 

specialpedagoger gjorde observationer på samtliga förskolor för att skapa förutsättningar 

för utveckling. 

Barn- och utbildningsverksamheten lade om sitt kvalitetsarbete för att tydligare vara 

tillitsbaserat. De nya hjälpstrukturerna är lättare att koppla till kommunens arbete med 

budget och verksamhetsplaner. Kärnan i kvalitetsarbetet är de återkommande 

verksamhetsdialogerna som genomförs med rektorerna. Där följs de nationella målen upp: 

• Ansvar och inflytande för elever och barn 

• Samverkan mellan skola/förskola och hem 

• Skolan, omvärlden och utbildningsval 

• Betyg och bedömning 

• Digitalisering 

• Kunskap, utveckling och lärande 

• Normer och värden 

• Övergång och samverkan 

• Jämställdhet 

Även rektors ansvar, klagomål, skolinspektionsärenden, skolgång för barn placerade i andra 

kommuner (särskoleplacerade, familjehemsplacerade eller institutionsplacerade elever) samt 

skolpliktsbevakningen följs upp. 

En kartläggning kring Lindesborgsskolans status gällande den fysiska miljön startades. 

Den interna kontrollen gjordes enligt familjenämndens beslutade plan. Dock inte 

granskning av hanteringen av nationella prov då dessa var inställda på grund av covid-19 
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situationen. Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och 

övergångar mellan skolformer samt åk 3–4 gjordes genom dialoger med samtliga rektorer 

och barn- och elevhälsans chef. Generell bedömning av förekommande av ensamarbete är 

att såväl rutiner, arbetssätt och olika tekniska lösningar vad gäller ensamarbete är adekvata 

och i stort fungerar väl. Enstaka enheter, behöver se över sina rutiner och tydliggöra dessa 

med kopplingar till arbetssätt och eventuella tekniska lösningar. Rutiner finns för 

övergångar men ytterligare förtydligande kring elever i behov av särskilt stöd behövs. En 

utredning gjordes kring tilläggsbeloppens användning vilken visade på behov av nya 

rutiner. Rutiner och riktlinjer för skolpliktsbevakningen implementerades, vilket ledde till 

att vi tidigare på terminen hittar barn som inte är i skolan. Kartläggningen av processen 

kring volymberäkningar (barn- och elevantal) visar på en god följsamhet avseende 

prognosticerat utfall och verkligt utfall. 

Barn- och utbildningsverksamheten har enbart en privat utförare, skolskjutsen, och 

utvärderingarna visar på god kvalitet och ett gott samarbete. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om långsiktig 
hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadscoach, 
Arbetsförmedlingen och fältsekreterarna är upparbetat och varje ungdom i KAA har en individuell plan. 
Sex arbetsmarknadsaktiviteter genomfördes under året Värdena på BRUK-enkäten gällande hur skolor 
och förskolor arbetat med studie- och yrkesvalsarbetet brett stabiliserades i grundskola efter en stor 
förbättring mellan läsåren 17/18 till 18/19, förskolorna tog nya steg framåt även detta läsår. Nöjdheten 
med praon låg under läsåret för åk 9 på 89,1 procent av elever som var nöjda och åk 8 88,7 procent. Av 
åk 9 var 74 procent behöriga till yrkesprogram vilket var en liten förbättring. Fler elever antogs till sitt 
förstahandsval. 

God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Flera mätningar genomfördes inte eftersom Skolverket stängde ner sina databaser för 
statistik och nationella prov genomfördes inte på grund av covid-19. HLO-resultaten (språktest i 
förskoleklassen) ökade mellan vår- och hösttermin. Gällande frågan om lust att lära hade åk 5 i Tomelilla 
värde 6,8 på Skolinspektionens enkät, nationellt låg åk 5 på värde 6,4. Åk 9 i Tomelilla hade värde 3,7 
och nationellt värde för åk 9 var 5,0. Inga jämförelser med andra kommuner är möjliga. Meritvärdena i åk 
6 ökade, åk 7 minskade marginellt, åk 8 minskade och åk 9 ökade. Specialpedagogerna i förskolan 
observerade lärmiljöer i samtliga förskolor och de bedömdes vara goda. 

Delaktighet och egenmakt  

Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Två aktiviteter på AME följdes upp med enkäter för att undersöka nöjdhet och effekt. 
Anhöriggrupp på vuxenenheten startades utifrån efterfrågan. Ungdomsrådet var remissinstans i fem 
ärenden. 
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Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har 
strategier för att göra egna livsval. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Appen Nyby är en meddelandeplattform där medborgare kan anmäla sig att hjälpa 
andra med aktiviteter men också söka hjälp av andra. Försörjningsstöd minskade bland unga mellan 18-
25 år. Arbetsmarknadsdagen ställdes in på grund av covid-19. Det fanns per den siste augusti 134 
anmälda praoplatser för elever, denna mätning gjordes inte i fjor så inget jämförelsetal finns, dock 
ansågs det vara ett högt antal. 

Trygghet och hälsa 

Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.  

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. Arbetsmarknadsenheten arbetade aktivt med planering för studiebesök i 
näringslivet och samverkan med föreningar. Med anledning av pandemin kunde inte planeringen 
verkställas under hösten. 

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Andelen placerade barn och unga minskade och antalet hemmaplanslösningar ökade. 
Externa placeringar för vuxna med beroendeproblematik minskade. Den interna samverkan ökade i 
ärenden som rör våld i nära relationer. Samarbete med kommunikationsavdelningen och barn- och 
utbildningsverksamheten ökade och information uppdateras kontinuerligt. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 205 567 196 805 187 797 9 008 

Kostnader -599 611 -596 698 -588 704 -7 994 

Summa -394 044 -399 893 -400 907 1 014 

Familjenämnden redovisade ett överskott på 1 014 tkr. 

Överskottet beror på flera faktorer med både plus och minus inom de olika 

ansvarsområdena. Gymnasieundervisningen visade ett större överskott som beror dels på 

högre bidrag än budgeterat dels på att kostnaderna för skolkort och 

gymnasiesärskoleskjutsar var lägre än budgeterat. Det stora underskottet inom individ- och 

familjeomsorg beror på höga kostnader för HVB- och familjehemsplaceringar under 

vårterminen. 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Investering, IKT -1 502 -2 056 -1 500 -556 

Inventarier, skolan -1 171 -807 -1 500 693 

Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och familj -258 0 0 0 

Summa investeringar -2 931 -2 863 -3 000 137 

Under året anskaffades 280 datorer till elever i åk 4 och 9, 59 Ipads till barn och utbildning 

samt 46 personaldatorer. 
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Individ- och familjeomsorg 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -7 931 -7 942 -8 050 108 

Barn och unga -24 448 -30 194 -27 399 - 2 795 

Arbete och försörjning -18 802 -15 739 -16 567 828 

Arbetsmarknadsenheten -764 -2 219 -2 836 617 

Kommunal vuxenutbildning -5 735 -6 659 -6 200 -459 

Summa nettokostnader -57 680 -62 753 -61 052 -1 701 

Individ- och familjeomsorgsverksamheten redovisade ett underskott på -1 701 tkr. 

Underskottet beror främst på höga kostnader för HVB- och familjehemsplaceringar under 

vårterminen. Även kostnaderna för kommunal vuxenutbildning blev högre än budgeterat 

med anledning av fler vuxenstuderande än förväntat, vilket delvis kan bero på pandemin då 

svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden leder till att fler väljer att studera. 

Underskotten balanserades till viss del av överskott i övriga verksamhetsdelar såsom 

vuxenplaceringar, arbetsmarknadsenheten och ledning. 

Individ och familj arbetade enligt en framtagen handlingsplan för att sänka 

placeringskostnaderna vilket medförde att kostnaderna minskade avsevärt i början av 

hösten. Några placeringar avslutades under sommaren och ersättes med 

hemmaplanslösningar. Syftet var att minska placeringar på institutioner för att ersättas med 

bra insatser på hemmaplan. 

Den förväntade ökningen av försörjningsstöd med anledning av covid-19 uteblev. 

Försörjningsstödet minskade istället med 1 300 tkr jämfört med föregående år vilket är i 

nivå med budgeterade kostnader. 

Barn och utbildning 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -14 863 -14 329 -16 024 1 695 

Gymnasiet -78 438 -75 459 -77 618 2 159 

Skolpeng/barnpeng -184 204 -188 422 -189 612 1 190 

Barn och utbildning 1–16 år -58 859 -58 930 -56 601 -2 329 

Summa nettokostnader -336 364 -337 140 -339 855 2 715 

Barn- och utbildningsverksamheten redovisade ett överskott på 2 715 tkr. 

Överskottet på gymnasiet beror dels på högre bidrag än budgeterat dels på att kostnaderna 

för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar var lägre än budgeterat. Överskottet under 

skolpeng beror till stor del på att fler barn och elever från andra kommuner än budgeterat 

valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket ledde till högre intäkter än 

prognostiserat. Det överskott som uppstått centralt beror på vakanta tjänster samt 
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tjänstledighet och föräldraledighet men också på att det under ledning ligger budget för 

oförutsedda kostnader. 

Underskott som uppstått inom verksamheten beror på flera faktorer. En skola gick med ett 

större underskott medan ett antal förskolor och grundskolor, framförallt de på landet, gick 

med mindre underskott. Skol- och särskoleskjutsarna kostade mer än budgeterat och 

redovisade ett underskott på -784 tkr. 

Förskolorna fick statsbidrag gällande "Mindre barngrupper" vilket uppgick till 2,9 mnkr. 

Grundskolorna fick ett annat statsbidrag för "Likvärdig skola" där beloppet uppgick till 6,8 

mnkr för 2020. 

Framtid 

Individ- och familjeomsorg 

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad 

involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner 

ska förbättras så det blir enklare att följa både resultat och kvalitet för samtliga i 

verksamheten. 

Tjänstedesign är en metod för att utveckla verksamheternas aktiviteter, insatser och service. 

Verksamheterna kommer att använda denna metod i större utsträckning för att ta fram 

tjänster för kommuninvånarna utifrån det som efterfrågas. Genom att tillsammans med 

användaren ta fram och utveckla tjänster kommer delaktigheten att bli större och 

verksamheten får tjänster som det finns behov av. 

Nattvandringsprojektet är ett led i att öka kontakten och delaktigheten för ökad trygghet i 

Tomelilla kommun. Föreningarna ges möjlighet till att få intäkter genom att nattvandra. 

Synergieffekten är en viktig del i projektet. Målet är en ökad trygghet i Tomelilla tätort och 

byar samt en väg in för de ungdomar som inte har en fritidsaktivitet. 

Inom några år är målet att alla ska vara i sysselsättning - minskat försörjningsstöd eller i rätt 

ersättningssystem. För detta krävs att verksamheten erbjuder vuxenutbildning, har en god 

kontakt med näringsliv för att möjliggöra praktik, samt andra externa samarbeten. 

De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer 

få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och 

underlätta för medborgaren framöver, varför det framöver ska prioriteras i allt högre grad. 

På längre sikt går vi över från att leverera till att förenkla och understödja vilket ställer stora 

krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. Samarbetet med civilsamhället och 

föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att 

göra rätt saker med de resurser vi har till vårt förfogande. Föreningsbidrag finns att söka 

för att öka den sociala gemenskapen för målgrupper inom socialtjänsten. 

Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar, hög grad av helhetssyn bland 

ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar. 
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Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare 

framöver. Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och att hitta strategier för att 

lyckas. 

Barn och utbildning 

Ytterligare kartläggningar över skollokalernas skick och behov av förbättringar behöver 

göras. Genom det förbättrade kvalitetsarbetet förväntas skolenheterna få en bättre bild av 

vilka utvecklingsområden som finns, samt koppla åtgärder tydligare till forskning och 

beprövad erfarenhet. 

För att öka barn och elevers resiliens i en värld med allt högre förändringstakt kommer 

barn- och utbildningsverksamheten att behöva erbjuda dem möjligheter för multimodalt 

lärande. 

Förstelärarna inom det språkutvecklande arbetet ska säkerställa att metoden 

genrepedagogik sprids och används på samtliga skolor. I matematik ska förstelärarna 

kartlägga matematikundervisningen och sedan föreslå åtgärder för att skapa likvärdighet 

och höjd kvalitet. Två av förstelärarna genomför projekt för att bland annat höja elevernas 

motivation. 

E-tjänster bör utarbetas för att underlätta för medborgarna och dessa måste göras 

tillgängliga för alla. 

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas ytterligare för att ge fler förutsättningar 

för kollegialt lärande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

Vn § 5 Dnr VN 2020/2

Valdistrikt 2022

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten 
enligt följande:
Tomelilla V och Tryde
Tomelilla tätort SV
Tomelilla S
Tomelilla Ö
Brösarp
Onslunda
Smedstorp

Ärendebeskrivning
Valnämnden beslutade den 4 februari 2021, vn § 3/2021, att anta 
förvaltningens förslag till nya valdistrikt med ändringen att Tomelilla tätort 
södra–med omnejd ändrades till Tomelilla 1, Tomelilla tätort västra ändrades 
till Tomelilla 2, Tomelilla tätort östra-med omnejd ändrades till Tomelilla 3 
och Tryde ändrades till Tomelilla 4. Brösarp, Onslunda och Smedstorp 
behöll sina nuvarande namn.

Vid samtal med Länsstyrelsens valenhet framkom att namnen Tomelilla 1-4 
inte rekommenderas eftersom det av namnet inte framgår vilket området 
som avses. Det finns många kommuner som har numrerade valdistrikt, men 
då har de också något förklarande namn efter. Exempelvis i Stockholm kan 
ett valdistrikt heta Hägersten 36 Västberga Ö eller Ingarö 4 Klacknäset.

Våra grannkommuner har valt att namnge sina huvudorters valdistrikt lite 
olika. I Simrishamn heter staden Simrishamns tre valdistrikt Simrishamn C, 
Simrishamn N och Simrishamn S. 

I Sjöbo har man valt att namnge valdistrikten efter ett av ingående 
bostadsområdenas namn: Sjöbo Färsinga, Sjöbo Emanuel, Sjöbo Linné, 
Sjöbo Sandbäck och Sjöbo Centrum.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

§ 5 forts

I Ystad finns det givetvis många fler valdistrikt och där är dessa namngivna 
efter ett eller flera bostadsområdes namn: Gamla staden V, Gamla staden Ö, 
§  forts.

Edvinshem SÖ-Gjuteriet, Edvinshem N, Västra Sjöstaden-Åkesholm, 
Bellevue S, Bellevue N, Egna hem-Solbacken SÖ, Solbacken N, 
Hälsobacken, Surbrunnen-Östra förstaden N samt Östra förstaden S-
Regementet-Sandskogen.

Det sistnämnda valdistriktet, Östra förstaden S-Regementet-Sandskogen, har 
det längsta möjliga namnet. Nämligen 36 tecken och då är mellanslag inte 
medräknade.

Det finna alltså några alternativ att välja mellan: 

1. Namnet på en av orterna eller ett av bostadsområdena som ingår i 
valdistriktet.

2. Namnet på flera orter eller bostadsområden som ingår i valdistriktet.

3. Väderstreck eller förkortning av väderstreck.

4. Siffra och beskrivande namn.

Det finns inget som är rätt eller fel, men den princip som kansliet till slut har 
fastnat för är enkelhet. Den enklaste lösningen, när inte enbart siffror kan 
användas, är en förkortning av väderstreck. Tomelilla Ö, Tomelilla S, 
Tomelilla SV och Tomelilla V. Dock är Tryde en så befolkningsmässigt stor 
del av Tomelilla V att denna valkrets bör benämnas Tomelilla V och Tryde.

Ekonomiska konsekvenser
Vilka namn som väljs medför inga ekonomiska konsekvenser. Väldigt långa 
namn på valdistrikten kan innebära visst merarbete eftersom namnen på 
valdistrikten skrivs många gånger.

Barnperspektivet
Det hade varit trevligt att döpa valkretsarna till Pippis valkrets, Emils 
valkrets, Madickens valkrets och Bröderna Lejonhjärtas valkrets, men vi tror 
inte att Länsstyrelsen skulle vara så glada över detta tilltag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

§ 5 forts

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.

Uppföljning
De namn som väljs bör finnas kvar tills valdistriktsindelningen behöver göras 
om nästa gång.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten 
enligt följande:
Tomelilla V och Tryde
Tomelilla SV
Tomelilla S
Tomelilla Ö
Brösarp
Onslunda
Smedstorp

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2021.17.
Valnämnden § 3/2021, handlingsid: Vn 2021.15.
Valdistrikt Tomelilla pdf, handlingsid: Vn 2021.18.
Karta Tomelilla Sydvästra, handlingsid: Vn 2021.19.
Karta Tomelilla Södra, handlingsid: Vn 2021.20.
Karta Tomelilla Östra och Ullstorp, handlingsid: Vn 2021.21.
Karta Tomelilla Västra och Tryde, handlingsid: Vn 2021.22.
Länk till karta med förslag på ny valdistriktsindelning, handlingsid: Vn 
2021.8.

Tidigare behandling
Valnämnden § 3/2021:
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.11. Valnämnden 
beslutar dock att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnen på 
valdistrikten enligt följande:
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

§ 5 forts

Tomelilla tätort södra–med omnejd ändras till Tomelilla 1
Tomelilla tätort västra ändras till Tomelilla 2
Tomelilla tätort östra-med omnejd ändras till Tomelilla 3
Tryde ändras till Tomelilla 4
Brösarp, Onslunda och Smedstorp ändras inte.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Berndin (M) och Kristin Skoog (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag men att namnet på valdistrikt Tomelilla SV ändras till 
Tomelilla tätort SV.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Lena 
Berndins och Kristin Skoogs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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1 550

1 543

Tomelilla Östra och Ullstorp

SDFE, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS, METI/NASA

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

2021-02-12 16:31:10 0 0.35 0.70.17 mi

0 0.55 1.10.28 km

1:36,112

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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1 586

1 550
1 543

1 399

1 805

1 784

Tomelilla Södra

SDFE, Esri, HERE, Garmin, USGS, NGA

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

2021-02-12 16:30:08 0 1 20.5 mi

0 2 41 km

1:144,448

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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1 586
1 550

Tomelilla Sydvästra

SDFE, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS, METI/NASA

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

2021-02-12 16:32:56 0 0.15 0.30.07 mi

0 0.25 0.50.13 km

1:18,056

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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1 586

1 550
1 543

1 805

1 784

Tomelilla Västra och Tryde

SDFE, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS, METI/NASA, NGA

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

2021-02-12 16:27:50 0 0.7 1.40.35 mi

0 1 20.5 km

1:72,224

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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Karta med förslag på ny valdistriktsindelning

https://tomelilla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0a5346b2fb5b45fc92d779b17
268897c
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kommunfullmäktige

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/52

Datum 15 mars 2021

Tjänsteskrivelse förslag på ny 
bolagsordning och ägardirektiv för 
Österlenhem AB och Tomelilla Industri 
AB (TIAB)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.xxx, nytt ägardirektiv för Österlenhem AB, handlingsid: Ks 
2021.xxx, ny bolagsordning för Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.xxx och 
nytt ägardirektiv för Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.xxx.

Ärendebeskrivning
Gällande bolagsordning för Österlenhem AB antogs av kommunfullmäktige år 2000 
och har reviderats vid fem tillfällen, senast 2013. Gällande ägardirektiv för 
Österlenhem AB antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. Vid samma tillfälle 
antogs ägardirektiv för Tomelilla Industri AB (TIAB). Gällande bolagsordning för 
TIAB antogs 1997 och har reviderats vid sex tillfällen, senast 2012.

Med denna bakgrund påbörjades ett arbete under 2020 för att ta fram nya 
ägardirektiv och bolagsordningar för Österlenhem och TIAB. Under hösten 2020 har 
också en dialog i frågan förts med bolagens styrelse. 

Dokumenten har tagits fram utifrån SKR:s underlag och mallar för bolagsordningar 
samt ägardirektiv för kommunala bostadsaktiebolag.
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Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för bolagen. De nya 
ägardirektiven och bolagsordningarna ställer större krav på bolagen än de nu 
gällande. Detta kan innebära större administrativa kostnader för bolagen. 

För kommunen innebär nya ägardirektiv och bolagsordningar inga ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
I ägardirektivet för Österlenhem tas upp att bolaget aktivt ska verka för attraktiva 
boendemiljöer för barn och barnfamiljer.

Miljöperspektivet
I ägardirektivet för Österlenhem tas upp att bolaget aktivt ska verka för en god miljö, 
bland annat, men inte enbart, genom att tillhandahålla sunda och energieffektiva hus, 
samt aktivt arbeta för att Tomelilla kommun ska bidra till att uppnå nationella och 
lokala miljömål.

Vidare tas upp att bolaget har till uppgift att på affärs- och miljömässiga principer 
äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder, samt ska iaktta 
livscykeltänkandet och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt 
modernt förhållningssätt.

Motsvarande text finns i förslaget till ägardirektiv för TIAB.

Uppföljning
I ägardirektiven finns riktlinjer för uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 16 mars 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef
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Beslutet skickas till:

Österlenhem AB
Tomelilla Industri AB
KFS/Mary Nilsson
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Ägardirektiv Österlenhem AB

Detta ägardirektiv avser Österlenhem AB, (556056-3792), (nedan kallat 
bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2020-xx-xx

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Tomelilla kommun. Bolaget är en del av kommunens 
verksamhet och därmed ett medel för att uppnå kommunens övergripande 
mål. Bolaget ska i sin verksamhet och i sin verksamhetsuppföljning beakta 
detta. 
Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda 
av bolagsstämma. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i 
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- 
och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. 
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med ett särskilt 
reglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag. Bolaget ska 
följa Tomelilla kommuns planer och styrdokument.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
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4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att, utöver vad som 
anges i bolagsordningen, 

- Aktivt verka för att Tomelilla kommun utvecklas som en attraktiv 
bostads-, näringslivs- och utbildningsort.

- Aktivt motverka segregation, bland annat, men inte enbart, genom att 
bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder med olika 
upplåtelseformer i bostadsområden och kommundelar.

- Aktivt verka för en god miljö, bland annat, men inte enbart, genom 
att tillhandahålla sunda och energieffektiva hus, samt aktivt arbeta för 
att Tomelilla kommun ska bidra till att uppnå nationella och lokala 
miljömål.

- Aktivt verka för att Tomelilla kommuns övergripande mål och 
visioner uppnås.

- Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande 
åtgärder.

- Säkerställa en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder 
och bostadsområden.

- Aktivt verka för attraktiva boendemiljöer för barn och barnfamiljer.

- Aktivt verka för att Tomelilla utvecklas till en ort som fullt ut drar 
nytta av digitaliseringens möjligheter och positiva effekter.

6. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att:

- på affärs- och miljömässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, 
förvärva och avyttra bostäder.

- på affärs- och miljömässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, 
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förvärva och avyttra bostäder anpassade till särskilda behov till 
exempel för ungdomar, studenter samt äldre i behov av 
kompletterande funktionsstöd.

- i dialog med berörda nämnder bidra med byggande eller 
iordningställande av trygga seniorboenden för att möta efterfrågan på 
sådana boenden inom kommunen.

- ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och 
självförvaltning för boende.

- tillvarata digitaliseringens möjligheter med fokus på medborgarnytta 
och effektivisering. Bolaget ska kunna erbjuda och möta kundernas 
krav, behov, önskemål och förväntningar på ett uppkopplat och 
digitalt hem.

- i verksamheten iaktta livscykeltänkandet och se till att verksamheten 
tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Bolaget ska innan den 30 juni 2021 utforma och föreslå nyckeltal, indikatorer 
eller andra mått som kan användas för att belysa och analysera bolagets 
insatser och deras effekt avseende bolagets yttersta ändamål enligt punkten 5 
i dessa direktiv. 
Bolaget ska halvårsvis redovisa innehållet i de, enligt punkten ovan, 
framtagna nyckeltalen/måtten tillsammans med en egen analys och förslag 
till vidare åtgärder/handlingsplan för att ytterligare stärka arbetet med 
bolagets och kommunens ändamål.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av 
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen 
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget 
samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
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kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de 
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande 
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål
Bolaget ska eftersträva en långsiktig ekonomisk stabilitet. Verksamheten ska 
bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Bolaget ska långsiktigt eftersträva en soliditet som uppgår till lägst 15 %, 
beräknat på justerat eget kapital.
Bolagets avkastning ska på lång sikt uppgå till minst 8 % av insatt kapital. 
Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster och exkl. 
realisationsvinster/förluster i relation till det egna kapitalet (exkl. latent 
skatt). Kommunen bestämmer hur avkastningen ska disponeras; eventuellt 
kan medlen kvarstå i bolaget och konsolidera den finansiella ställningen.
Bolaget är ett allmännyttigt företag. Det innebär att kraven på utdelning till 
ägaren, kommunen, får ställas utifrån bestämmelserna i lagen om 
allmännyttiga bostadsföretag. För närvarande gäller att utdelningen får högst 
uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan (året innan) + 1 procentenhet 
på kontant tillskjutet aktiekapital. Utdelningen får dock inte överstiga hälften 
av företagets resultat för föregående år.
Kommunfullmäktige prövar årligen hur stor aktieutdelningen ska vara.

11. Finansiering
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan 
lämna borgen. För lån med kommunal borgen ska kommunen ta ut 
marknadsmässiga borgensavgifter.
Borgensavgiftens storlek prövas årligen i samband med kommunens 
budgetprocess.
För nya lån med kommunal borgen prövas borgensavgiftens storlek 
individuellt.
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Bolagets kassaflöde ska på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar 
ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras.
Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent.

12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 
den 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av 

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets presidium och VD ska delta vid möte med företrädare för 
kommunen minst en gång per år (ägardialog). 

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen innan 
aktuell planperiod påbörjas.

14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag 
om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Ersättare
Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 
har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och 
lojalitetsplikt som ledamot.
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16. Taxa för att ta del av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Tomelilla kommun vid var tid gällande taxan 
för kopiering eller utskrift av allmänna handlingar.

17. Arkivreglemente
Tomelilla kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tomelilla kommun.

18. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla 
bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 20:xx
 

Kf § xx/2020 Dnr Ks 2020.xxx

BOLAGSORDNING FÖR ÖSTERLENHEM AKTIEBOLAG

Antagen av kommunfullmäktige (datum), Kf § (nummer)

Gäller från 

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef Johan Linander

Uppföljning: Vid behov
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§ 1 Firma

Bolagets firma är Österlenhem Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Tomelilla kommun förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill 
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre 
del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler 
som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tomelilla kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska även i största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tomelilla kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tomelilla kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor. 
Riktvärde skall vara 1 % av det förvaltade fastighetskapitalet.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 2.000 aktier och högst 8.000 aktier.
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§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en  
revisorsersättare.

Revisorns och revisorsersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Tomelilla kommun utse samtliga kommunens revisorer till lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Stämmans öppnande;
2) Val av ordförande vid stämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Godkännande av dagordningen;
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6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorsersättaren samt
lekmannarevisorerna;

10) I förekommande fall val av revisor samt revisorsersättare;
11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:
 Bildande av bolag
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 30 mnkr 

exklusive moms
 Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 30 mnkr exklusive moms

§ 15 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Verkställande direktör tecknar firma inom eget kompetensområde, dvs. löpande 
förvaltning enligt 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 
mån det inte finns hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
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§ 18 ”Offentlighetsprincipen”

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet vilka regleras i tryckfrihetsförordningen och i 
sekretesslagen.

Enligt 26 kap 11 § sekretesslagen gäller sekretess i kommunal bostadsuthyrnings-
verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

Prövning av om en handling skall kunna utlämnas ankommer på styrelsen eller enligt 
dennas bestämmande.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Tomelilla kommun.
____________
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§ 1 Firma

Bolagets firma är Tomelilla Industriaktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, 
sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och att uppföra och förvalta byggnader för 
industri- och hantverksändamål, utbildning samt bostadshus med tillhörande 
affärslokaler. 

Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller 
hyra ut. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursutnyttjande tillhandahålla lokaler och fastigheter för industrier, hantverkare, 
utbildning samt bostäder med tillhörande affärslokaler och kommunal verksamhet i 
Tomelilla kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska även i största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tomelilla kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tomelilla kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 250 000 kr och högst 21 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier
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I bolaget ska finnas lägst 5 250 aktier och högst 21 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en  
revisorsersättare.

Revisorns och revisorsersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Tomelilla kommun utse samtliga kommunens revisorer till lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Stämmans öppnande;
2) Val av ordförande vid stämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
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4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Godkännande av dagordningen;
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorsersättaren samt
lekmannarevisorerna;

10) I förekommande fall val av revisor samt revisorsersättare;
11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:
 Bildande av bolag
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 500 000 SEK 

exklusive moms
 Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 500 000 SEK exklusive 

moms

§ 15 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Verkställande direktör tecknar firma inom eget kompetensområde, dvs. löpande 
förvaltning enligt 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 
mån det inte finns hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
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§ 18 ”Offentlighetsprincipen”

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet vilka regleras i tryckfrihetsförordningen och i 
sekretesslagen.

Enligt 26 kap 11 § sekretesslagen gäller sekretess i kommunal bostadsuthyrnings-
verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

Prövning av om en handling skall kunna utlämnas ankommer på styrelsen eller enligt 
dennas bestämmande.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Tomelilla kommun.
____________
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Ägardirektiv Tomelilla Industri AB

Detta ägardirektiv avser Tomelilla Industri AB, (556077-5040), (nedan kallat 
bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2020-xx-xx

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Tomelilla kommun. Bolaget är en del av kommunens 
verksamhet och därmed ett medel för att uppnå kommunens övergripande 
mål. Bolaget ska i sin verksamhet och i sin verksamhetsuppföljning beakta 
detta. 
Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda 
av bolagsstämma. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i 
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- 
och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. 
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med ett särskilt 
reglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag. Bolaget ska 
följa Tomelilla kommuns planer och styrdokument.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

160



2 (6)

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att, utöver vad som 
anges i bolagsordningen, 

- Aktivt verka för att Tomelilla kommun utvecklas som en attraktiv 
näringslivs- och utbildningsort.

- enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande 
tillhandahålla lokaler och fastigheter för industrier, hantverkare, 
utbildning, bostäder med tillhörande affärslokaler och kommunal 
verksamhet i Tomelilla kommun.

- Aktivt verka för en god miljö, bland annat, men inte enbart, genom 
att tillhandahålla sunda och energieffektiva hus, samt aktivt arbeta för 
att Tomelilla kommun ska bidra till att uppnå nationella och lokala 
miljömål.

- Aktivt verka för att Tomelilla kommuns övergripande mål och 
visioner uppnås.

- Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande 
åtgärder.

- Aktivt verka för att Tomelilla utvecklas till en ort som fullt ut drar 
nytta av digitaliseringens möjligheter och positiva effekter.

6. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att:

- på affärs- och miljömässiga principer förvärva, arrendera, sälja, hyra ut 
eller utarrendera fastigheter och att uppföra och förvalta byggnader 
för industri- och hantverksändamål, utbildning samt bostadshus med 
tillhörande affärslokaler.

- tillvarata digitaliseringens möjligheter med fokus på medborgarnytta 
och effektivisering.
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- i verksamheten iaktta livscykeltänkandet och se till att verksamheten 
tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att 
förvalta eller hyra ut.
Bolaget ska innan den 30 juni 2021 utforma och föreslå nyckeltal, indikatorer 
eller andra mått som kan användas för att belysa och analysera bolagets 
insatser och deras effekt avseende bolagets yttersta ändamål enligt punkten 5 
i dessa direktiv. 
Bolaget ska halvårsvis redovisa innehållet i de, enligt punkten ovan, 
framtagna nyckeltalen/måtten tillsammans med en egen analys och förslag 
till vidare åtgärder/handlingsplan för att ytterligare stärka arbetet med 
bolagets och kommunens ändamål.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av 
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen 
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget 
samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de 
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avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande 
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål
Bolaget ska eftersträva en långsiktig ekonomisk stabilitet. Verksamheten ska 
bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
I syfte att minimera kommunens risktagande ska bolaget, i de fall ett ägande 
ej är att föredra ur näringslivspolitiskt aspekt, pröva att på marknadsmässiga 
villkor söka avyttra fastigheter.
Vid kalkylering av hyresnivåer ska en för branschen rimlig riskpremie 
uttagas.
Långsiktigt bör målsättningen vara att sträva efter en soliditet på lägst 15 %, 
beräknat på justerat eget kapital.
Bolagets avkastning ska på lång sikt uppgå till minst 5 % av det egna 
kapitalet. Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster 
och exkl. realisationsvinster/förluster i relation till det egna kapitalet (exkl. 
latent skatt).
Kommunen bestämmer hur avkastningen ska disponeras; eventuellt kan 
medlen kvarstå i bolaget och konsolidera den finansiella ställningen.
Kommunen prövar årligen vilken aktieutdelning som ska ske.

11. Finansiering
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan 
lämna borgen. För lån med kommunal borgen ska kommunen ta ut 
marknadsmässiga borgensavgifter.
Borgensavgiftens storlek prövas årligen i samband med kommunens 
budgetprocess.
För nya lån med kommunal borgen prövas borgensavgiftens storlek 
individuellt.
Bolagets kassaflöde ska på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar 
ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras.
Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent.

12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 
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Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 
den 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av 

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets presidium och VD ska delta vid möte med företrädare för 
kommunen minst en gång per år (ägardialog). 

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen innan 
aktuell planperiod påbörjas.

14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag 
om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Ersättare
Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 
har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och 
lojalitetsplikt som ledamot.

16. Taxa för att ta del av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Tomelilla kommun vid var tid gällande taxan 
för kopiering eller utskrift av allmänna handlingar.

17. Arkivreglemente
Tomelilla kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tomelilla kommun.

18. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla 
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bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Linnéa Olsson  
Titel: HR-strateg
E-post: linnea.olsson@tomelilla.se
Telefon: 0417–18238
Mobil: 0709958238

Diarienummer: KS 2021/41

Datum 11-03-2021

Personalförmån: Förmånscykel

Förvaltningens förslag till beslut
Under kommande två år erbjuder Tomelilla kommun sina anställda möjligheten att 
skaffa förmånscykel genom bruttolöneavdrag.

Ärendebeskrivning
Förmånen har funnits sedan 2018 men den 31 mars 2021 löper gällande avtal ut. Nu 
föreslår arbetsgivaren att genom direktupphandling bredda förmånen och göra det 
möjligt för anställda att köpa sin förmånscykel hos fler återförsäljare som finns i 
kommunens närområde. Cykelhandlarna ingår ett avtal med Tomelilla kommun om 
att anställda ska kunna handla cykel hos dem genom bruttolöneavdrag. Avtalet 
föreslås gälla två år.

Förmånen är en del i arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare där vi ger 
medarbetare en förmånlig möjlighet att välja ett klimatvänligt alternativ. 

Ekonomiska konsekvenser
Målet är att förmånen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser som påverkar barnperspektivet.  
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Miljöperspektivet
Förmåncykel gör det möjligt för arbetstagarna att välja ett klimatvänligt färdmedel. 
Förmånen kan bidra till en mer hållbar utveckling. 

Uppföljning
Arbetsgivaren kommer följa upp hur förmånen nyttjas i förvaltningen. Uppföljning 
kommer rapporteras till KSAU när det nya avtalet på två år närmar sig sitt slut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, HR-strateg Linnéa Olsson, 2021-03-11.

Förvaltningsövergripande

Linnéa Olsson 

HR-strateg

Beslutet skickas till: 

Linnéa Olsson

Johan Lexfors

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

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

Handläggare:

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 1 mars 2021 Dnr KS 2021/27

Länsstyrelsen Skåne 

Yttrande Trafikverkets remiss gällande översyn 
av riksintresse 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar besvara remissen i enlighet med förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Under 2020 och 2021 genomför Trafikverket en översyn av riksintressen 
för kommunikationer för de fyra trafikslagen. I augusti 2020 antogs nya 
kriterier för vilka anläggningar som bedöms vara av riksintresse (Dnr: 
TRV 2019/45782). Trafikverket har därefter reviderat utpekande av 
riksintressen för trafikslagens anläggningar utifrån de nya kriterierna. Efter 
sommaren 2021 bedömer Trafikverket att ett uppdaterat utpekande 
kommer att kunna beslutas och publiceras. 
 
Länsstyrelsen i Skåne ber om synpunkter från kommunerna avseende 
Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer, TRV 
2020/131663. Länsstyrelsen ska därefter i sin tur sammanställa ett yttrande 
till Trafikverket. Svaret behöver vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 
17 mars 2021.  
 
Syftet med remissen är att hämta in synpunkter på om 
riksintresseanspråken fungerar som planeringsunderlag för att hantera 
riksintressen i samhällsplaneringen. Materialet utgörs av förteckning över 
riksintresseanspråk och generella funktionsbeskrivningar. Dessa finns även 
tillgängliga som en karttjänst. Till stöd finns en förteckning över 
förändringar jämfört med nuvarande anspråk. Trafikverket har bifogat en 
svarsmall där synpunkter lämnas på materialets funktion som 
planeringsunderlag, kartmaterial och karttjänst samt synpunkter på 
generella funktionsbeskrivningar. 

För sydöstra Skånes del är det fyra objekt som berörs och som föreslås tas 
bort som riksintresse.  

 Väg 11, Simrishamn – Malmö  
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 Väg 13 Höör – Ystad  
 Simrishamnsbanan  
 Österlenbanan (Ystad – Simrishamn) 

 
Synpunkter 
 
Hantering av ärendet och remissen 
Sydöstra Skånes kommuner anser att det material som utgör Trafikverkets 
remiss är bristfälligt och svårt att förstå. Materialet är svårtillgängligt för 
den som inte haft insyn i processen i ett tidigare skede, och kommunerna 
saknar en sammanfattande beskrivning till varför förändringar görs och på 
vilket sätt olika objekt påverkas. I det utskickade materialet finns endast en 
förteckning över förändringar, men för att kommunerna ska förstå 
varför ändringarna görs, behövs en förklaring till varje anläggning som tas 
bort. Detta behöver kopplas till de förändrade kriterierna. Det är inte 
rimligt att respektive kommun själva ska sitta och jämföra gamla och nya 
kriterier för riksintressen och utifrån detta dra slutsatser om varför olika 
riksintressen finns med eller är borttagna. 
 
Vid ett möte 2 mars 2021 mellan Trafikverket, Länsstyrelsen och sydöstra 
Skånes kommuner informerade Trafikverket att en stor förändring i 
översynen är att kriteriet för anläggningar av betydelse för det regionala 
transportsystemet har tagits bort. Genom att Trafikverket har tolkat om 
föreskrifterna för riksintresse så att endast vägar och järnvägars betydelse 
för det nationella transportsystemet ska gälla, är det många anläggningar 
av regional betydelse som inte längre uppfyller kriterierna för att klassas 
som riksintresse. Sydöstra Skånes kommuner saknar en redovisning i 
handlingarna över hur de regionala anläggningarna som inte 
längre uppfyller riksintressestatus kommer kategoriseras och hanteras i 
långsiktiga planeringsprocesser framöver.  
 
Avvägning mellan Riksintressen och allmänt intresse  
Utöver Trafikverkets översyn av riksintresse för kommunikationer pågår 
även översyn av flera riksintressen hos andra myndigheter. Dessa 
översyner har dock inte kommit lika långt och kommunerna vet därför 
inte vilka riksintresse gällande till exempel kulturmiljö som föreslås 
behållas, tas bort eller tillkomma. Ur ett planeringsperspektiv finns det en 
risk att det därför uppstår en ojämn balans mellan olika riksintressen och 
allmänna intressen, som påverkar planeringen och 
kommunernas långsiktiga utvecklingsintentioner. 

När två eller flera riksintressen står i konflikt med varandra gäller det 
intresse som bäst gynnar en långsiktig hushållning med mark- och vatten 
eller den fysiska miljön. Sydöstra Skånes kommuner ser en risk med 
att processen kring översyn av riksintressen hos olika myndigheter inte 
följer varandra tidsmässigt och att utveckling av anläggningar som inte 
längre uppfyller status som riksintresse hämmas.  

Det saknas en konsekvensanalys av översynen som helhet och de förslag 
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som ligger.  

Föreslagna förändringar som berör sydöstra Skåne  
 
Sydöstra Skånes kommuner anser att de fyra anläggningar som föreslås att 
tas bort som riksintresse, ska kvarstå som riksintresse med nedanstående 
motiveringar; 
 
Väg 11 Simrishamn - Malmö  
 
Väg 11 är utpekad som regionalt prioriterat vägnät, prioriterat vägnät för 
gods samt regionalt viktigt stråk för kollektivtrafik. Vägen utgör en 
strategiskt viktig sträcka, för arbetspendling, godstrafik samt fritids- och 
serviceresor. Den bidrar i allra högsta grad till att binda samman 
Skånes sydöstra och västliga delar. 
Utöver ovan nämnda har väg 11 även en funktion som förbindelselänk för 
långväga resenärer från Europa och Sverige med 
turiständamål på Österlen.  
 
Besöksnäringen har stor betydelse för hela Sydöstra Skåne 
och möjligheten att utveckla besöksnäringen är av nationellt intresse det är 
en sektor som bedöms ha stor betydelse för Skånes och Sveriges 
näringslivstillväxt. Merparten av besökarna till delregionen kommer med 
bil, då tillgången till kollektivtrafik är begränsad. Detta medför att väg 11 
behöver prioriteras och värderas som ett nationellt intresse.  
Sydöstra Skånes kommuner anser att Trafikverket måste väga in 
tillgängligheten till och från delregionen, både för långväga besökare, 
boende samt godstransporter i avvägningen om väg 11 ska klassificeras 
som riksintresse eller ej.   
 
Väg 13 Höör-Ystad 
Sydöstra Skånes kommuner vill framföra att väg 13 används av godstrafik 
till och från Ystads hamn och därmed har viss funktion för nationella och 
internationella transporter. E65 är den primära vägen, men även väg 13 
och väg 19 används. Enligt ”Kartläggning av lastbilstransporter i 
brohamnar i längs syd- och västkusten” (TRV 2018/57 804) har 69 % av 
transporterna som passerar Ystad hamn start- eller målpunkt 
utanför Skåne län. I studien tillfrågades chaufförerna vilka körvägar de kör 
till och från hamnen. På väg till Ystads hamn körde 17 % via väg 13 och 
från Ystad hamn körde 12 % via väg 13. Trafikverket behöver väga in 
denna roll i bedömningen om väg 13 ska vara ett riksintresse eller ej.  
 
Järnväg – Österlenbanan (Ystad-Simrishamn) 
Österlenbanan bör ses som en helhet med Ystadbanan och klassas som en 
anläggning för tjänster inom järnvägsområdet med motiveringen att banan 
kopplas ihop med samhället i övrigt. Utöver nuvarande riksintresse för 
kommunikation, finns riksintresse för naturvård och riksintresse för 
kulturmiljövård längs banans sträckning Ystad – Simrishamn. Sydöstra 
Skånes kommuner ser en risk att framtida investeringar i 
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stråket försvåras eller får stå tillbaka, när det allmänna intresset att utveckla 
banan riskerar att hamna i konflikt med riksintressen för naturvård och 
kulturmiljövård. 
 
Järnväg – Simrishamnsbanan (Malmö – Simrishamn)  
Simrishamnsbanan bedöms vara en av de viktigaste åtgärderna för att 
skapa förutsättningar för en uthållig och hållbar pendling på 
sikt. Entimmesmålet är vägledande för en hållbar arbetspendling och med 
dagens möjligheter uppnås inte detta mellan östra och västra Skåne. 
Sydöstra Skånes kopplingar till Malmö-Lundregionen och Köpenhamns-
regionen behöver vara i fokus för att stärka tillgängligheten till västra 
Skåne och dess utbud. Även om den slutliga dragningen inte är beslutad 
bör sträckan beaktas som riksintresse för framtida funktioner av 
riksintresse utan avgränsat markanspråk.    
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser identifierade för kommunen. 

Barnperspektivet
Inga konsekvenser på barnperspektivet identifierat för kommunen.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser på miljöperspektivet identifierat för kommunen.

Uppföljning
Uppföljning av beslut från Trafikverket Hösten 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, 16 mars 2021.

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Ystads kommun
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Riksintressen för kommunikationer, förteckning över 
förändringar per län 
Denna förteckning utgör ett stöd i förståelsen av vilka förändringar Trafikverkets förslag på 

riksintresseanspråk innebär. 

Trafikverkets nya riksintresseanspråk innebär ett antal förändringar jämfört med tidigare. Förändringarna är 

en följd av att Trafikverket har antagit nya kriterier för riksintresse. Ett antal förändringar har skett generellt 

nationellt, dessa redovisas här i stället för per län: 

 Stationer utmed järnväg av riksintresse pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i 

utpekandet av järnvägen. 

 Kombiterminaler och andra anläggningar för tjänster inom järnvägsområdet som ligger i en hamn 

pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i anspråket för hamn eftersom en av hamnens 

funktioner är att möjliggöra omlastning mellan olika trafikslag. 

 Djupa och skyddade områden inom sjöfarten är inte ett kriterium för riksintresse längre varvid 

samtliga dessa har utgått. 

För vissa anläggningar kan det ha skett förändringar i det geografiska anspråket trots att samma anläggning 

som tidigare är med i Trafikverkets riksintresseanspråk.  

 

Blekinge län .......................................................................................................................................................... 2 

Dalarnas län ......................................................................................................................................................... 3 

Gotlands län ......................................................................................................................................................... 4 

Gävleborgs län ..................................................................................................................................................... 5 

Hallands län .......................................................................................................................................................... 6 

Jämtlands län ....................................................................................................................................................... 7 

Jönköpings län ...................................................................................................................................................... 8 

Kalmar län ............................................................................................................................................................ 9 

Kronobergs län ................................................................................................................................................... 10 

Norrbottens län .................................................................................................................................................. 11 

Skåne län ............................................................................................................................................................ 12 

Stockholms län ................................................................................................................................................... 13 
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Södermanlands län ............................................................................................................................................ 14 

Uppsala län......................................................................................................................................................... 15 

Värmlands län .................................................................................................................................................... 16 

Västerbottens län ............................................................................................................................................... 17 

Västernorrlands län ............................................................................................................................................ 18 

Västmanlands län ............................................................................................................................................... 19 

Västra Götalands län .......................................................................................................................................... 20 

Örebro län .......................................................................................................................................................... 21 

Östergötlands län ............................................................................................................................................... 22 

 

Blekinge län 

Riksintresseutpekandet i Blekinge län har inte förändrats. 
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Dalarnas län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Mora godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 26 Länsgräns Värmlands län– Mora 

Väg 50 Länsgräns Gävleborgs län-Falun 

Väg 66 Länsgräns Västmanlands län-Ludvika 

Väg 66/71 Malung-Riksgräns Norge 

Väg 69 Falun-Rättvik 

Väg 70 Mora-Idre 

Järnväg 

Insjön (kombiterminal) 

Anslutning till Insjöns kombiterminal 
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Gotlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 140, Visby- Klintehamn 

Väg 149, Visby – Visby flygplats 

Väg 142, Visby hamn fram till korsning med väg 140 

Sjöfart 

Kappelshamn hamn  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Inga anläggningar har utgått som riksintresse i Gotlands län. 
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Gävleborgs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Gävle hamn, Fredriksskans 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 76/533 Anslutning till Gävle hamn, Karskär, från söder 

Väg 84 Länsgräns Jämtlands län-Hudiksvall 

Väg 83 Länsgräns Västernorrlands län-Tönnebro 

Väg 50 Länsgräns Dalarnas län-Söderhamn 

Väg 642/583 Söderhamn-Sandarne 

Väg 629/583 Anslutning till Ljusne hamn 

Sjöfart 

Söderhamns hamn, Sandarne 
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Hallands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö. Delsträckan Torup-Nässjö är nytillkommen 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 24 Mellbystrand-Länsgräns Skåne 

Väg 158 Kungsbacka-länsgräns Västra Götaland 

Väg 610/E6.04 Anslutning till Halmstad flygplats 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö, delsträckan Torup-Hyltebruk utgår 
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Jämtlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 84 Riksgränsen Norge-länsgräns Gävleborgs län 

Väg 87 Östersund -länsgräns Västernorrlands län 

Väg 315 Hedviken-länsgräns Västernorrlands län 

Väg 321 Svenstavik-Mattmar 

Väg 340 Krokom-Valsjöbyn-Riksgräns Norge 

Väg 346 Hoting-länsgräns Västernorrlands län 

605.2 Anslutning till Östersund flygplats, del av sträckning genom Östersund 
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Jönköpings län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Jönköpings godsterminal i Torsvik 

Byarum-Tenhult, planerad anläggning 

Nässjö-Halmstad, delen Nässjö-TorupNässjö-Vetlanda 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 30, länsgräns Kronoberg – Jönköping 

Väg 47, Slättäng (26) – länsgräns Västra Götaland 

Väg 127, Vetlanda – Värnamo (E4) 

Väg 195, Bankeryd - länsgräns Västra Götaland 

Väg 609/658, Anslutning till Jönköping flygplats 
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Kalmar län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Västervik hamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Massamåla - Målilla 

Väg 34, Ålem – Högsby 

Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland 

Södra vägen, Kalmar, Anslutning till Kalmar flygplats 

Järnväg 

Stångådalsbanan, Blomstermåla-Mösterås bruk 

Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping 

Tjustbanan, Västervik – Bjärka-Säby 
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Kronobergs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Älmhult kombiterminal 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Åseda – länsgräns Kalmar 

Väg 30, Växjö – länsgräns Jönköping 

Väg 117, Markaryd – länsgräns Skåne 

Väg 719, Anslutning till Växjö flygplats 
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Norrbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 870 – mellan Lombololeden och Kiruna Godsbangård 

Järnväg 

Järnväg Munksund- Haraholmen (Piteå) 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Kiruna Godsbangård (Kirunavaara KIA) 

Luleå Notviken underhållsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 94 Luleå-Arvidsjaur 

Väg 95 Riksgräns Norge-Länsgräns Västerbotten 

Väg 97 Luleå-Jokkmokk 

Väg 99 Haparanda-Pajala 

Väg 395 Vittangi-Pajala 

Väg 505 från E4ans norra infart mot Piteå centrum fram till korsning 505/506 

Väg 1809 anslutning till Gällivare Flygplats 

Luftfart 

Gällivare flygplats 
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Skåne län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Skånebanan, Åstorp - Kattarp 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 11, Simrishamn - Malmö 

Väg 13, Höör - Ystad 

Väg 16, Dalby – Flädie 

Väg 24, Hässleholm –länsgräns Halland 

Väg 105/1701/1702 Anslutning till Ängelholm flygplats 

Väg 108/816, Anslutning till Malmö flygplats 

Väg 112, Åstorp – E6 

Väg 117, Hässleholm – Länsgräns Kronoberg 

Väg 1633 Anslutning till Kristianstad flygplats 

Järnväg 

Simrishamnsbanan 

Sturupspendeln 

Åhusbanan 

Österlenbanan (Ystad-Simrishamn) 

Östervärn-Brågarp 

Luftfart 

Kristianstad flygplats 

Sjöfart 

Barsebäck hamn 
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Stockholms län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Skönviksvägen, från Bergs oljehamn till väg 222  

E4.19 Sagoleden  

E20.9 Från tpl Vasa till Mälarbron 

E20.8 Från Saltskog V- Mälarbron 

Järnväg 

Nynäsbanan, delen till Norviks hamn 

Brodepån 

Blackvreten 

Sjöfart 

Norviks hamn 

Bergs Oljehamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg  

Väg 77, Länsgräns Uppsala län-E18 Tpl Rösa 

Väg 222 mellan Vikdalsvägen och Gustavsbergsvägen 

Väg 263 

Väg 269 

Väg 275, delen Hjulsta tpl- korsning med väg 279 (Ulvsunda) 

Väg 277, delen Lidingöbron 

Väg 912 

Järnväg 

Saltsjöbanan 

Värtabanan, från östra bangården och söderut  

Roslagsbanan från Täby/Arninge och norrut, Näsbyparksgrenen, Kårstagrenen, Österskärgrenen 
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Södermanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Justerad anslutning till Katrineholm kombiterminal: Österleden/Terminalgatan 

Justerad anslutning till Eskilstuna kombiterminal: Folkesta tpl/Folkestaleden/Torestavägen 

Järnväg 

Eskilstuna godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 52 Nyköping-länsgräns Örebro 

Väg 53 Nyköping-Eskilstuna 

Väg 629 Anslutning till Skavsta flygplats 

Väg 910 Merlänna-Åkers kyrka-E20 

Järnväg 

Folkesta-Nybybruk 
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Uppsala län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Inga ytterligare anläggningar av riksintresse har tillkommit i Uppsala län. 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 72 Uppsala-Heby 

Väg 76 Älvkarleby-länsgräns Gävleborg 

Väg 77 Knivsta-länsgräns Stockholm 

Väg 291 E4-Älvkarleby 

Väg 600, Anslutning till Uppsala flygplats 

Luftfart 

Uppsala (Ärna) flygplats 
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Värmlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Kristinehamn-Nykroppa, Daglösen-Filipstad 

Nobelbanan Örebro - Kristinehamn 

Gränsbanan Arvika-Lilleström (Norge) 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 62 Karlstad – Hagfors – Norge riksgräns  

Väg 63 Karlstad – länsgräns Örebro 

Väg 26 Kristinehamn-länsgräns Dalarna 

Väg 707 anslutning till Karlstad flygplats 
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Västerbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 363 delen mellan Umeå godsbangård och cirkulationsplatsen 363/E12/92 

Järnväg 

Hällnäs-Storuman 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 92, E12 – E45, Vännäs-Dorotea 

Väg 95, Länsgräns Norrbottens län-Skellefteå 

Väg 364/774 anslutning Skellefteå flygplats 

Väg 372 del av väg från E4 till Sävenäs (Skellefteå) 

Väg 1132 E45 Sorsele – E12 
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Västernorrlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 90/332 Veda-Gallsäter via Klockestrand 

Väg 331/684 Sörberge - Torsboda via Staveviken 

Anslutning till Örnsköldsviks hamn 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 83, Ånge – länsgräns Gävleborg 

Väg 86, Sundsvall – länsgräns Jämtlands län 

Väg 87, Sollefteå-länsgräns Jämtlands län 

Väg 90 

Väg 315, Östavall-länsgräns Jämtlands län 

Väg 331, E4-Graninge 

Väg 335, Sollefteå- (E4) Örnsköldsvik (Överhörnäs) 

Väg 346, Junsele-Länsgräns Jämtland 

Väg 615, delen öster om korsningspunkt med Tunabäcksvägen (Sundsvall) 

Väg 1067, Anslutning till Örnsköldsviks flygplats 

Anslutning till Kramfors flygplats  
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Västmanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Tillberga depå 

Västerås kombiterminal 

Västerås västra motorvagnsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 66 Västerås-Länsgräns Dalarna 

Väg 72 Heby (Sala)-Länsgräns Uppsala 

Väg 540, Anslutning till Västerås flygplats 

Västerleden/553, Västerås, Anslutning till hamn 

Sjöhagsvägen/Oljevägen, Västerås, Anslutning till hamn 

Luftfart 

Västerås flygplats 
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Västra Götalands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Uppställning och depå vid Lärje 

Uppställning och depå vid Pilekrogen i Mölndal 

Sjöfart 

Farled Göteborg – Brofjorden inre vattenväg 

Farled Göteborg-Karlstad, Trollhätte kanal, nya slussar 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 42 Borås –Trollhättan 

Väg 46 delsträcka väg 184-väg 26 

Väg 47 delsträcka Vara – Trollhättan 

Väg 47 delsträckan Falköping – länsgräns Jönköping 

Väg 49 delsträcka Mölltorp-Askersund 

Väg 155  Öckeröleden delsträcka Ytterhamnsotet – Syrahålamotet 

Väg 158 Säröleden 

Väg 164 Strömstad – Åmål 

Väg 195 Mölletorp –Länsgräns Jönköping 

Väg 535 Partillemotet – Landvettermotet 

Väg 570/563 Göteborg-Säve flygplats 

Väg 2015/2024 väg till Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Oljevägen/Tankgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborg hamn 

Stadstjänaregatan/Kruthusgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborgs kombiterminal 

Järnväg 

Lysekilsbanan, Munkedal-Lysekil 

Luftfart 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Sjöfart 

Vänersborgs hamn 
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Örebro län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Sannahed rälsverkstad 

Hallsberg Rala  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 49 Askersund-Länsgräns Västra Götaland 

Väg 51 Örebro-Länsgräns Östergötland 

Väg 52 Örebro-Länsgräns Södermanland 

Väg 63 Kopparberg-Länsgräns Värmland 

Väg 571 Anslutning till Örebro flygplats 

Järnväg 

Kvarntorpsspåret (Kumla-Norrtorp) 
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Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV 2020/131663 2021-02-10  
   

 

Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion 
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Östergötlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Boxholms depå 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 34 Linköping-Motala 

Väg 35 Linköping- Länsgräns Kalmar län 

Väg 51 Norrköping-Länsgräns Örebro 

Väg 209 Anslutning till Norrköping flygplats 

Järnväg 

Bjärka Säby-Västervik 

Stångådalsbanan Linköping- Hultsfred 

Luftfart 

Norrköpings flygplats 
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Trafikverkets översyn av 
riksintresseanspråk

2021-03-02
Lina Sandberg, nationell samhällsplanerare

Niklas Nilsson, utredningsledare

2
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Bakgrund
• Trafikverket har ansvar för att göra 

riksintresseanspråk för 
kommunikationer

• Riksintresseanspråken baseras på 
kriterier

• Trafikverkets nuvarande anspråk är 
baserat på kriterier från 2010

• 2020 antogs nya kriterier för 
riksintresseanspråk, vilket föranlett en 
översyn av Trafikverkets anspråk

3
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Regeringsuppdrag om riksintressen

• Regeringsuppdrag till Trafikverket m.fl. januari 2020, slutrapportering 
september 2021

• Inom ramen för uppdraget ska mottagande riksintressemyndigheter:
‒ Se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av 

riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken
‒ Utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av riksintresse 

motsvarar de kriterier som tas fram och ta ställning till om dessa anspråk 
behöver ändras

• Sammantaget är förväntningen från regeringen att översynen ska leda 
till en kraftig minskning av både antalet anspråk och den areella 
utbredningen

4
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Översyn av riksintresseanspråk

• De nya riksintresseanspråken medför
‒ Större fokus på vägars och järnvägars funktion för det nationella 

transportsystemet
‒ Bättre systematik i utpekande av framtida och planerade anläggningar
‒ Tydligare fokus på flygplatsernas funktion ur ett systemperspektiv

• Ett antal anläggningar bedöms inte längre vara av riksintresse medan 
det för andra anläggningar görs ett nytt anspråk

• Förändringarna i anspråk beror på förändring av kriterierna

5
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Process för översyn
• Antagande av kriterier
• Arbetsgrupper avgör vilka anläggningar 

som uppfyller ett eller flera kriterier
• Framtagning av funktionsbeskrivningar
• Framtagning av kartmaterial
• Remiss
• Beslut

6
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Förändring av 
anspråk

7

• Att en anläggning inte längre är av 
riksintresse har ingen koppling till:
‒ Finansiering av åtgärder
‒ Underhåll

• Att en anläggning inte längre är av 
riksintresse får som följd att den inte 
längre är likställd med andra 
riksintressen
‒ Går inte längre att hävda påtagligt 

försvårande när det inte är riksintresse
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Tidplan

• Trafikverkets intention är att besluta om de nya riksintresseanspråken 
under hösten 2021

8

Aug 2020: Nya 
kriterier beslutas

Hösten 2020: 
Framtagning av 

riksintresseanspråk

1 feb-23 april 2021: 
Remiss av 

riksintresseanspråk

April-Aug 2021: 
Bearbetning av 

material

Hösten 2021: 
Antagande av nya 
riksintresseanspråk
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Frågor?

9

nationellsamhallsplanering@trafikverket.se 
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg 
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 25 januari 2021 Dnr KS 2020/210

Region Skåne

Yttrande Regionplan Skåne 

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

Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan för Skåne. Det är den 
första regionplanen för Skåne i enlighet med plan- och bygglagens krav på 
regionplan för två utpekade regioner, Stockholm och Skåne. Regionplanen utgör 
underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk 
planering.

Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställningar som saknas i 
planen samt mer detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt. De 
övergripande synpunkterna handlar om:

 Regionplanens framåtsyftande funktion. 
 Regionplans roll och syfte.
 Strukturbilden och ortsstrukturen i planförslaget.
 Infrastruktur. 
 Bebyggelseutveckling. 
 Kopplingar till omvärlden. 

Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. Förslaget 
bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne 
inom fysisk planering sedan 2005.
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med 
fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och 
hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. 
Samrådsförslaget presenteras digitalt här; 

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4bad
2a496b9ec4130fd41b2f51 
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Region Skåne har lämnat ut förslaget för samråd och önskar särskilt synpunkter 
på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov 
och syfte som planen avser: 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i 
de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala 
planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.

Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det 
öppna Skåne 2030.

Regionalplanen har målår 2040 med utblick mot 2050 och består av fem delar; 
 Mål och förutsättningar 
 Utvecklingsinriktning 
 Tematiska fördjupningar 
 Genomförande och uppföljning
 Konsekvensbedömning 

Utvecklingsinriktningen är regionalplanens kärna och består av sex övergripande 
planeringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans utgör planens 
övergripande strategiska inriktning. 
Detta konkretiseras i tematiska fördjupningar i planeringsprinciperna samt den 
regionala mark- och vattenanvändningskartan.

Tomelilla kommun har gemensamt med grannkommunerna tagit fram ett 
yttrande över regionalplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, 
frågeställningar som saknas i planen samt mer detaljerade synpunkter på 
regionplanens olika avsnitt. Synpunkter har även inhämtats från sakkunniga 
gällande vattenplanering, energiförsörjning, omsorg samt näringsliv och turism.

Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till arbetsgruppen för planen.  

Ekonomiska konsekvenser
Planens genomförande kan eventuellt medföra ekonomiska konsekvenser för 
kommunen i planerings- och utförandeskedet. Kommunen behöver förhålla sig 
till regionalplanens inriktning i kommande strategiska arbete som berör 
planeringsprinciperna. 

Barnperspektivet
I regionalplanen berörs arbetet med FN:s konvention om barns rättigheter och 
tydliggöra att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa barns rättigheter. 

Miljöperspektivet
Regionalplanen berör både de svenska miljömålen, det långsiktiga målet för den 
svenska klimat- och energipolitiken samt FN:s hållbarhetsmål. Genom att 
säkerställa kopplingarna tar planen hänsyn till den långsiktiga hållbarheten i 
utvecklingen. 

Uppföljning
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Samrådsskedet avslutas april 2021, nästa granskningsperiod startar i oktober 
2021 och avslutas i december 2021. 
Regionalplanen ska sedan antas av Regionfullmäktige i juni 2022, planen 
kommer därefter att ses över och revideras en gång per mandatperiod. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, 17 mars 2021.

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg 

Beslutet skickas till:
Region Skåne
Ystads kommun
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Yttrande över 
Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022–2040
Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger vidare på 
Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk planering sedan 2005. 

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk 
planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering 
kan vidareutvecklas i Skåne. Samrådsförslaget presenteras digitalt via följande länk: Regionplan för 
Skåne 2022-2040 - Samrådshandling (arcgis.com)

Region Skåne har lämnat ut förslaget för samråd och önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget 
till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser:
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska 
kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att 
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 

Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställningar som saknas i planen samt mer 
detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt. Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till 
arbetsgruppen för planen. 

Såsom regionplanen är uppbyggd återkommer vissa frågor under olika avsnitt. Yttrandet följer 
regionplanens struktur, varför vissa synpunkter återkommer under olika rubriker i takt med att de 
detaljeras.

Övergripande synpunkter
Sydöstra Skånes övergripande synpunkter på samrådshandlingen samlas i sex punkter där sydöstra 
Skåne har invändningar mot regionplanen, och där sydöstra Skåne efterlyser ändrade eller 
kompletterade ställningstaganden. Dessa är:

 Regionplanens framåtsyftande funktion. Planen behöver vara mer framåtsyftande och 
beskriva det önskade läget för målåret 2040 och för utblicken mot 2050. 

 Regionplans roll och syfte. Planen behöver kompletteras med en beskrivning av relationen 
mellan regionplanen och kommunernas översiktsplaner, där kommunernas rätt till 
självbestämmande och kommunernas planmonopol respekteras. Planeringsstrategier och -
principer som avser kommunala, lokala eller platsspecifika frågor behöver lyftas ut ur 
regionplanen och lämnas till respektive kommun att avgöra. Exempel på sådana frågor är 
avvägningen mellan bevarande av jordbruksmark och väsentliga samhällsintressen, utformning 
av tomtmark och allmänna platser samt lokalisering av bebyggelse och anläggningar som är av 
kommunal och lokal betydelse. Regionplanen behöver avgränsas till att behandla regionala och 
mellankommunala frågor, samt kompletteras med väsentliga sådana som kräver samordning 
mellan kommuner.

 Strukturbilden och ortsstrukturen i planförslaget. Generellt är det otydligt hur 
regionplanen tar hänsyn till och vägleder sydöstra Skånes kommuners möjligheter att utvecklas 
som delregion i Skåne med utgångspunkt i arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur och 
bostadsbyggande. För att planen ska stödja en flerkärnig struktur i Skåne 2040 måste sydöstra 
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Skåne ges en mer initierad och utvecklad beskrivning av både nuläge och framtidsvision i 
planen. Sydöstra Skåne kan med fördel pekas ut som en grön tillväxtmotor, för en mångsidig 
och balanserad tillväxt inom Skåne. Fler orter än enbart kommunhuvudorterna behöver lyftas 
fram som orter med potential att bidra till tillväxt och utveckling.

 Bebyggelseutveckling. Sambandet mellan bebyggelseutveckling och infrastrukturutveckling 
behöver förtydligas. Bebyggelseutveckling i sydöstra Skåne är en möjlighet att stärka 
underlaget för kollektivtrafik och hållbara transporter och kan bidra till att hela Skåne kan 
klara sin bostadsförsörjning och tillväxt. Planen behöver stärka olika former av hållbara 
transporter och beakta de skilda förutsättningarna i olika delar av Skåne, samt lyfta fram 
bussnoder likvärdigt som stationsnoder. 

 Infrastruktur. En god tillgång till och välutbyggd infrastruktur är en väsentlig förutsättning 
för att stärka tillgången till/från tillväxtmotorer, regionala kärnor och till omlandet.  För att 
kunna bo och arbeta i sydöstra Skåne behövs ett system att lita på. Det krävs satsningar på 
både järnvägar, vägar och cykelvägar för att uppnå en god standard och hög tillgänglighet, 
samtidigt som klimat- och miljömål beaktas.

 Kopplingar till omvärlden. Strukturbilden saknar väsentliga kopplingar inom östra Skåne, 
norrut mot Blekinge och Småland samt till Bornholm, Polen och Tyskland över Östersjön. 
Dessa kopplingar är av stor betydelse för Skånes och Sveriges utveckling, och behöver 
hanteras i en regional, nationell och internationell kontext. Östra Europa är en växande 
marknad med växande utbyte och kommunikation med både Skåne och hela Sverige. Skåne 
har förutom E4 och E6 ytterligare en stor europaväg E65, som går genom hela östra Europa 
ända ner till Kreta. 

Viktiga frågor att arbeta vidare med
Viktiga frågor att arbeta vidare med är enligt sydöstra Skånes kommuner:

 Pandemin. Ett utvecklat resonemang om hur Corona-pandemin har påverkat vårt samhälle, 
inklusive förändrade livsförutsättningar vad gäller exempelvis arbete, bostad och rekreation, 
skulle med fördel kunna inkluderas i regionplanen.

 Kopplingen till Agenda 2030, miljömål samt Sveriges klimatmål behöver förstärkas och 
utvecklas.

 Landsbygdsutveckling. För att hela Skåne ska leva och utvecklas behöver även landsbygden 
utvecklas och förändras. Landsbygden bidrar stort till Skånes och Sveriges ekonomi och 
tillväxt. Av den anledningen behöver regionplanen förstärkas med planeringsprinciper som 
direkt stödjer en stark landsbygdsutveckling i Skåne. 

 Lokalisering av och tillgång till regionalt viktiga funktioner som sjukvård, 
kulturinstitutioner, högre utbildning, energiproduktion och energiförsörjning. 

 Havsplanering. Att regionplanen redovisar regionala intressen och utvecklingsmöjligheter i 
havet är en väsentlig del av en regionplan. Planeringsunderlag och kunskap finns tillgänglig 
genom kommunernas översiktsplanering och den nationella havsplaneringen.

 Klimatanpassning. Att regionplanen fångar in de stora frågorna om förebyggande arbete 
och anpassning till ett förändrat klimat för att skydda befintliga bebyggelseområden, 
infrastruktur, värdefulla natur- och kulturområden kommer att vara helt avgörande för 
utvecklingen till 2040/2050.
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 Besöksnäring. Belastningen på Skånes besöksmål har ökat under 2020 och ett strategiskt 
arbete för hållbar besöksnäring behöver säkerställas i den fysiska planeringen. Tillgång till 
allemansrättslig mark och regionens naturområden är viktigt, men ett ökat antal besökare kan 
skapa konflikter mellan markägare, boende och näringsidkare i de områdena.

 Jämställdhets- och jämlikhet. Perspektivet behöver förstärkas. 

Synpunkter på regionplanens olika avsnitt
Välkommen 
Under avsnittet står det att Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck och beskriver 
strategier och principer som ska utvecklas vidare och konkretiseras i den kommunala översiktliga planeringen. Det 
behöver formuleras om till …strategier och principer som kan utvecklas vidare och konkretiseras i den 
kommunala översiktliga planeringen. Regionplanen är enbart vägledande för den kommunala planeringen, 
och det finns inga tvingande bestämmelser om att kommunerna måste ta in regionplanens strategier 
och principer i sina översiktsplaner. Varje kommun kan utifrån det kommunala planmonopolet välja 
vad som är relevant för den egna kommunens förutsättningar. Det finns krav på att kommunen ska 
beskriva hur man i sin översiktsplan tar hänsyn till och samordnar översiktsplanen med relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen.

Mål och förutsättningar 
Målbilden för regionplanen är satt till år 2040 med utblick mot 2050. Planen med tillhörande mark- 
och vattenanvändningskarta beskriver nuläget, men det är svårt att utläsa vad som ska bevaras och vad 
som ska förändras till målåret. 

Trender, utmaningar och omvärld. Avsnittet behöver utvecklas för att bättre fånga in varierande 
förutsättningar inom olika delar av Skåne. Sydöstra Skåne vill se tydliga förslag och åtgärder från 
Region Skåne för att balansera upp den ojämlikhet i Skånes utveckling som råder i den flerkärniga 
ortsstrukturen och som rör den geografiska tillgängligheten. I flera regionala styrdokument, och även i 
regionplanen, konstateras att sydöstra Skåne har störst utmaning i Skåne att uppnå god geografisk 
tillgänglighet med tillgång till arbetsmarknad, utbildning, bostäder och pendlingsförutsättningar. 
Kommunerna kan inte själva stärka och profilera sig utifrån dessa frågor utan behöver känna samsyn 
och förtroende i Region Skånes vilja att investera i och utveckla hela Skåne och landsbygden. Sydöstra 
Skåne och landsbygden kan inte hanteras enbart som ett attraktivt besöksmål för turister och en 
rekreationsmiljö för storstadsbor. Sydöstra Skåne anser att regionplanen saknar vägledning och 
ställningstaganden i dessa frågor. 

Landsbygdens förutsättningar för att bidra till bebyggelsetillväxt och näringslivstillväxt har förändrats 
dramatiskt genom pandemin. Den fysiska tillgängligheten till arbetsplatser har visat sig vara av mindre 
betydelse; istället är det den digitala tillgängligheten som avgör var människor kan leva och verka. Den 
attraktivitet och livsmiljö som landsbygden kan erbjuda behöver därför ses och beskrivas som en 
tillgång och som möjligheter.

En planering som skapar förutsättningar för både växande städer samt utvecklar den 
flerkärniga ortsstrukturen. Utmaningen behöver tydliggöras för att motverka den trend som 
föreligger idag där utvecklingen snarare går mot en stark tillväxt i sydvästra Skåne och en 
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centralisering i hela Skåne. Om en balans ska uppnås i utvecklingen behöver även östra Skåne 
förstärkas.

I ett regionalt sammanhang finns ett antal utmaningar kopplade till potentiella intressekonflikter vid 
framtida mark- och vattenanvändning. Till exempel kan konflikter uppstå mellan önskemål om ny 
bostadsbebyggelse och ianspråktagande av värdefull jordbruksmark. Skånes mest värdefulla 
jordbruksmark finns i sydvästra Skåne, där exploateringstrycket är som högst. Det är också den delen 
av regionen som har bäst förutsättningar vad gäller att planera kollektivtrafiknära, vilket är en tydlig 
planeringsstrategi i regionplanen. Det är förutsättningar som riskerar att skapa intressekonflikter. 
Utmaningar av det här slaget tas upp i regionplanen, men när planen väl tar sitt konkreta uttryck i 
form av planeringsstrategier, strukturkarta och planeringsprinciper har de flesta potentiella konflikter 
och utmaningar tyvärr lämnats olösta. 

Transportmål. Kartan som visas, den så kallade Skånebilden, visar Skåne i ett nationellt och västligt 
inriktat sammanhang med förbindelser från Göteborg och Stockholm ner mot Tyskland. För att med 
ett bredare Skåneperspektiv illustrera transportmål för Skåne hade en annan karta behövts, så bilden 
kompletteras med en koppling från Ystad till Bornholm, Tyskland och Polen och så att behovet av 
kopplingarna från sydöstra Skåne tydliggörs. 

Utvecklingsinriktning 
Planeringsstrategier och -principer
Regionplanen handlar om att lyfta blicken och se varje kommun i ett regionalt sammanhang. För att 
kunna utvecklas på ett strategiskt och hållbart sätt behöver kommunerna samverka med hela sitt 
omland. Sydöstra Skåne är beroende av att en hållbar tillväxt kan äga rum i hela Skåne, varpå arbetet 
med att utveckla en flerkärnig ortsstruktur kan ses som mycket positivt. Förutom pendling och 
infrastruktur finns frågor som besöksnäring, blågröna strukturer och stråk, rekreation, teknisk 
infrastruktur och råvarutillgångar, samt näringslivsfrågor att ta hänsyn till. 

Planeringsstrategier med tillhörande principer för Skånes hållbara utveckling behöver utvecklas för att 
bättre utgöra ett stöd till kommunerna. Principerna bör inriktas på regionala och mellankommunala 
frågor, så att kommunerna tydligt kan se vilka strukturella förändringar som Skåne kommer att 
genomgå under perioden 2021-2050. 

Utveckla flerkärnigheten och stärka sambandet mellan stad och land. För att ytterligare stärka 
sydöstra Skånes roll i den regionala utvecklingen och för att skapa balans i samhällsutvecklingen, bör 
även Sydöstra Skåne pekas ut som en grön tillväxtmotor. Stort fokus bör då ligga på de fyra 
kommunernas unika erbjudande när det gäller jordbruk, livsmedelsförsörjning och besöksnäring 
kopplat till både natur och kultur. De naturgivna resurserna som finns i sydöstra Skåne bidrar till 
Skånes utveckling som attraktiv livsmiljö och är förutsättningen för en mängd näringar. Den koppling 
till Polen och Tyskland som Ystads hamnverksamhet ger skapar goda förutsättningar för utökat 
näringsliv och antalet utländska besökare kan öka.

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne. I strategin betonas korrekt att satsningar på de 
prioriterade regionala stråken för personresor, godstransporter, kollektivtrafik och cykel krävs för att 
binda samman Skåne. Strategin tar även upp vikten av utbyggda IT-tjänster. Fungerande IT-tjänster är 
avgörande för möjligheten att bo och verka i hela Skåne, något som har blivit tydligt i samband med 
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den pågående pandemin. I sydöstra Skåne märks ett ökat tryck på lediga tomter i samband med 
pandemin. 

Växa effektivt med balanserad mark- och vattenanvändning. Strategin är angelägen för hela 
Sverige, inte minst för att säkra livsmedelsförsörjningen. Inriktningen riskerar att bli en begränsande 
faktor i utvecklingen för kommuner och tätorter i sydöstra Skåne. Sydöstra Skåne anser att det i 
regionplanen behöver förtydligas att bedömningen av hur lämpligt det är att bebygga jordbruksmark i 
första hand ska ligga på kommunernas ansvar där avvägningen mellan jordbruksmark och 
samhällsviktiga funktioner kan grundas på kännedom om lokala förhållanden.

Planera för en god miljö och god hållbar resursanvändning. Klimatförändringar och 
anpassningar för att möta dem är en av vår tids viktigaste och svåraste frågor. Regionplanen behöver 
förstärkas gällande hur klimatanpassningar kan hanteras på regional nivå. Prioriteringar kommer att 
krävas i markanvändningen, vilket kan leda till intressekonflikter och kostnader om det inte beaktas i 
ett tidigt skede. Klimatanpassning behöver hanteras mellankommunalt för att stärka insatserna. 
Kommunerna kan inte enskilt hantera frågorna, samordning, kunskap och stöd behövs på både 
regional och nationell nivå. Under avsnittet bör den omfattande erosionen kring Skånes kuster tas upp 
och hur regionen avser att arbeta med och stödja kommunerna i planeringen och hanteringen av de 
erosionsutsatta kustområdena.   

Materialutvinning såsom exempelvis täktverksamhet eller gruvor är frågor som kan skapa 
intressekonflikter i markanvändningen och behöver beröras i regionplanen. Utvinningen konkurrerar 
med andra viktiga allmänna intressen såsom livsmedels- och dricksvattenförsörjning samt genererar 
ökad belastning på infrastrukturen och skapar osäkerhet för landsbygdens utveckling. Planen behöver 
också tydligare beröra de potentiella motsatserna mellan dricksvattenförsörjning och intensivt 
jordbruk. Vattnets utrymme i landskapet och markens vattenhållande förmåga ska öka, grundvatten 
för dricksvattenförsörjning ska säkras och jordbruksmark ska bevaras för den viktiga 
livsmedelsförsörjningen. Alla är viktiga aspekter, men planen ger ingen beskrivning av den 
problematik som kan uppstå när dessa områden krockar.

Stärka Skånes relationer med omvärlden. Inom planeringsstrategin bör begreppet omvärlden 
innefatta mer än enbart den utländska marknaden. Det saknas förstärkningar och förtydligande 
gällande kopplingarna till grannlänen. I Strategier för det flerkärniga Skåne tydliggörs detta bättre i 
avsnittet om ansvaret för att gemensamt stärka relationen med södra Sverige för en större kritisk 
massa och ökad konkurrens och attraktionskraft. Dessa frågor behöver lyftas in tydligare i 
planeringsstrategin. I regionplanen står det att interaktionen mellan de östra och västra delarna av 
Skåne är låg, vilket i sin tur har skapat en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på tillgången 
till arbete och näringslivsutveckling. Planen behöver ha ett bredare och mer långsiktigt perspektiv och 
visa att det finns god potential för sydöstra Skåne att även stärka interaktionen med nordöstra Skåne. 

Strukturkarta 
Tillväxtmotorer. I linje med tidigare fört resonemang bör sydöstra Skåne pekas ut som en grön 
tillväxtmotor, som målbild för fortsatt samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne för att kunna 
driva utvecklingen framåt. Kommunerna i sydöstra Skåne står tillsammans för en väsentlig del av 
Sveriges livsmedelsproduktion, näringsliv kopplat till denna produktion och har en besöksnäring som 
dels är mycket välkänd, dels är omfattande i ekonomiska termer. De areella näringarna, liksom 
besöksnäring i form av upplevelser, viktiga kulturmiljöer och rörligt friluftsliv, har en stark roll att 
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spela, och är dessutom avgörande faktorer för att de i kartan utritade tillväxtmotorerna ska kunna 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.  Ett sådant utpekande skulle också balansera bilden av Skåne, 
det hade även gett en mer korrekt återgivelse av områdets styrkor och funktioner gentemot sitt 
omland. 

Malmö och Lund som gemensam nationell tillväxtmotor I texten bör det läggas till hur 
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna ska kopplas till den expansiva storstadsregionen.

Regionala kärnor i samspel med sitt omland. Det är positivt att regionplanen förtydligar de 
regionala kärnornas roll. Det skrivs att kärnorna behöver förse sitt omland med arbetstillfällen, service 
samt handels- och kulturutbud och att det är viktigt att de regionala kärnorna är drivande i 
mellankommunal och delregional samverkan. Utöver den flerkärniga ortsstrukturen är 
transportinfrastruktur en viktig del av regionplanens strukturkarta. I transportinfrastrukturen finns 
potentialen att knyta ihop regionen, korta avstånden och restiderna samt hitta nya innovativa 
mobilitetslösningar och helhetsgrepp. 

Ystad som regional kärna och Ystads roll gentemot sitt omland beskrivs. För att Ystad ska kunna 
axla rollen som en av Skånes regionala kärnor behövs också regionala och nationella satsningar, främst 
genom utbyggd infrastruktur. För att näringslivet ska våga satsa och kunna utvecklas behöver 
transportsystemet och elförsörjningen i sydöstra Skåne bli betydligt mer robust. Ystad beskrivs fylla 
en särskilt viktig funktion eftersom avståndet till närmsta tillväxtmotor är långt där sydöstra Skåne är 
beroende av interaktionen med Malmö - Lundregionen. Korrekt har kapacitetsbristen på Ystad-
Österlenbanan identifierats som en viktig utmaning att åtgärda. Sydöstra Skåne vill betona att även 
kapacitetsbristen på E65 är en utmaning. För ett fungerade näringsliv i Ystad, i sydöstra Skåne och i 
hela Sverige och Europa måste möjligheten till robusta godstransporter och smidiga 
persontransporter öka. Till texten om Ystad kan nämnas att Ystad har potential att utveckla urbana 
stadsmiljöer som kan komplettera bostadsförsörjningen i Skåne genom den nya stadsdelen 
hamnstaden som planeras kollektivtrafiknära. 

Lokala kärnor. I planen beskrivs alla kommunhuvudorter som lokala kärnor. Om begreppet ska 
användas bör utpekandet av lokala kärnor grundas på en analys av vilka orter i olika delar av Skåne 
som har en funktion som lokal kärna i relation till sitt omland, eller har potential att bli en sådana 
orter. Om regionen vidhåller modellen att enbart peka ut kommunhuvudorterna bör dessa benämnas 
som just sådana. Lokala kärnor beskrivs i texten som tätorter som erbjuder grundläggande service och 
utgör viktiga mötesplatser för sitt närmaste omland. Planen behöver förtydliga att lokala kärnor även 
innehåller kulturutbud, arbetsplatser samt bidrar till regional attraktivitet. I många lokala kärnor finns 
också en unik utvecklingspotential kopplat till respektive orts historiska utveckling och geografiska 
sammanhang. 

Sydöstra Skåne ställer sig frågande till formuleringen att lokala kärnor ska ”upprätthålla” 
grundläggande service och föreslår att begreppet ändras till ”utveckla”. Ytterligare en utvecklingsfråga 
är att skapa god tillgänglighet med kollektivtrafik mellan lokala kärnor, inte bara till närmaste regionala 
kärna eller tillväxtmotor, för att skapa ett mer flerkärnigt Skåne på riktigt. 

Regionplanens användning av begreppen ”stad” och ”land” tål att funderas på, då de riskerar att måla 
upp en polariserande och förenklad bild av verkligheten. Samspelet mellan livsmiljöer och landskap 
kan anses vara mer komplext än så, med många mellanting och gråskalor, vilket regionplanen kan 
hjälpa till att belysa. 
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Transportinfrastrukturen. I legenden till kartan anges att viktiga transportinfrastrukturstråk 
illustreras med linjer och pilar, med bredare linjer för de stråk som är särskilt viktiga för att förbinda 
Skåne med omvärlden och de koppla samman tillväxtmotorerna till de regionala kärnorna. Stråken 
kan vara såväl väg som järnväg och av betydelse för såväl gods som personflöden. Det tolkar sydöstra 
Skåne som att strukturkartan inte visar några planerade satsningar på transportinfrastruktur inom och 
till och från sydöstra Skåne till 2040, utöver stråket från Ystad mot Malmö. Satsningarna som visas i 
kartan utgår till stor del från Skånebilden som ligger som plattform för de satsningar som krävs för att 
tillförsäkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige. Sydöstra Skåne anser att fler underlag bör 
ligga som grundmaterial i bedömningen och för att planeringsstrategierna och målet om en flerkärnig 
ortsstruktur ska få genomslag behöver satsningar som krävs för transportinfrastrukturen tydliggöras. 

Sydöstra Skåne anser att transportinfrastrukturkartan behöver peka ut fler av de större 
infrastrukturstråk som är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden. Även om de syns på kartan 
behöver texten gällande sydöstra Skånes kopplingar mot Tyskland och Polen utvecklas. Strukturkarta 
bör kompletteras med hamnen i Simrishamn, även farleden från Simrishamns hamn saknas i 
strukturbilden. Kopplingen till Sydostlänken är viktig för gods som ska vidaretransporteras norrut och 
nordväst, i nationell plan framkommer att överflyttning av gods från väg till sjöfart måste ske. 

Stort fokus riktas på en planerad ny stambana - en satsning som är av stor vikt för att Skånes resor 
och transporter ska fungera. Sydöstra Skåne anser att regionala och lokala kärnors koppling till 
stambanans stationer är viktigt att beakta för hela Skånes access till stambanan och därmed för 
resande till och från övriga i Sverige.

Tematiska fördjupningar
Bebyggelseutveckling 
Skånes flerkärnighet. Principen stämmer väl överens med de principer som kommunerna i sydöstra 
Skåne redovisar i sina översiktsplaner. I dessa finns strategier om att fler orter än bara 
kommunhuvudorterna ska bidra till kommunernas tillväxt. Ny sammanhållen bebyggelse ska 
huvudsakligen tillkomma i kollektivtrafiknära lägen, eller där underlaget för kollektivtrafik behöver 
stärkas. En utmaning är den befintliga befolkningsstrukturen och möjligheten att tillgodose alla delar 
av sydöstra Skåne med hållbara persontransporter. Ett resonemang som speglar och erkänner den 
utmaningen, inklusive förslag till lösningar vad gäller innovativa och helhetstänkande 
mobilitetskoncept, skulle med fördel kunna tas upp i regionplanen. De planeringsprinciper som tas 
upp ger delvis en mer nyanserad bild, men problematiken hade kunnat lyftas mer eftersom 
kollektivtrafikförsörjning på många sätt är en central fråga för den regionala utvecklingen. 

Planering av bebyggelse. Lokalisering av faciliteter av betydelse för välfärd, attraktion och tillväxt 
som är regiongemensamma hade med fördel kunnat tydliggöras tillsammans med resonemang om 
tillgångar, behov och strategier för framtiden. Skånes attraktivitet och möjligheter grundar sig ju i mer 
än boende, arbete och transporter. Till dessa hör till exempel vård, med strukturen för sjukvård i 
Skåne och den regional planeringen för att möta framtida behov. Men även större kulturinstitutioner, 
som teater, museum och konsertsalar av regional betydelse samt högre utbildning, som universitet och 
högskolor. Ett redovisat nuläge i kartform hade gett medvetenhet om tillgångars lokalisering och 
kunnat utgöra en grund för dialog om utmaningar och möjligheter. 

Näringsliv och besöksnäring. Under avsnittet saknas en beskrivning av besöksnäringen, vilket 
borde finnas med. I planeringsprincipen för besöksnäring är dessutom det väldigt smalt inriktat på 
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vandring och cykling. Det behöver breddas till att omfatta även alla andra delar av besöksnäringen. 
Det bör också finnas mer differentierad bild av näringslivet i sydöst. Det är branschbredden och hur 
många som sysselsätts i respektive näringsgren som också är viktigt att ha med för att inte få stämpeln 
att sydöstra Skåne enbart har jordbruks- och besöksnäring. Här finns allt från tung industri till kreativa 
näringar. 

Hälsofrämjande livsmiljö Under avsnittet behandlas sjukhus och vårdmiljöer väldigt detaljerat. I det 
avsnittet bör istället principer om lokalisering av specialistvård och allmänvård beskrivas, så att alla 
Skånes invånare ska få tillgång till bra vård. Hur miljön gestaltas är snarast en lokal fråga som ska 
avgöras av de platsspecifika förutsättningarna.

Klimatanpassad bebyggelseutveckling Avsnittet lyfter också fram några väldig snäva aspekter på 
en stor fråga. Där bör det också tas upp klimatsäkring av infrastruktur, dricksvattentäkter och 
reningsverk. Det finns också stora befintliga bebyggelseområden samt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer som hotas av stigande havsnivåer och skyfall, och som behöver hanteras såväl regionalt 
som lokalt.

Tätorternas grönstruktur. Det är bra att vikten av tätortsnära rekreationsmöjligheter lyfts, och att 
det är av betydelse inte bara i städer utan även i mindre tätorter, för att öka alla människors tillgång till 
grönstruktur, samt för att öka mindre tätorters attraktivitet när det kommer till rekreation och en aktiv 
livsstil. Det senare är inte sällan en viktig anledning till att nyinflyttade väljer att bosätta sig i en mindre 
tätort.

Transporter 
Generellt är det positivt att Skåne kan stärka sin position i Öresundsregionen utifrån ett nationellt och 
internationellt perspektiv genom att på sikt utöka förbindelserna till Danmark och norra Europa. 
Arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheterna breddas främst för invånare i västra Skåne. För att 
investeringarna ska bli tillgängliga för hela Skåne krävs tätare utbud av kollektivtrafik samt 
investeringar i transportinfrastrukturen för att beakta både de nuvarande och framtida behov som 
föreligger. För att Skåne verkligen ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer behöver även 
tillgängligheten till tätorter med längre avstånd till tillväxtmotorer och regionala kärnor utvecklas. På 
så sätt säkerställs att fler invånare får tillgång till en hög livskvalité, en bredare arbetsmarknad och fler 
utbildningsmöjligheter. 

Med fördel hade den tematiska fördjupningen gällande transporter i kartor kunnat visa mer av 
framåtsyftande utveckling utifrån identifierade behov av satsningar än den nulägesbild som nu främst 
ges. På så vis hade regionplanen och den nationella och regionala infrastrukturplaneringen tydligare 
kopplats samman.

Hållbart resande. Hållbart resande beskrivs i regionplanen ha potential att öka i Skåne genom att 
stärka kollektivtrafikens attraktivitet genom att öka kopplingar med bil och gång/cykel till 
kollektivtrafikens bytespunkter.  Det framkommer som en planeringsprincip att Region Skåne vill 
stärka infrastrukturen för fotgängare och cyklister och stärka deras roll i samhällsplaneringen, vilket är 
mycket positivt. Sydöstra Skåne anser dock att mindre fokus bör ligga på supercykelstråk och mer på 
att säkerställa utbyggnaden av regionala cykelstråk samt cykelstråk mellan och inom orter. Det saknas 
kopplingar till utveckling av säkra och tillgängliga gångvägar till och från kollektivtrafikens bytesnoder. 

Vad basstråken som är utpekade i cykelkartan innebär behöver förtydligas. Bilden av stråken på 
landsbygden är svår att tolka, och verkar mer beskriva var flödena/hastigheterna är låga, än var man 
cyklar eller det finns potential att cykla. 
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Kollektivtrafik. Tillgängligheten och förutsättningarna för kollektivtrafiken behöver förstärkas och 
belysas tydligare i underlaget. De orter som idag inte har tillfredställande tillgång till kollektivtrafik har 
förutsättningar att växa och förtätas, vilket kan förstärka och gynna resandeunderlaget. Planen 
behöver beröra att det finns möjlighet för framtida strukturförändringar avseende kollektivtrafikens 
förutsättningar, speciellt med hänvisning till de projekt som idag pågår som berör ökad mobilitet. 
Kollektivtrafiken är speciellt avgörande för vissa gruppers tillgänglighet och förutsättningar till 
samhället. 

Kartorna över regionala kollektivtrafiknoder och kollektivtrafikstråk behöver kompletteras med fler 
orter och noder för att beskriva förhållandena i sydöstra Skåne. Detta gäller både nuvarande och 
framtida järnvägskopplingar, vars utvecklingsbehov nämns i delar av regionplanens text, men utan att 
det framkommer i kartan. 

Ystad-Österlenbanan behöver utvecklas vidare och regionplanen behöver tydligare visa dess betydelse. 
Utöver att den förbinder sydöstra Skåne med Malmö-Lund-regionen ger den förutsättning för att 
utveckla stationsorter utmed banan.  För sydöstra Skåne är utvecklingen av Ystad-Österlenbanan, för 
mer robust trafikering och ökad turtäthet mest prioriterat.

 Simrishamnsbanan har bedömts vara en av de viktigaste åtgärderna för att skapa förutsättningar för en 
uthållig och hållbar pendling på sikt. Entimmesmålet är vägledande för en hållbar arbetspendling och 
med dagens möjligheter uppnås inte detta mellan östra och västra Skåne. Sydöstra Skånes kopplingar 
till Malmö-Lundregionen och Köpenhamns-regionen behöver vara i fokus för att stärka 
tillgängligheten till västra Skåne och dess utbud. Den regionala utvecklingsstrategin och den nyligen 
antagna persontågsstrategin har målår 2030 respektive 2040. Regionplanen har utblick mot 2050 vilket 
borde skapa utrymme och möjligheter för Simrishamnsbanans etablering. Även om den slutliga 
dragningen inte är beslutad bör sträckan beaktas i planen. Som korridor är Simrishamnsbanan även 
utpekad som riksintresse. 

Ystad-Sjöbo-sträckan bör tas med bland busstråk av regional betydelse, då det är högt resande och täta 
turer mellan orterna. 

Gränsöverskridande transporter och Godstransporter. I regionplanen beskrivs behovet av ett ökat 
tryck på att utveckla och stärka en ökad kapacitet av transportinfrastruktursystemet, en överflyttning 
från väg till järnväg och sjöfart bedöms som nödvändig för en långsiktig hållbar utveckling. 

Skåne beskrivs vara en viktig hamnregion ur ett nationellt perspektiv för att kunna hantera 
godsflöden, det bör tas upp tydligare i planen vilka möjligheter och utmaningar som hamnarna för 
med sig. Under avsnittet Godstransporter bör övriga större hamnar beskrivas i textdelen. Inte minst 
ur ett Greater Copenhagen-perspektiv bör den omfattande trafiken till och från Bornholm och 
regionens intentioner för att hantera den ökande trafiken finnas med i planen. 

Simrishamns hamn saknas i kartan som visar godstrafik i Skåne. Det framgår inte heller av regionplanen 
hur Simrishamns hamn med sitt strategiska geografiska läge, på sikt har potential att bidra till 
överflyttningen av gods till sjöfart. 

Vägarna E65, väg 11, 13 och 19 är strategiskt viktiga i syfte att knyta ihop hela Skåne, samt Skåne med 
övriga Sverige. De har också pekats ut i kartan som funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter. 

Väg E65 är en av de prioriterade nationella objekten för sydöstra Skånes möjlighet att bidra till 
Skånes, Sveriges och Europas tillväxt. E65 är idag tungt belastad, och för ett fungerade näringsliv i 
sydöstra Skåne måste möjligheten till robusta godstransporter och smidiga persontransporter öka. 
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Väg 19 som förbinder Simrishamn och Ystad är utpekad som riksintresse och som funktionellt 
prioriterat vägnät. Även väg 19 bör därför pekas ut som regional viktig väg eftersom den utgör en 
viktig förbindelse mellan nordöstra och sydöstra Skåne samt till Ystad hamn.

Väg 11 är ett viktigt stråk för hela sydöstra Skåne och är utpekad som regionalt prioriterat vägnät, 
prioriterat vägnät för gods samt regionalt stråk för kollektivtrafik, specifikt för regionalt 
superbusskoncept. Vägen utgör en strategiskt viktig sträcka, för arbetspendling samt fritids- och 
serviceresor och bidrar till att binda samman Skånes östra och västliga delar och väg 11 behöver pekas 
ut för utvecklingsbehov.

Blågrön infrastruktur 
Skrivningarna inom avsnittet är allmänt väldigt svepande och vaga och ger inte mycket stöd i olika 
avvägningar som måste göras. Det hänvisas till ett dokument som är från 2012, Grönstruktur för Skåne 
– Strategier för en utvecklad grön struktur. Det bör jämföras med det nyare underlaget som tagits fram av 
Länsstyrelsen, Regional handlingsplan för grön infrastruktur. 
Regionala leder för vandring och cykling. Det är positivt att regionplanen tar upp vikten av att 
stärka cykelkopplingar och andra hållbara resesätt mellan tätorter och rekreationsområden. Förutom 
kopplingar mellan tätorter är behovet av cykelkopplingar till rekreationsområden viktiga, inte minst 
för att minska bilberoendet. För att sådana satsningar ska bli verklighet skulle de mindre 
kommunerna, som kanske inte omfattas i så hög grad av de supercykelstråk som tas upp i 
regionplanen, behöva ett större stöd från statligt och regionalt håll.

Regionala grönområden och stråk. Merparten av regionplanen handlar om naturen som något för 
människan att använda, och det finns alltför lite om att ta hänsyn till egenvärdet hos olika arter. 
Avsnittet behöver förstärkas utifrån perspektivet om naturen i sin egen rätt. 

Havet och kusten. Det stämmer, som det står, att Region Skåne behöver utveckla sin roll avseende 
havs- och kustplanering. För kommunerna skulle det vara värdefullt med gemensamma riktlinjer kring 
hantering av erosion och stigande havsnivåer. De flesta kommunerna i Skåne har också kommit långt 
i sin planering av vattenområden, och en sammanställning av dessa planer tillsammans med den 
nationella havsplanen skulle kunna användas som underlag för en regional vattenanvändningskarta. 
Att regionen pekar ut vilka tillgångar och vilken vattenanvändning som anses vara av regionalt intresse 
är nödvändigt för att planen ska kunna uppfylla kraven på att vägledning för hur mark och vatten ska 
användas. Exempel på intressen som kommunerna har pekat ut i sina översiktsplaner och som kan 
vara av regionalt intresse är farleder, sandtäkter, marinbiologiska värden, yrkesfiske, 
rekreationsområden och områden för elproduktion.

Teknisk infrastruktur 
Elförsörjning. I rapporten Scenario för det skånska elsystemet från 2020 från Region Skåne skrivs att en 
hög andel vindkraft med skiftande produktionsnivåer bidrar till att det är svårt att uppnå ett 
energisystem där produktion och användning är i balans. Det ställer även höga krav på elnätets 
överföringsförmåga. I värsta fall kan det leda till effektbrist, vilket också visade sig under 2018. 
Behovet av planerbar energiproduktion blir därmed större. Det behövs ett resonemang om detta i 
regionplanen och åtgärdsbehoven behöver återspeglas i planeringsprinciperna. 

I regionplanen behövs en strategi för var stora anläggningar för förnyelsebar elproduktion i Skåne är 
möjliga och hur dessa kan bidra till hållbar elförsörjning. Potentialen för fler vindkraftsanläggningar 
kan underbyggas genom de 33 kommunernas översiktsplaner, till exempel för att summerat visa 
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utpekade möjliga vindkraftområden. Lokalisering av stora solcellsparker kan med fördel hanteras på 
motsvarande sätt. Solcellsparker riskerar också att komma i konflikt med andra intressen, och i 
konflikt med de planeringsprinciper som regionen tagit upp. 

Dricksvattenförsörjning. Under avsnittet nämns myndigheter som ansvarar för dricksvattenfrågan, 
men kommunerna som har det yttersta ansvaret för sina medborgare nämns inte. Det börjar också 
märkas av klimatförändringar, men går ännu inte att säga hur hårt torka kommer att slå mot våra 
kommunala vattentäkter. Den effektbrist som kan uppkomma framöver kan också medföra problem, 
både när det kommer till att leverera dricksvatten och med att ta hand om avloppsvatten. 

Markanvändningskarta 
Regionplanens mark- och vattenanvändningskarta är den del av planen där mycket av det som 
avhandlats i planens utvecklingsinriktning och tematiska fördjupningar skulle kunna stråla samman i 
en kartbild. Syftet med kartan är inte tydligt och i texten ges ingen förklaring till hur mark- och 
vattenanvändningskartan ska läsas, förstås och användas av kommunerna. Kartans grafiska och 
innehållsmässiga upplägg, bland annat med en marktäckekartering från Lantmäteriet i bakgrunden, gör 
den svårläst. 

Det finns ett flertal rena felaktigheter i kartan. En otydlighet i kartan är att tätorterna inte syns. Att 
inkludera kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling är inte önskvärt med tanke på det 
tidigare i yttrandet förda resonemanget. 

Markanvändningskartan skulle med fördel kunna vara en interaktiv karta där regionens sammantagna 
beslutade och planerade åtgärder finns med.

Det framgår tydligt av regionplanen att man har målåret 2040 med utblick mot 2050, men det finns 
ingen redovisning på kartan vilka förändringar i markanvändning och strukturer som föreslås under 
den perioden. I kartan verkar vissa satsningar för transport och teknisk infrastruktur finnas utritade 
som inte finns utritade i strukturkartan. Hamnen i Simrishamn saknas, borde pekas ut i form av övrig 
hamn. Markanvändningskartan tar upp uppgraderingar av väg och järnväg, i alla fall enligt legend, 
även om det är otydligt var i själva kartbilden. Det är otydligt vilken ambition som finns gällande vilka 
uppgraderingar som markanvändningskartan ska visa vilket gör att det i detta skede inte går att lämna 
synpunkter på om behov och åtgärder är korrekt identifierade. 

De grönområden och stråk som finns inlagda fungerar möjligen i en mer övergripande strukturkarta, 
men deras utbredning är inte tillräckligt detaljerad för att ingå i en markanvändningskarta. Det är svårt 
att läsa ut de olika anläggningarna och prioriteringsområdena utifrån teckenförklaringen. Det gäller 
exempelvis projekteringsområdena för vindkraftverk, vilka även föreslås ges olika färger beroende på 
om de är uppförda 2020 eller inte. Sträckningens utformning runt områdena går inte att uttyda. Likaså 
skulle material kunna inkluderas från kommunernas egna översiktsplaner för att ge möjlighet att få en 
helhetsbild. Då skulle mark- och vattenanvändningskartan kunna bidra och få ett tydligare syfte.

Genomförande och uppföljning
Konsekvensbedömning 
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Sydöstra Skåne delar den bedömning som avslutar konsekvensbedömningen: “En stor utmaning i 
regionens utveckling framöver är att omsätta höga ambitioner på de sociala och 
ekologiska/miljömässiga områdena till konkreta åtgärder som ger resultat och att säkerställa att 
investeringar i bebyggelse, trafikinfrastruktur, blågrön infrastruktur och teknisk infrastruktur som 
bidrar till måluppfyllelse.”

Planen skulle behöva konkretiseras mer till fysiska åtgärder för att man faktiskt ska kunna ske hur de 
höga ambitionerna ska kunna förverkligas, och hur man avser att lösa konflikter mellan olika intressen 
samt vilka intressen som ska ges företräde.

217



Regionplan för Skåne  
2022–2040

218



Innehåll
INLEDNING _________________________________________________ 3

Detta är en regionplan ______________________________________________________ 4

Därför regional planering ___________________________________________________ 4

Läsanvisningar ____________________________________________________________ 5

Tyck till om regionplanen  ___________________________________________________ 5

MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ________________________________ 6
Målbild __________________________________________________________________ 7

Förutsättningar för den fysiska planeringen i Skåne ______________________________ 7

Trender __________________________________________________________________ 7

Utmaningar för Skåne _____________________________________________________15

Mål, planer och program  __________________________________________________18

Arbetsmarknad och tillgång till utbildning _____________________________________22

UTVECKLINGSINRIKTNING __________________________________ 23
Det flerkärniga Skåne _____________________________________________________24

Planeringsstrategier ______________________________________________________28

Strukturkarta ____________________________________________________________34

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR _________________________________48
Bebyggelseutveckling _______________________________________________________ 49

Transporter________________________________________________________________ 59

Blågrön infrastruktur ______________________________________________________70

Teknisk infrastruktur ______________________________________________________83

Mark- och vattenanvändningskarta ___________________________________________89

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING _______________________90
Genomförande av regionplanen _____________________________________________91

Uppföljning av regionplanen ________________________________________________93

KONSEKVENSBEDÖMNING __________________________________ 95

219



Inledning

220



4

INLEDNING Regionplan för Skåne 2022–2040 

Detta är en regionplan
Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela 
Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förut- 
sättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna. 
Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala 
översiktsplanerna att visa riktningen för hur det fram-
tida Skåne ska se ut. Regionplaneprocessen ska bidra 
till att skapa grunden för en samhällsutveckling som 
ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att 
utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva 
i hela Skåne. Regionplanen ska ha den regionala skalan 
i fokus och inriktas på de frågeställningar som komplet-
terar den kommunala översiktliga planeringen. Region-
planen är inte juridiskt bindande utan är vägledande  
för efterföljande planering. 

Därför regional planering
Vårt levnadssätt och omvärldens förutsättningar kräver 
nya sätt att planera. Hur vi planerar för lokalisering 
av verksamheter, service, bostäder och infrastruktur 
har stor betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och 
klimatpåverkan som skapas. Många planeringsfrågor 
spänner över de kommunala och regionala gränserna 
och vinner på att ses i ett regionalt sammanhang.  
Det gäller till exempel infrastruktur och kollektivtrafik 
samt förutsättningar för näringslivets utveckling, men 
också klimat och energifrågor. Det handlar om vilka 
villkor som ges för att människor ska kunna leva och 
verka i hela Skåne. Därför behövs en regionplan som 
hjälper oss att tillsammans...

...fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering
Avsnittet om flerkärnighetsprincipen under utvecklings- 

inriktningen är en fördjupning och vidareutveckling  
av tidigare arbete inom Strukturbild för Skåne. 

...överbrygga gapet mellan regionalt  
tillväxt arbete och översiktsplaneringen
Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins 
fysiska uttryck och beskriver strategier och principer 
som ska utvecklas vidare och konkretiseras i den  
kommunala översiktliga planeringen. 

...se helheter och regionala utmaningar  
och möjligheter
Särskilt målbilden och utvecklingsinriktningen med 
planeringsstrategierna och planerings principerna bidrar 
till att vi gemensamt kan höja blicken och lösa utmaning- 
arna vi alla står inför. 

...diskutera och lösa frågor av mellankommunal 
och mellanregional karaktär
Infrastruktur och kollektivtrafik är sådana exempel.  
Vi belyser det under de tematiska fördjupningarna  
som i sin tur koppas till planeringsprinciperna. 

...i olika sammanhang agera kring  
gemensamma intressen
Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära läge är ett  
av flera sådana intressen. Du hittar detaljerad infor- 
mation under de tematiska fördjupningarna.     

...stärka vår samordning och vårt samarbete
Utvecklingsinriktningen och genomförandet av region-
planen är centrala avsnitt för att fortsätta det gemen-
samma arbetet med regional fysisk planering.
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Mål och 
förutsättningar

Utvecklings-
inriktning

Tematiska 
fördjupningar

Målbild

Trender

Utmaningar

Mål, planer, program

Planeringsstrategier Planeringspriciper

Strukturkarta

Mark- och vattenanvändningskarta

Tematiska kartor

Regionplanens kärna 
och den övergripande 

strategiska inriktningen.

Konkretiserar hur Skåne 
kan utvecklas baserat på 
planeringsstrategierna.

Genomförande 
och uppföljning

Konsekvens-
bedömning

Läsanvisningar
Regionplanen består av fem delar.

Mål och förutsättningar: Här finns information om 
Region Skånes uppdrag, mål som planen förhåller sig 
till, trender och utmaningar som påverkar utvecklingen 
och framtida planering samt målbilden för regionplan 
2022–2040. 

Utvecklingsinriktning: Detta är regionplanens kärna. 
Här beskrivs flerkärnighetsmodellen med planeringsstra-
tegier och en strukturkarta. Detta avsnitt förtydligar den 
övergripande rumsliga inriktningen för regionplanen. 

Tematiska fördjupningar: Denna del konkretiserar 
planeringsstrategierna i form av ett antal fördjupningar 
med planeringsprinciper. I detta avsnitt finns fyra tema-
tiska fördjupningar och en sammanfattande regional 
mark- och vattenanvändningskarta för Skåne. 

Genomförande och uppföljning: I detta avsnitt 
beskrivs hur regionplanen ska genomföras och följas upp. 

Konsekvensbedömning: I detta avsnitt finns den 
samlade konsekvensbedömningen av planförslaget till 
ny regionplan för Skåne som en bilaga till planen. 

Tyck till om regionplanen 
Just nu är vi i samrådsskedet för regionplanen och du 
kan lämna synpunkter. Sedan kommer vi att samman-
ställa synpunkterna och det blir en granskning av  
regionplanen under hösten 2021.

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom 
att skicka e-post till region@skane.se.

Du kan också lämna synpunkter skriftligen till  
Region Skåne, 291 89 Kristianstad.  
Ange diarienummer 2019-RU000065 som referens.

Vad ska det leda till? 
De synpunkter som kommer in sammanställs i en sam-
rådshandling. Synpunkterna ska bidra till att förbättra 
regionplanen inför nästa beredning under hösten 2021. 
De hjälper oss till exempel att identifiera frågor, oklar-
heter och målkonflikter som vi sedan kan bearbeta, lösa 
eller förtydliga, beroende på vad det gäller.  

Frågor?
Du som har frågor tveka inte att höra av dig till  
regionplan@skane.se om det är något du undrar över.
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Regionplan för Skåne ska vara ett stöd för den fysiska 
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de 
mellankommunala och regionala planeringsfrågorna 
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invå-
narna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om 
regional planering 2019 har Region Skåne ansvar för 
att ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen 
och bland annat ange grunddragen för användning av 
mark- och vattenområden, verka för insatser som kan 
bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan 
tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till 
att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

I Skåne har det sedan länge bedrivits ett arbete med  
den fysiska planeringens regionala dimension. Genom 
Strukturbild för Skåne har ett samarbete funnits sedan 
2005 utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring 
samhällsplanering på regional nivå. Arbetsprocessen har 
formats gemensamt av Region Skåne och de skånska 
kommunerna. 

Strukturbild för Skåne har varit en viktig del av det regi-
onala utvecklingsarbetet i Skåne. De fysiska strukturerna  
utgör på många sätt grunden för samhällsutvecklingen 
genom att de skapar förutsättningar för allt ifrån  
företagande och tillväxt, till boende och integration, 
pendling och transporter, rekreation och klimatpåverkan. 
Därför är regionplaneuppdraget en förutsättning för 
Skånes utveckling som helhet där vi gemensamt hittar 
formerna för hur planeringsprocessen ska se ut och 
bygger vidare på det samarbete som finns.

Målbild
Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes  
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostads- 
region och vara en gemensam grund som underlättar  
samordning av fysiska strukturer över kommun- 
gränserna. Det är ett arbete där Region Skåne och de 
skånska kommunerna tillsammans planerar det framtida 
Skåne. Syftet är att skapa goda livsmiljöer för alla och i 
hela Skåne, så att vi skåningar ska kunna bo i en kom-
mun, arbeta i en annan och ha våra fritidsaktiviteter 
i en tredje. Regionplanen har ett långsiktigt, regionalt 
perspektiv för den fysiska planeringen i Skåne. 

Målår
Regionplanen har ett långsiktigt perspektiv med målår 
2040 och utblick mot 2050.  Förändringar i den fysiska 
miljön tar tid och resurser och det är nödvändigt att ha 
god framförhållning och arbeta med förankring under 
lång tid. Eftersom regionplanen ska vara vägledande 
för den efterföljande kommunala planeringen är det 
viktigt att den valda tidshorisonten inte är för kortsiktig. 
Tidshorisonten behöver även kopplas till andra regionala 
strategier som påverkar den fysiska miljön, som Strategi 
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.

Förutsättningar för den  
fysiska planeringen i Skåne
Vi människor rör oss i en allt större geografi med allt 
fler gränsöverskridande resor, transporter och samarbeten. 
Regionplanen utgår ifrån trender, utmaningar och mål 
som har särskild påverkan på den fysiska planeringen.

Trender

Skåne som en del av sin omvärld
Skåne är en del Öresundsregionen med över fyra miljoner 
invånare och en internationell flygplats. Dessutom är Skåne 
en port mellan Sverige och det kontinentala Europa. Dessa 
geografiska förutsättningar gör kopplingen till omvärlden 
till en viktig utvecklingsförutsättning för Skåne. 

Förmågan att dra nytta av omlandets kritiska massa, 
utveckla en gemensam gränsregional arbetsmarknad  
och hantera utmaningar i form av större transport-  
flöden och miljöbelastningar är avgörande för Skåne. 
Det innebär att den fysiska planeringen måste se utanför 
Skånes geografiska gränser och att samarbetet med våra 
grannregioner i och utanför Sverige blir allt viktigare. 

Handelsutbytet med Europa är av stor och ökande bety-
delse. Skåne har en omfattande transittrafik eftersom 
en stor del av Sveriges och Skandinaviens varuflöde går 
via Skåne. Trafiken har ökat kraftigt och förväntas öka 
ännu mer, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen 
öppnar 2029. Det innebär ett större tryck på infrastruk-
turen och behov av ökad kapacitet över Öresund och 
upp i landet samt av att flytta över en större del av 
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godset till sjöfart. Skåne är en mycket viktig hamnregion 
för Sverige med betydande och ökande godsflöden. 
Hamnarna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad 
är viktiga strategiska noder för gods transporter till, från 
och genom Skåne.

Fehmarn Bältförbindelsen kommer att innebära en 
väsentligt ökad tillgänglighet till norra Tyskland vilket 
ger stora möjligheter att starkare koppla samman Skåne 
med Tyskland och det kontinentala Europa. Det kommer 
att underlätta arbetspendling och öka möjligheterna för 
samverkan inom forskning och utveckling, till exempel 
mellan MAX IV, ESS och systeranläggningar i Hamburg.

Globalisering
Minskade kostnader för transport och informations-
överföring har under de senaste decennierna skapat 
en alltmer sammanknuten värld där människor, varor, 
kapital, tjänster och information kan distribueras och 
röra sig allt enklare. Detta medför en mer gemensam 
ekonomi, kultur och politik samt att information sprids 
allt snabbare. Globaliseringen innebär ett utökat utbyte 
med omvärlden men också en ökad konkurrens om 
talangattraktion och etableringar av företag.

Klimatpåverkan, anpassning 
och energiomställning
Klimatförändringarna orsakade av människan är vår tids 
största utmaning. Behovet av nya lösningar för energi 
och transporter är stora. För att minska utsläppen krävs 
en omställning av energisystemet till fossilfria källor. 
Här blir samhällsplaneringen avgörande för utvecklingen.

Klimatförändringarna kommer att få stora effekter på 
Skåne. Det innebär framför allt ändrade nederbörds-
mönster, ökade temperaturer och fler väderhändelser, 
men också förlust av ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald. Klimatanpassning av kustområdena kommer 
att vara av särskild vikt för Skånes del eftersom det finns 
långa kuststräckor med sandstränder som är erosions-
drabbade. Samhällsplaneringen behöver rikta in sig på 
att möta förändringarna och därmed minska sårbarheten 
i samhället.

Oslo
Stockholm

Göteborg

Hamburg

Greater Copenhagen
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Befolkning Skåne utblick 2050

Befolkning Prognos 2029 Utblick Osäkerhetsintervall,
nedre gräns

Osäkerhetsintervall,
övre gräns

Demografiska förändringar 
Världens befolkning fortsätter att öka, dock något 
långsammare än de senaste åren. Människor blir äldre 
och friskare, vilket gör att befolkningen i vissa delar av 
världen totalt sett blir äldre. Detta påverkar både den 
ekonomiska utvecklingen och den sociala strukturen, 
men skapar också ett ökat tryck på välfärdssystemen. 

Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat 
i snabbare takt än i riket som helhet, främst för att 
inflyttningen till Skåne från utlandet har varit större 
än rikssnittet. Under 2018 var folkökningen i Skåne 
1,3 procent, vilket är en historiskt hög nivå. Under 
den kommande tioårsperioden förväntas andelen äldre 
och yngre öka i Skåne medan andelen i arbetsför ålder 
förväntas minska. Det innebär att allt fler kommer att 
behöva försörjas av allt färre. Åldersstrukturen skiljer 
sig mellan Skånes västra och östra sida vilket påverkar 
den naturliga folkökningen. I västra Skåne, framför allt 
i sydväst, är befolkningen yngre och det föds många 
barn, vilket ger en naturlig folkökning. Den östra sidan 
av Skåne har nästan ingen naturlig folkökning. Västra 
Skåne har därmed haft en mer gynnsam demografisk 
utveckling utifrån den framtida arbetskraftsförsörjningen. 

Befolkningstillväxten i Skåne sker framförallt i de större 
städerna, vilket ökar de demografiska skillnaderna mellan 
stad och landsbygd. Att säkerställa ett välfärds utbud på 

landsbygden i Skåne kan komma att bli en allt viktigare 
fråga framöver. Det kräver att samhälls planering och 
finansiering kan möta dessa förändringar.

Befolkningsutveckling i Skåne, prognos för 2029 och utblick till 2050.
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Befolkningsförändring i Skånes tätorter mellan 2010 och 2018.

Befolkningsförändring i Skånes tätorter relativt Skånes befolkningstillväxt mellan 2010 och 2018. Öppna kartan som PDF här.

Öppna kartan som PDF här.
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Försörjningskvot per kommun 2018. Kartan visar försörjningsbördan för de som är i arbetsför ålder. 
Försörjningskvoten för Skåne år 2018 är ungefär 85,1.

Försörjningskvot per kommun 2028. Kartan visar försörjningsbördan för de som är i arbetsför ålder. 
Försörjningskvoten för Skåne år 2028 är ungefär 90,7.

Öppna kartan som PDF här.

Öppna kartan som PDF här.
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Skillnader i livsvillkor  
Den ekonomiska standarden har ökat stadigt i Sverige 
men är ojämnt fördelad. Det beror till stor del på att 
den inte växer lika starkt i alla grupper, främst beroende 
på om man har arbete eller inte. Även inkomsterna av 
kapital har ökat markant vilket framför allt kommit de 
övre inkomstskikten till del. Den växande andelen äldre 
påverkar också de ökande klyftorna och det finns allt 
fler pensionärer med låg inkomst. Utrikes födda och 
ensamstående kvinnor med barn är andra grupper med 
låg inkomst som bidrar till allt större skillnader mellan 
olika gruppers levnadsstandard. 

Hälsoskillnaderna är stora i EU, liksom som i Sverige 
och i Skåne. Trots ett prioriterat arbete med att minska 
sociala skillnader i hälsa har dessa kvarstått och i vissa 
fall ökat. Region Skånes folkhälsoenkät 2019 visade 
kvarstående eller ökande hälsoskillnader, där skillnaden 
i förväntad återstående medellivslängd mellan grupper 
med kort respektive lång utbildning har ökat sedan 
början av 1990-talet. Mellan olika kommuner i Skåne 
skiljer sig befolkningens medellivslängd med som mest 
drygt fyra år. Personer med låg utbildningsnivå och de 
som står utanför arbetsmarknaden har i de flesta fall sämst 
hälsa. I dessa grupper ses oftare riskbeteenden avseende  
låg fysisk aktivitet, rökning, alkoholvanor och matvanor. 

Bostadsmarknaden i Skåne fungerar inte lika väl för  
alla delar av befolkningen, vilket skapar en ökad 
obalans på bostadsmarknaden. Det finns exempelvis 
grupper med låga inkomster som inte har tillgång till 
bostadsmarknaden. Det finns ett glapp mellan det 
demografiska behovet av bostäder och den köpkraftiga 
efterfrågan som driver bostadsbyggandet. Glappet för-
väntas öka framöver om byggandet minskar. Det finns 
också ett historiskt glapp på grund av ett tidigare för 
lågt byggande under många år. Trots ett högt bostads-
byggande de senaste åren står detta för ett litet procen-
tuellt tillskott årligen då den stora delen av framtidens 
bostäder redan är byggda. Den höga byggtakten skapar 
inte tillräcklig rörlighet i det befintliga beståndet för att 
hushåll med låga inkomster ska kunna få, och behålla, 
en bostad. Personer med låga inkomster har det svårast 
på bostadsmarknaden. Det gäller framför allt ungdomar 
och nyanlända. Samhällsplaneringen är en avgörande 
del i att bidra till att lösa utmaningarna.
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Andel med bra självskattad hälsa i Skånes kommuner.

Andel med bra självskattad hälsa uppdelat på kön och utbildningsnivå.

Öppna kartan som PDF här.
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Digitalisering
Digitaliseringen är en av de stora trenderna som 
förändrar förutsättningarna i vår omvärld. De senaste 
årtiondena har det skett stora digitala förändringar på 
arbetsmarknaden och inom välfärdstjänster.

I det allt mer digitaliserade samhället krävs också insat-
ser för att alla ska ha samma möjlighet att tillgodo göra 
sig information och ta del av samhällstjänster. Annars 
riskerar delar av befolkningen att hamna i ett digitalt 
utanförskap. Att planera för den digitala infra strukturen 
är en viktig del i det strategiska arbetet med att skapa 
hållbara fysiska strukturer som gör det möjligt att bo, 
leva och verka i hela Skåne.
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En planering som motverkar 
orättfärdiga skillnader och även 
verkar för goda livsmiljöer för alla
Socioekonomiska förutsättningar avspeglar sig såväl i 
boendestandard, hälsa och livslängd som i utbildnings- 
och inkomstnivå. Orättfärdiga skillnader minskar tilltro 
och tillit till demokratiska institutioner och bidrar till 
sociala motsättningar och oro. Samhällsplaneringen 
behöver skapa förutsättningar för goda livsmiljöer, 
där tillgången till natur och rekreation är säkrad samt 
främjar goda hållbara levnadsmönster som motverkar 
ohälsa. Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa 
ett socialt hållbart och inkluderande samhälle, men den 
kan bidra till att dämpa boendesegregationens konse-
kvenser och skapa bättre förutsättningar för integration 
och en hälsosam livsstil. 

Utmaningar för Skåne
Utmaningarna pekar ut ett antal områden där den fysiska planeringen kan påverka utvecklingen.  
De baseras på tidigare beskrivna trender och förutsättningar samt synliggör vissa motsättningar.

En planering som möjliggör 
hållbar tillväxt
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med 
hållbar mark- och vattenanvändning finns det möjlighet 
att skapa en välmående miljö med fungerande ekosystem 
och biologisk mångfald, samtidigt som  regional tillväxt 
möjliggörs. Samhällsplaneringen måste skapa möjlig-
heter som minskar avtrycken på miljön och klimatet, 
då det kommer att krävas en omställning inom bland 
annat resande och transporter, byggande, konsumtion, 
livsmedelsproduktion och energiförsörjning.

I södra delen av Sverige produceras för lite el i för hål- 
lande till antalet hushåll och företag i området och till 
elanvändningen. Skåne är därför beroende av elöverföring 
från andra delar av Sverige och från grannländerna, 
vilket innebär en högre risk för effekt brist än i övriga 
landet. Stamnätets ledningar för över föring av el från 
norra Sverige har dessutom en begränsad överförings- 
kapacitet till södra Sverige, vilket ofta sammanfaller 
med de timmar på dygnet när elbehovet är som störst. 

Samhället behöver energi för produktion och distribution  
av varor och tjänster samt transporter. Graden av själv-
försörjning av el är inte bara en resurs- eller näringslivs-
fråga utan även en långsiktig säkerhetsfråga för Skåne.
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En planering som säkerställer en ökad 
tillgänglighet i regionen och även ett 
hållbart innovativt transportsystem
Transportsektorns utmaning är att minska energian-
vändningen och klimatpåverkan samt att ställa om till 
ett fossilfritt transportsystem, samtidigt som kraven på 
ökad regional tillgänglighet ökar. Det kommer att vara 
nödvändigt att fortsätta överflyttningen av både person- 
och godstransporter till järnvägen för att klara utma-
ningen. Utvecklingen av järnvägssystemet hindras dock 
av kapacitetsbrist, eftersatt underhåll och långa investe-
ringsprocesser, vilket skapar sårbarhet i systemet.  
Teknikutveckling, digitalisering och elektrifiering av 
transportsystemet kan bidra till att möta kraven på 
ett hållbart transportsystem. Samhällsplaneringen kan 
främja en helhetssyn på utvecklingen av bebyggelse 
kopplad till utveckling av transportsystemet. Det kommer 
att behövas en effektiv markanvändning där kollektiv-
trafiken är strukturbildande. 

En planering som skapar 
förutsättningar för både växande 
städer samt utvecklar den 
flerkärniga ortsstrukturen
Skånes utveckling går mot en mer fåkärnig struktur med 
en stark tillväxt i sydvästra Skåne. Det är en utmaning  
att kunna gynna snabbt växande storstäder och samtidigt 
stärka den flerkärniga ortsstrukturen, båda delarna behövs 
för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. 
Det finns stora skillnader mellan Skånes olika delar och 
kommunerna står inför olika utmaningar och möjligheter. 
Det kommer att behövas samverkan kring gemensamma 
utmaningar och nyckelfrågor framöver samtidigt som 
de skilda förutsättningarna bemöts. Stora samhälls-
investeringar behöver användas kostnadseffektivt samti-
digt som värden som är svåra att kvantifiera riskerar att 
ned prioriteras och gå förlorade.
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En planering som stärker Skånes 
globala konkurrenskraft och möjliggör 
ökad integration med omvärlden
Kopplingen till omvärlden blir allt viktigare. Ökade 
transportflöden kräver infrastrukturinvesteringar som 
i sin tur ställer stora krav på samhällsplaneringen men 
också på medfinansiering i ett läge där regioner och 
kommuner har en alltmer ansträngd ekonomi. Fler 
nationer väljer att sluta sig mot omvärlden vilket kan 
påverka möjligheten att resa och handla. Globala kriser 
som pandemier och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge 
kan påverka vår möjlighet att interagera med omvärlden.  
För Skåne som gränsregion är det nödvändigt att 
fortsätta samarbeta för att överbrygga kvarvarande 
gränshinder. Ett fortsatt nationellt och internationellt 
samarbete, ett utvecklat samarbete med grannregioner 
och övriga svenska storstadsregioner kommer att vara 
viktigt för att möta den ökade konkurrensen om arbets-
kraft och talang.

En planering som skapar förutsättningar 
för en bebyggelseutveckling och en 
hållbar markanvändning 
Ett effektivt markutnyttjande med förtätad bebyggelse 
skapar förutsättningar för hållbara samhällen med hög 
servicegrad. Konkurrensen om marken kommer att 
öka i takt med ökad befolknings  tillväxt och utvecklad 
transportinfrastruktur. För att säkerställa den biologiska 
mångfalden, livsmedels försörjningen, hushållning med  
naturresurserna och klimatanpassningen behövs ett 
effektivt markutnyttjande, skydd av värdefull natur, 
avsättning och utveckling av mångfunktionella ytor för 
fördröjning och rening av vatten samt hushållning med 
jordbruksmark och grön- och vattenområden. 
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Mål, planer och program 

Internationella och nationella mål
Samtliga internationella och nationella mål genom-
syrar de regionala utvecklingsstrategiska planerna och 
programmen. De kommer även att vara framträdande  
i regionplanen på olika sätt.

FN:s globala hållbarhetsagenda omfattar 17 mål och 
sätter fyra utmaningar i fokus: att minska extrem fattig-
dom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att 
lösa klimatkrisen. Liksom i Skånes regionala utveck-
lingsstrategi kräver regional fysisk planering att arbetet 
går i linje med dessa mål för att skapa en hållbar utveck-
ling. Avstämningen mot FN:s hållbarhetsmål sätter det 
regionala arbetet i ett globalt sammanhang. 

Genom Parisavtalet förbinder sig medlemsstaterna att 
begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet har ratific-
erats av EU och är därmed styrande även för klimat och 
energiarbetet i Sverige. Då resor och transporter utgör en 
stor del av utsläppen är planeringen av transportsystemet 
tätt kopplat till dessa åtaganden. Även byggindustrin har 
en viktig roll i utsläpps minskningen genom lokalisering, 
produktion och energieffektiva byggnader. 

De svenska miljömålen omfattar ett generationsmål  
och sexton miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål.  
Det nationella generationsmålet, som slår fast att förut-
sättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom 
en generation, är vägledande för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. 

Det långsiktiga målet för den svenska klimat- och energi- 
politiken är att Sverige inte ska ha några netto utsläpp av 
växthusgaser till atmosfären senast år 2045. För att nå 
målet har flera etappmål och ett särskilt sektorsmål för 
inrikestransporter beslutats. 

Den nationella planen för transportsystemet, som fast-
ställs av regeringen, innehåller investeringar i europa - 
väg nätet samt järnvägar, liksom drift  och underhåll och  
bärighetsåtgärder på det nationella och regionala järn-
vägs- och vägnätet. 

FN:s konvention om barns rättigheter har blivit svensk  
lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och 
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Den är ett viktigt verktyg för att 
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. 

Politik för gestaltad livsmiljö har formulerat ambitionen 
med ett samhällsbygge som sätter människan i centrum, 
där fler ska få bo och leva i inkluderande, väl gestaltade 
och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Det nationella målet 
för gestaltad livsmiljö innebär att arkitektur, form och 
design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 

segregerat samhälle. 

Lokal nivåRegional nivåNationell nivåInternationell nivå

Delregionala 
strukturplaner

Översiktsplaner

Riktlinjer för 
bostadsförsörjning

Agenda 2030 De svenska miljömålen

De svenska energi- 
och klimatmålen

Nationell plan för 
transportsystemet

Barnkonventionen

Politik för gestaltad 
livsmiljö

Regional utvecklingsstrategi

Strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne

Skånebilden

Regional transportinfra-
strukturplan 

Trafikförsörjningsprogram 
för Skåne

Skånska åtgärder för 
miljömålen

Klimat- och energistrategi 
för Skåne
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Regionala mål

Regional utvecklingsstrategi –  
Det öppna Skåne 2030
Den regionala utvecklingsstrategin beskriver en gemen-
sam vision om hur Skåne ska utvecklas till 2030. Fysisk 
planering är en del av utvecklingen och regionplanen är 
det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin.   

Det öppna Skåne 2030

”Skåne är hållbart, vilket innebär att både männ-
iskan och platsen mår bra. Skåne är en förebild  
i klimatarbetet och en motor för teknikutveckling 
och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet 
är en drivkraft. 

Här har alla människor likvärdiga möjligheter 
att förverkliga sina mål i livet. Att vara delaktig 
i samhället och engagera sig i den gemensamma 
framtiden är en självklarhet. Demokratin fungerar 
genom att ett brett spektrum av uppfattningar 
välkomnas. 

Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro. 
Mångfalden är ett starkt signum, vilket innebär 
respekt för allas livsval och åsikter. I Det öppna 
Skåne rör sig människor fritt över gränserna mellan 
regioner och länder. Integrationen tillvaratar nya 
kompetenser för Skånes utveckling. Här finns 
något för alla: människor, upplevelser, arbete, 
kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer, entre-
prenörskap, utbildning, god miljö, natur, dofter 
och smaker. Allt byggt på en grund av miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet, de tre hållbarhets-
dimensionerna i FN:s Agenda 2030 som utgör 
grunden för hållbar utveckling.”

Visionen konkretiseras i sex stycken visionsmål som i 
sin tur har underrubriker som beskriver hur dessa ska 
nås. Flera av visionsmålen ger en riktning för regionpla-
nens innehåll, särskilt att Skåne ska vara en stark hållbar 
till växtmotor, att mångfalden av goda livsmiljöer ska 
stärkas och att Skåne ska ha en god miljö och en hållbar 
resursanvändning.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030
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Transportmål
Länsplanen för regional transportinfrastruktur, Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029, utgör ett 
viktigt underlag i framtagandet av regionplanen. Planen 
som tagits fram av Region Skåne på uppdrag av reger-
ingen visar, tillsammans med regeringens nationella 
plan för transportsystemet, vilka investeringar som ska 
göras i Skåne under perioden. Planen bygger på dialog 
med kommuner, näringsliv och andra intressenter.  
En fördjupning av transportinfrastrukturplanen finns 
i form av Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Det är en 
fördjupning avseende cykelsatsningar och hanterar cykel- 
vägar utmed statliga vägar samt statlig medfinansiering 
till kommunala cykelvägar. Regionalt viktiga cykelstråk 
är en viktig del i den fysiska planeringen av Skåne.  
Regionplanen tar in båda dessa planer, tar höjd för möj-
lig utveckling till 2040, samt gör en utblick till 2050.

En process har påbörjats för att ta fram en ny regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne. Denna kommer att 
löpa parallellt med regionplaneprocessen och planerat 
antagande är juni 2022. Den nu gällande regionala 
transportinfrastrukturplanen för Skåne omfattar åren 
2018–2029. Den nya RTI-planen kommer att gälla 
2022–2033 alternativt 2022-2037, vilket kommer kommer 
att beslutas av regeringen under våren 2021.

Region Skåne ska i egenskap av regional kollektivtrafik-
myndighet regelbundet i ett trafikförsörjnings program 
fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken. Det 
görs i Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030, ett 
strategiskt dokument som övergripande ska beskriva det 
samlade behovet för all kollektivtrafik i Skåne. 

Programmet anger planerna för regionens trafikutveckling 
och utgör ett viktigt underlag i framtagandet av region-
planen och särskilt mark- och vattenanvändningen för 
beslutade åtgärder. 

I planeringen för 2040 och i utblick 2050 utgör strategi- 
dokumentet Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
2050 ett viktigt underlag för arbetet med denna region-
plan och används även i arbetet med trafikförsörjnings-
programmet. Strategin ska vara vägledande för framtida 
satsningar i befintlig infrastruktur och nyinvesteringar 
i Skånes transportsystem. Strategin visar att det är av 
största vikt att planera med en tydlig riktning samtidigt 
som samverkan med övrig samhällsplanering sker på ett 
effektivt sätt. Den i strategin uppsatta färdmedelsfördel-
ningen anger en tydlig riktning för hur transportsystemet 
ska utvecklas till att bli mer miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt hållbart. 

Överenskommelsen Skånebilden undertecknades 2015 av 
Region Skåne och sju skånska kommuner. Skånebilden 
ligger som plattform för de satsningar som krävs för att 

tillförsäkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige. 

Skånebilden.
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Miljö- och klimatmål 
Miljö- och klimatfrågor spänner över många samhälls-
områden och är viktiga förutsättningar för en hållbar 
regional utveckling.

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna det 
regionala arbetet med att nå de nationella miljömålen. 
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka 
förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen  
Skåne tillsammans med andra aktörer fram åtgärdspro-
grammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Fem 
utmaningar lyfts som särskilt viktiga: hållbara transpor-
ter, hänsyn till hav, sjöar och vatten drag, hushållning 
med mark- och vattenresurser, skydd av natur- och 
kulturvärden samt hållbar konsumtion. 

Klimat- och energistrategi för Skåne ska ge vägledning för 
länets klimat- och energiarbete. Den innehåller regionala 
målsättningar och prioriterade åtgärds områden för arbe-
tet fram till år 2030. Strategin tas fram av Länsstyrelsen 
Skåne.

Klimatmål för Skåne till år 2030 är:

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 
procent lägre än år 1990.

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne 
ska vara högst fem 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.

• 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.

Kommunala planer, mål och program
Regionplanen ska enligt PBL ange hur hänsyn har tagits 
till kommunala mål, planer och program som har 
betydelse för en hållbar utveckling i länet. Regionplanen 
ska även ge vägledning för beslut om översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser, men den är inte  

bindande. De regionala perspektiven och värdet för Skåne 
i stort inarbetas genomgående i regionplanens utvecklings-
inriktning och tematiska fördjupningar. Kommunernas 
översiktliga planering är viktig för att genomföra den 
regionala utvecklingen och det är först genom översikts-
planerna som regionplanen kommer att konkretiseras.

I Skåne samarbetar kommunerna i delregioner med  
att ta fram strukturplaner som dels är kopplade till kom-
munernas översiktsplaner och dels till Strukturbild för 
Skåne och nu regionplanen. Familjen Helsingborg och 
MalmöLundregionen har beslutade strukturplaner och  
Skåne Nordost arbetar med att ta fram sin struktur   plan 
parallellt med regionplaneprocessen. Strukturplanerna 
ska visa gemensamma ställningstaganden och vara ett 
stöd för den översiktliga planeringen. De ska dessutom 
vara ett underlag för dialog med bland annat Region 
Skåne. De har ett tydligt regionalt fokus och är därför 
värdefulla som underlag för regionplanen. 

Region Skånes analys av kommunernas översiktsplaner 
visar att samtliga har ett regionalt perspektiv med stort 
fokus på Skånes flerkärnighet.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Enligt PBL ska det framgå av regionplanen hur hänsyn 
tagits till kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Det hänger väl samman med förutsättningarna för 
bebyggelseutvecklingen i Skåne. Länsstyrelsen ansvarar 
för att ge kommunerna råd, information och underlag för 
deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen i 
Skåne följde 2018 upp läget gällande kommunala riktlinjer 
för bostadsförsörjning i Skåne. Det materialet används 
för att ta hänsyn till kommunala riktlinjer i region planen, 
liksom kompletterande information från respektive 
kommun i de fall riktlinjer tagits fram efter 2018.
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Arbetsmarknad och tillgång  
till utbildning
Utbildningssystemet har en avgörande betydelse för 
arbetsmarknaden och tillväxten. I en internationell 
jämförelse är Sverige en kvalificerad kunskapsekonomi 
och för att kunna behålla denna position krävs att fler 
klarar gymnasiet, att dimensionering och planering av 
utbildningssystemet bättre svarar mot arbets marknadens 
behov, att fler utbildar sig inom bristyrken och att livs- 
långt lärande blir en naturlig del av arbetslivet. Fortsatt 
digitalisering och automatisering leder till hög struktur- 
omvandling i arbets marknadens mellanskikt. Den 
framtida arbetsmarknaden kommer att efterfråga nya 
kompetenser som vi idag inte ens anar och konkurren-
sen på den globala marknaden är knivskarp. 

Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad, samtidigt 
som många företag har svårt att hitta rätt kompetens för 
att kunna utvecklas. Även inom offentlig sektor råder 
stor brist på utbildade i till exempel pedagogiska yrken 
och sjukvårdsyrken. I sviterna av corona pandemin har 
det uppstått ett stort behov av omställningsförmåga 
för individer på arbetsmarknaden. För att fler ska välja 
utbildning måste den vara lättillgänglig. Den geogra-
fiska tillgängligheten till utbildning har mycket stor 
betydelse för benägenheten till vidareutbildning och 
omställning. Sverige har under lång tid präglats av ökad  
urbanisering som gör att migration av arbetskraft till 
större städer skapar bristsituationer i mindre orter. 
Urbaniseringstrenden påverkar även näringslivet som 
kan tvingas flytta för att hitta den arbetskraft de behöver. 

Den fysiska planeringen skapar förutsättningar för till-
gängligheten och närheten till utbildnings institutioner. 
En kartläggning av yrkesutbildningarnas geografiska för-
delning i Skåne är ett möjligt tillägg till regionplanen.  
Genom ett medvetet regionalt samarbete kan utbild-
ningsmöjligheter inom yrkesvux (gymnasial yrkesutbild-
ning för vuxna) och yrkeshögskoleutbildning fördelas 
över den geografiska ytan på ett bättre sätt för att 
minska de samlade pendlingstiderna och bättre avspegla 
arbetsplatserna i utbildningsortens närområde. Arbets-
givare kan motiveras till att ta en större roll i samspelet 
mellan utbildning och arbetsliv. Deras agerande påverkar  
vilka utbildningar studerande väljer och hur övergången 
från utbildning till arbetsliv går. Arbetsgivare kan också 
bidra till att påverka utbildningars innehåll och upplägg 
och de kan bistå med praktikplatser. 
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Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens  
målbild samt i de utmaningar som Region Skåne iden-
tifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen i 
Skåne att bemöta. Den består av sex övergripande pla-
neringsstrategier samt en struktur karta som tillsammans 
utgör planens över gripande strategiska riktning. Dessa 
konkretiseras i planens tematiska fördjupningar i form 
av planeringsprinciper samt i den regionala mark- och 
vattenanvändningskartan. 

Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional 
riktning och verkar för avvägningar som skapar hållbara 
fysiska strukturer som långsiktigt gynnar Skåne som helhet.

Det flerkärniga Skåne
Skåne är med sina 1,4 miljoner invånare en av Sveriges 
tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn 
och Öresundsregionen utgör Skåne dessutom en euro-
peisk storstadsregion med över fyra miljoner invånare. 
Malmö är ett självklart nav i Skåne men regionen domi-
neras inte av en storstad med omland. Skåne utmärker 
sig genom att ha både en storstad, flera större städer 
och en ortstruktur med många själv ständiga orter på 
liten yta. Det innebär även att det i Skåne finns en unik 
närhet mellan stad och lands bygd. Den skånska lands-

bygden består av en variation av olika typer av bygder 
med skilda karaktärer, från slättbygdens öppna jord-
brukslandskap till mellan bygdens småbrutna landskap 
och skogsbygdens samman hängande skogsområden. 
Med kust på tre sidor är avståndet till hav och strand 
aldrig långt.

Den flerkärniga strukturen med en hög tätortstäthet, 
korta avstånd och ett landskap som stark identitets-
bärare är en stor styrka för Skåne. Mångfalden av olika 
miljöer och orter sammanbundna av infrastruktur och 
kollektivtrafik ger Skånes invånare tillgång till ett brett 
utbud av arbetstillfällen, boendemiljöer, utbildnings-
möjligheter, naturupplevelser och fritidsaktiviteter inom 
nära avstånd.

Pendlingen inom Skåne är stor och växer i takt med att 
befolkningen ökar. Den sträcker sig också i hög grad 
över kommungränserna. Interaktionen mellan de östra 
och västra delarna av Skåne är dock låg vilket har skapat 
en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på till-
gången till arbete och näringslivsutveckling. Det ställer 
krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad 
rörlighet inom Skåne.

Det 
flerkärniga 

Skåne

Strategi: 
Utveckla flerkärnigheten 
och stärka samspelet 
mellan stad och land

Strategi: 
Stärka tillgängligheten 
och binda samman Skåne

Strategi: 
Stärka mångfalden 
av attraktiva och hälso-
främjande livsmiljöer med 
tillgång till rekreation 

Strategi: 
Växa effektivt 

med en balanserad 
och hållbar mark- och 

vattenanvändning 

Strategi: 
Planera för en god 

miljö och en hållbar 
resursanvändning

Strategi: 
Stärka Skånes relationer 

med omvärlden 
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I Skåne är det enkelt att bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa sin fritid i en tredje.

Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne. Öppna kartan som PDF här.

Köpenhamn

Landskrona
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Konst

Konst

Tivoli

Fiske

Romantik

Konferens

Djurpark

Jul-
marknad Akvarell-

kurs

Häst-
tävling
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stuga Kiviks

marknad

Vandring

Paddling
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Klättring

Saluhall

Arbete

Arbete

Hem 
& familj

Mormor 
& morfar

Semester-
resor

Malmö-
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Flerkärnighetsmodellen har länge varit en viktig 
utgångspunkt för den regionala fysiska planeringen 
i Skåne. När Strategier för det flerkärniga Skåne antogs 
2013 hade beslutet föregåtts av ett brett dialog- och 
analysarbete. Bland annat analyserades fyra alternativa 
långsiktiga framtidsscenarier med utgångspunkt från 
effekter på tillväxt, transportsystemet, klimatpåverkan 
samt social hållbarhet och integration. Scenarierna som 
analyserades kan förenklat benämnas som utspridd, 

enkärnig, fåkärnig och flerkärnig. Scenarierna hade alla 
för- och nackdelar men den flerkärniga utvecklingen 
var på många sätt mest fördelaktig då den bidrar till 
ökad regional balans samt skapar förutsättningar för 
bättre matchning på den regionala arbetsmarknaden. 
Det flerkärniga scenariot skapar även särskilt goda förut-
sättningar till ökat kollektivtrafikresande genom god 
samordning mellan transportsystem och bebyggelse.

Arbetspendling till, från och inom Skåne. 

Kartorna visar fyra alternativ till långsiktiga framtidsscenarier som togs fram till Strategier för det flerkärniga Skåne 2013.

Utspridd Flerkärnig Enkärnig Fåkärnig 

Öppna kartan som PDF här.
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Region Skåne lät under 2020 genomföra en analys av 
hur det regionala perspektivet beaktas i Skånes över-
siktsplaner. Analysen visar att samtliga kommuner har 
ett regionalt perspektiv med ett stort fokus på Skånes 
flerkärnighet. Merparten av kommunerna lyfter regi-
onala kärnor och tillväxtmotorer och ser vikten av att 
vidareutveckla kopplingen mellan dessa. Det framgick 
även att nyare översiktsplaner har ett tydligare regionalt 
perspektiv än äldre planer. Inför uppstarten av arbetet 
med regionplanen genomfördes dialogmöten med 
planerare från Skånes kommuner. Ett  tydligt medskick 
var att hålla fast vid flerkärnighetsmodellen. Strategier 
för det flerkärniga Skåne har också fått genomslag i den 
regionala infrastruktur- och kollektiv trafikplaneringens 
strategiska inriktning.

Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett 
flerkärnigt Skåne men modellen behöver anpassas efter 
pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella 
utmaningar.
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I Skåne finns en mångfald av orter och en unik närhet 
mellan stad och landsbygd. Den flerkärniga strukturen 
ska stärkas för att skapa attraktiva livsmiljöer och kon-
kurrenskraft i hela Skåne. Skåne består av en variation 
av tillväxtmotorer, regionala kärnor, orter och byar. 
Genom att öka förståelsen för det ömsesidiga beroendet 
kan Skåne skapa en utveckling där alla delar stärks uti-
från sina kvaliteter. Skåne ska bygga vidare på befintlig 
ortstruktur med en tydligt sammanhållen bebyggelse 
inom orterna. Det behövs en kraftsamling för att stärka 
Skånes större städer som tillväxtmotorer för att öka hela 
regionens konkurrenskraft, både nationellt och inter-
nationellt. De regionala kärnorna ska utvecklas utifrån 
sina geografiska lägen och funktioner samt i högre grad 
kunna stärka utvecklingen i sitt omland och Skåne. De 
lokala kärnorna ska stärkas för att kunna erbjuda grund-
läggande service och utgöra betydelsefulla mötesplatser 

för sitt närområde. Arbetsplatser, bostäder och handel 
ska främst utvecklas i kollektivtrafiknära lägen för att 
stärka Skånes utveckling som flerkärnig arbets- och 
bostadsregion. Landsbygdens roll ska lyftas, inte bara 
i relation till det urbana utan som en självständig och 
central drivkraft. En livskraftig landsbygd är en förut-
sättning för att man ska kunna bo, verka och leva  
i hela Skåne.

Det krävs ett aktivt och medvetet arbete för att värna 
om och utveckla Skånes flerkärnighet. I detta arbete 
är mellankommunal samverkan centralt, både mellan 
enskilda kommuner men också inom olika delregionala  
skånska samarbeten. Genom en framsynt fysisk plane-
ring som inkluderar både stad och landsbygd har  
Skåne förutsättningar att utvecklas till en hållbar och 
livskraftig region.

Planeringsstrategier

Utveckla flerkärnigheten och stärka 
samspelet mellan stad och land
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Att stärka tillgängligheten och säkerställa en väl utbyggd 
transportinfrastruktur är nödvändigt för att binda 
samman det flerkärniga Skåne och stärka regionens 
utveckling. Tillgängligheten ska förbättras till Skånes 
arbetsplatser, urbana miljöer och kultur samt natur och 
grönområden. Fysisk och digital närhet ska säkerställa 
en god tillgänglighet till hela Skåne och omvärlden. 
För landsbygden behövs utvecklade mobilitetstjänster 
och hållbara alternativ för bilen. Kapaciteten i Skånes 
transportinfrastruktur är hårt utnyttjad och det behövs 
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik på både 
järnväg och väg. Satsningar behövs på de prioriterade 
regionala stråken för personresor, godstransporter, 
kollektivtrafik och cykel för att binda samman det 
flerkärniga Skåne. Det är även viktigt att agera för ökade 
satsningar på fler spår, nya stationer, godsnoder och ut- 
ecklade kollektivtrafikkoncept. Dessutom är det viktigt 
att de skånska aktörerna fortsätter att verka för att åtgärda 
flaskhalsarna i den skånska transportinfrastrukturen.

Satsningar på kollektivtrafik och cykel ska tillsammans 
med beteendepåverkan stärka det hållbara resandet. 
Omställningen till ett klimatneutralt och energisnålt 
transportsystem ska innefatta såväl högre nyttjande av 
sjöfart och järnväg som fordon med fossilfria drivmedel. 

I ett sammanhållet Skåne är utbyggda IT-tjänster med 
en stärkt digitalisering av välfärden avgörande. Det ställer 
krav på ökad tillgång till bredband. För att företag och 
invånare ska kunna verka och leva i ett Skåne med hög 
livskvalitet måste den tekniska infrastrukturen fungera. 
Skåne ska satsa på att utveckla och förvalta den tekniska 
infrastrukturen på ett robust och säkert sätt genom 
framsynthet och samarbete inom och utanför Skåne.

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 
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Att erbjuda attraktiva livsmiljöer såväl i städer och tät-
orter som på landsbygden är en viktig framtidsfråga för 
Skåne.  De nya miljöer som skapas behöver vara socialt 
hållbara och skapas utifrån människans behov för att 
därigenom främja hälsa, integration, jämlikhet, trygghet 
och tolerans. Den fysiska planeringen ska bidra till att 
utveckla miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet och 
sociala möten samt ger möjlighet till avkoppling och 
återhämtning i natur- och kultur landskapet. Det offent-
liga rummet spelar en viktig roll för att ge utrymme 
för möten människor emellan. I Skåne ska det offentliga 
rummet utvecklas för att skapa dynamiska mötesplatser 
där människor möts och sociala relationer kan utveck-
las. Genom fysisk planering finns möjlighet att tillföra 
funktioner och kvaliteter till platser som bidrar till inte-
gration, jämställdhet och som främjar barns utveckling. 
Alla ska ha nära till grönområden av bra kvalitet och 
det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart och 

kollektivt resande. Kvaliteten på närmiljö och tillgång 
till rekreation har stor betydelse för människors hälsa 
och livskvalitet, vilket i hög grad har aktualiserats under 
coronapandemin.

En väl fungerande bostadsmarknad är också av vikt för 
att säkerställa en god livsmiljö för invånarna och främja 
Skånes tillväxt. En god bostadssituation för alla är en 
central faktor för den enskilda individen och en förut-
sättning för att nå den positiva samhällsutveckling som 
eftersträvas i Skåne. Det krävs regional samsyn och ett 
gemensamt arbete mellan bostadsmarknadens aktörer 
för att utveckla den skånska bostadsmarknaden. Fysisk 
planering skapar förutsättningar som påverkar männ-
iskors livsmiljö och det kommer att vara avgörande att 
aktörerna samverkar för att utveckla Skåne till en attrak-
tiv plats, var och en utifrån sitt ansvarsområde. 

Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande 
livsmiljöer med tillgång till rekreation 
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Skåne ska ha en långsiktigt hållbar mark- och vatten- 
användning samtidigt som regionen växer såväl befolk-
ningsmässigt som med fler arbetstillfällen. Skånes tillväxt 
medför konkurrens om markens användning som 
behöver hanteras av den fysiska planeringen genom att 
olika samhällsintressen sammanvägs innan beslut fattas. 
Mark- och vattenanvändningsfrågorna berör många 
aktörer och medför också att ekonomiska värden ställs 
mot andra värden. Det är därför viktigt att aktörerna 
har en grundläggande samsyn och en fortsatt diskussion 
som stärker helhetsperspektivet. En balanserad och 
effektiv mark- och vattenanvändning med samman-
hållen bebyggelse och en helhetssyn avseende trafik-, 

bebyggelse-, blå- och grönstruktur är nödvändig för  
Skånes attraktionskraft och hållbara utveckling. När Skåne 
utvecklas kommer värdefull jordbruksmark ibland att 
behöva tas i anspråk och det är då viktigt att detta sker 
efter noggrant övervägande och analys av effekterna av 
exploateringen. Genom att tillvarata lägen med goda 
kommunikationer kan Skåne fortsätta att utvecklas mot 
en alltmer sammanhållen och integrerad region med 
positiva effekter för bostadsbyggande, arbetsmarknad 
och näringsliv som följd. Därigenom finns det potential 
att bidra till minskad klimatpåverkan och en effektiv 
resursanvändning samt att tillvarata investeringar i 
infrastruktur och kollektivtrafik. 

Växa effektivt med en balanserad och  
hållbar mark- och vattenanvändning 
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Det ska finnas en rik biologisk mångfald i Skåne. Skogar, 
hav, kuster, sjöar, vattendrag och landskap ska må bra. 
Mark, vatten och luft ska vara så rena att människor, 
djur, växter och kulturvärden inte tar skada. Genom god 
planering ska förutsättningar skapas för välfungerande 
ekosystem på land såväl som i vatten. Havet som omger 
Skåne ska vara i ekologisk balans och förses med vatten 
från friska vattendrag och levande sjöar. Den blågröna 
infrastrukturen ska leverera en mångfald av ekosystem-
tjänster och garantera bevarandet av arter med positiva 
ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhället. 
Hot som miljö- och klimatpåverkan och konkurrens 
om mark gör det särskilt viktigt att skydda och utveckla 
dessa strukturer, både i landskapet och i städerna. Att 
säkerställa blågrön infrastruktur av tillräcklig kvalitet och  
kvantitet är avgörande för människors hälsa och livskva-
litet och en långsiktigt hållbar utveckling i Skåne.  

Skåne ska vara en resilient region som genom flexibilitet,  
mångfald, anpassningsförmåga och robusthet har en 
förmåga att förebygga och hantera både kända och 
okända påfrestningar. Skånes aktörer ska verka för ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Arbetet med  
utsläppsminskning och klimatanpassning måste gå hand  
i hand. Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över admin- 
istrativa gränser vilket ställer krav på samverkan i plane-
ring av vatten, regionala stråk av blågrön infrastruktur, 
biologisk mångfald, rekreations- och friluftsliv, besöks- 
näring och energiförsörjning. Insatserna ska bidra till 
regionala och nationella miljömål. 

Planera för en god miljö  
och en hållbar resursanvändning 
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Skåne har ett strategiskt och fördelaktigt geografiskt läge 
som port mellan Skandinavien och det kontinentala 
Europa. Det innebär att Skånes utveckling i hög grad är 
beroende av relationerna med omgivningen. Fehmarn 
Bältförbindelsen skapar nya möjligheter och framtida 
nya stambanor knyter Skåne tätare samman med regio-
nerna i Sydsverige, Östersjöområdet och övriga Europa. 
För att stärka Skånes konkurrenskraft, nationellt och 
internationellt, är det viktigt att se möjligheten med och 
dra nytta av det geografiska läget. Samarbetet med Dan-
mark och inom södra Sverige ska fortsätta att utvecklas. 
Det är viktigt att fortsatt verka för minskade gränshinder. 
Angelägna frågor handlar även om att undanröja flask-
halsar, öka resiliensen och skapa redundans i förbindel-
ser över Öresund för tillförlitlig gods- och persontrafik 
till och från det kontinentala Europa. Det ställer krav 
på stärkt och utvecklad kapacitet för gränsöverskridande 
transporter. Det är centralt att fortsatt verka för genom-

förande av Skånebilden med ny fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör samt Öresundsmetro mellan 
Malmö och Köpenhamn. En av de viktigaste satsning-
arna för framtiden är utbyggnaden av en ny stambana. 
De skånska aktörerna behöver gemensamt agera för att 
den nya stambanan och stationerna i Malmö, Lund och 
Hässleholm realiseras på ett sätt som bidrar till lokal, 
regional och nationell utveckling. Den nya stambanan 
har också en viktig funktion för att öka tillgängligheten 
till Köpenhamns flygplats.

Samtidigt som Skåne blir mer beroende av omvärlden 
är det nödvändigt att säkerställa god krisberedskap, 
robusthet och skydd av samhällsviktig verksamhet.  
De skånska hamnarna har en nyckelroll för import, 
export och transittrafiken genom regionen. Det är viktigt 
att tillgängligheten till hamnarna utvecklas i takt med 
ökade internationella godsvolymer och transporter. 

Stärka Skånes relationer med omvärlden 
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Strukturkarta
Strukturkartan visar Skånes ortsstruktur, den regionala 
blågröna infrastrukturen och transportinfrastrukturen 

med sikte på 2040. På följande sidor finns en närmare 
beskrivning av kartans innehåll och innebörd. 
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Kartan illustrerar Skånes flerkärniga ortsstruktur med 
sikte på 2040. Att utveckla och dra nytta av den flerkär-
niga ortsstrukturen är sedan länge viktiga utgångspunk-
ter för den regionala planeringen i Skåne. I Strategier för 
det flerkärniga Skåne identifierades tillväxtmotorer och 
regionala kärnor. De utgörs av större orter i olika delar 

av Skåne med stor betydelse för regionens utveckling. 
Indelningen har vidareutvecklats i regionplanen med 
följande förändringar:

• Kommunhuvudorterna får en tydligare roll och pekas 
ut som lokala kärnor.

• Malmö och Lund pekas ut som en gemensam nationell 
tillväxtmotor för att tydligare betona orternas roll för att 
generera attraktivitet och internationell konkurrenskraft.

• Kristianstad och Hässleholm pekas ut som gemensam 
tillväxtmotor utifrån att orterna gemensamt behöver 
stärka sin roll för nordöstra Skåne.

• Ängelholms potentiella roll som regional kärna ska 
undersökas närmare under samrådsskedet.Behov av nya förbindelser över Öresund

Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
Malmö. Viktiga framtida transportnoder för hela Skåne samt grann-
regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.

Planerad ny stambana

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.

Hamn

Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.

Flygplats

Infrastruktur utblick 2040

Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Regional kärna

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Nationell tillväxtmotorN
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040

Befintligt grönområde
Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.

Prioriterat grönt samband
Prioriterade gröna samband som ligger till grund för att
skapa en sammanhängande grönstruktur i Skåne.
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
sammanhängande betesmarker och skogspartier.

Blågrön infrastruktur av regional betydelse utblick 2040

Den flerkärniga ortsstrukturen
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Tillväxtmotorerna har en viktig roll för att driva utveck-
lingen och generera attraktionskraft till Skåne. De ska 
förse regionens invånare med arbetstillfällen och ett 
kunskapsintensivt näringsliv, högre utbildning, specialist- 
sjukvård och ett brett handels- och kultur utbud. Starka 
tillväxtmotorer påverkar hela Skåne positivt. Det är 
viktigt att tillväxtmotorerna tar initiativ till och gemen-
samt driver mellankommunala och delregionala frågor 

samt att de tillsammans med Region Skåne represente-
rar Skåne och driver regionala frågor på nationell nivå. 
Tillväxtmotorerna är beroende av Skånes regionala och 
lokala kärnor samt landsbygden för kompetensförsörj-
ning, bostadsutbud, tillgång till varierade livsmiljöer, 
livsmedelsförsörjning samt rekreation och fritidsutbud.

Skånes tillväxtmotorer i samspel med sitt omland
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Malmö och Lund med närliggande kommuner har 
störst befolkningskoncentration och befolkningstillväxt 
i Skåne. Malmö är en av Sveriges tre storstäder och 
Skånes klart största stad med ett brett utbud av arbets-
tillfällen, kultur, handel och upplevelser. Det ger staden 
en unik dragningskraft. Lund är en av Nordens största 
student- och utbildningsstäder och har en framträdande 
roll inom högre utbildning, forskning, innovation och 
företagande. Tillsammans och med den starka kopp-
lingen till Köpenhamn har orterna en stark tillväxtkraft 
och möjlighet att agera motor både regionalt och 
nationellt.

Till 2040 väntas Skånes befolkning växa med omkring 
250 000 invånare och en stor del av befolknings-
tillväxten väntas även fortsättningsvis koncentreras 

till sydvästra Skåne. Detta stärker orternas tillväxtkraft 
men innebär samtidigt utmaningar med att möta den 
stora befolkningsökningen på ett hållbart sätt. Orterna 
behöver växa effektivt med en hållbar markanvändning. 
Andra utmaningar handlar om att allt fler har svårt att 
efterfråga bostäder på marknadens villkor och att skillnader 
i hälsa och välfärd ökar.

Viktiga utvecklingsfrågor för att stärka Malmö och Lund 
som nationell tillväxtmotor är förbättrad internationell 
tillgänglighet och minskade gränshinder samt ökad sys-
selsättningsgrad och minskade sociala skillnader. Därför 
är det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet inom Öre-
sundsregionen. Det är avgörande att gemensamt verka för 
kapacitetsstärkande infrastruktur satsningar som stärker 
kopplingarna till Malmö och Lund. 

Malmö och Lund som gemensam nationell tillväxtmotor
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Helsingborg är en tillväxtmotor och ett nav i nordvästra 
Skåne med ett strategiskt läge inom Öresundsregionen. 
Staden har haft en stark befolkningstillväxt och har likt 
Skånes övriga större städer en viktig roll för att förse 
närliggande kommuner med arbetstillfällen samt ett 
brett utbud av kultur, handel och upplevelser. 
Helsingborg väntas ha en fortsatt stark befolknings-
ökning och en viktig utvecklingsfråga är att hantera 
tillväxten på ett hållbart sätt. Andra utmaningar är att 
allt fler har svårt att efterfråga bostäder på marknadens 
villkor och att skillnader i hälsa och välfärd ökar.  
För att ytterligare stärka Helsingborg i sin roll som motor 
för tillväxt i hela Skåne är kopplingen till Danmark och 
integrationen inom Öresundsregionen av stor betydelse.

Den viktigaste satsningen är en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör. Den skulle öka integra-
tionen inom Öresundsregionen, öppna upp en större 
arbetsmarknad, bidra till näringslivsutveckling och öka 
stadens tillväxtkraft. God tillgänglighet till den plane-
rade nya stambanan behöver säkerställas. Helsingborg 
har länge arbetat med att utveckla stadens stationsnära 
lägen vilket bidrar till att ta tillvara investeringar i kol-
lektivtrafik och infrastruktur. Detta kommer att vara en 
fortsatt viktig framtidsfråga. 

Helsingborg 
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Kristianstad och Hässleholm spelar en nyckelroll i 
Skånes flerkärniga ortsstruktur. Orterna är betydelse-
fulla kärnor för nordöstra Skåne, delar av Blekinge och 
Kronoberg och är viktiga för att skapa regional balans. 
Tillsammans har de en viktig roll att fylla som skånsk 
tillväxtmotor. De båda kommunerna har haft en positiv 
befolkningsutveckling men deras tillväxtkraft behöver  
stärkas för att kunna driva utvecklingen i Skåne. 
Orterna behöver fortsätta att gemensamt identifiera 
och utveckla sina styrkor och komplementära roller. 
Nordöstra Skåne har ett rikt och varierat utbud av natur 
och rekreationsmöjligheter och utmärker sig inom 
Skåne med en stor andel gröna och blå miljöer i form 
av skog, sjöar och våtmarker med mera. Kristianstad är 
Skånes fjärde största stad med en attraktiv stadskärna 
och ett brett handelsutbud samt en högskola. I Häss-
leholm möts tre järnvägsstråk och centralstationen är 

Kristianstad och Hässleholm 

den största på södra stambanan mellan Stockholm och 
Lund. Det gör Hässleholm till en viktig järnvägs knut 
och kollektivtrafiknod både regionalt och nationellt. 
Den planerade nya stambanan med station i Hässleholm 
kommer att öka betydelsen ytterligare och är en central 
utvecklingsfråga för nordöstra Skåne, såväl som för  
Skåne som helhet. Stationen kommer att ha ett upp-
tagnings område som sträcker även utanför Skånes gränser.

För att stärka orternas tillväxtkraft spelar transport-
infrastruktur och kollektivtrafik en central roll. Idag 
finns det behov av stärkt kapacitet på Skånebanan mellan 
Kristianstad och Hässleholm. I stråket mellan Hässleholm 
och Lund behövs både stärkt kapacitet och kortare  
restider vilket den nya stambanan ska bidra till. Detta 
skulle knyta orterna närmare varandra och stärka nordöstra 
Skånes integration i Öresundsregionen samt knyta Skånes 
arbetsmarknadsregioner närmare varandra. För att få 
önskad effekt är det viktigt att stationen stärker befintliga 
strukturer i Hässleholms tätort och i kollektivtrafiksyste-
met. Likaså behöver den klara ett stort resandeunderlag 
och möjliggöra effektiva byten. Det är viktigt att arbeta 
aktivt med stadsutveckling med utgångspunkt från 
stationen som attraktivitets- och tillväxtfaktor. 
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De regionala kärnorna är större orter med betydelse 
för sitt omland. De spelar även en viktig roll för Skåne 
och den flerkärniga ortsstrukturen utifrån sina geogra-
fiska lägen och funktioner. Kärnorna behöver förse sitt 
omland med arbetstillfällen, service samt handels- och 

kulturutbud. De är både beroende av goda kopplingar 
till sitt omland och till tillväxtmotorerna. Likt tillväxt-
motorerna är det viktigt att de regionala kärnorna tar 
en ledarroll och är drivande i mellankommunal och 
delregional samverkan. 

Skånes regionala kärnor i samspel med sitt omland
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Ystads utveckling är viktig för att stärka Skånes fler-
kärniga ortstruktur och för Skåne som helhet. Som 
regional kärna för sydöstra Skåne fyller Ystad en särskilt 
viktig funktion eftersom avståndet till närmaste tillväxt-
motor är långt. Sydöstra Skåne är beroende av interak-
tionen med Malmö och Lund. Dagens kapacitetsbrist 
på Ystad- och Österlenbanan är därför en viktig utma-
ning då den medför störningskänslighet och begränsar 
möjligheterna till utökat trafikutbud och minskade  

restider. För att Ystad ska stärkas som regional kärna och 
i högre grad kunna driva utvecklingen behövs en fort-
satt samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne, 
där Ystad fortsätter att leda arbetet. Ystad erbjuder 
service och handel till sitt omland, är en betydande 
målpunkt för besöksnäring genom närheten till havet 
och sin historiska stadskärna och har även viktiga färje-
förbindelser för gods- och persontrafik. 

Ystad

258



UTVECKLINGSINRIKTNING  |  Strukturkarta

42

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Landskrona och Trelleborg är regionala kärnor utifrån 
sina geografiska lägen och funktioner. Landskrona har 
god tillgänglighet till Skånes tillväxtmotorer vilket ger 
en stor utvecklingspotential. Samtidigt behöver Lands-
krona stärka sin roll som attraktiv kärna för sitt omland 
och öka sitt influensområde. Även Trelleborg har ett 

fördelaktigt geografiskt läge som ger stor utvecklingspo-
tential. Stadens attraktivitet kan stärkas ytterligare i takt 
med att Trelleborg utvecklar sin identitet som kuststad. 
Trelleborg fyller en viktig funktion som logistiksnod 
och port till Skåne och har en viktig roll för att Skåne 
ska utvecklas till en hållbar gods- och logistikregion. 

Landskrona och Trelleborg 
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Ängelholm är storleksmässigt jämförbar med Landskrona 
och Trelleborg och har en viktig roll för sitt omland 
genom att erbjuda arbetstillfällen, ett varierat näringsliv, 
handel och service. Det geografiska läget med närhet till 
Helsingborg, Danmark och Halland gör att Ängelholm 
kan spela en strategiskt viktig roll för att stärka inte-
grationen inom Greater Copenhagen. Dessa förutsätt-

ningar gör det potentiellt intressant att peka ut orten 
som regional kärna. I det fortsatta regionplanearbetet 
behöver frågan studeras vidare i dialog med Ängelholm 
och kommunerna i nordvästra Skåne för att avgöra inne- 
börden och effekterna av ett sådant ställningstagande. 

Ängelholm som potentiell regional kärna

260



UTVECKLINGSINRIKTNING  |  Strukturkarta

44

Regionplan för Skåne 2022–2040 

De lokala kärnorna är tätorter som erbjuder grundläg-
gande service och utgör viktiga mötesplatser för sitt 
närmaste omland. Som kommunhuvudorter fyller de 
även en viktig demokratisk funktion som samlingsplats 
för kommunens offentliga funktioner och service.  
För den flerkärniga skånska ortsstrukturen är det viktigt 

att arbeta för att upprätthålla grundläggande service i 
dessa orter och utveckla deras funktion som mötesplats. 
Viktiga utvecklingsfrågor handlar om levande centrum, 
attraktiva boenden, hållbar mobilitet samt god tillgäng-
lighet med kollektivtrafik till närmaste regionala kärna 
eller tillväxtmotor. 

Lokala kärnor
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Kartan illustrerar översiktligt Skånes regionala blågröna 
infrastruktur med sikte på 2040. Den visar befintliga grön-
områden av regional betydelse och de prioriterade gröna 
samband som behövs för att binda samman områdena.

Grönområden av regional betydelse med stora ekologiska 
och rekreativa värden ligger främst i de centrala och 
norra delarna av Skåne, kring åsarna, sjöarna och i mellan-

bygden. Områdena binds samman av stråk som främst 
består av kusterna, å- och bäckdalar, sammanhängande 
betesmarker och skogspartier. De befintliga områdena 
och stråken räcker inte för att skapa en fungerande regi-
onal grönstruktur utan dessa behöver kopplas samman i 
ett finmaskigare nät. Befintliga stråk med utvecklingspo-
tential finns främst längs vattendrag i landskapet. Nya 
stråk kan byggas i strategiska lägen utifrån mindre gröna 
områden och fragment såsom dungar, kraftledningsgator,  
småvatten med mera.

Behov av nya förbindelser över Öresund
Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
Malmö. Viktiga framtida transportnoder för hela Skåne samt grann-
regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.

Planerad ny stambana

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.

Hamn

Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.

Flygplats

Infrastruktur utblick 2040

Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Regional kärna

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Nationell tillväxtmotorN
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040

Befintligt grönområde
Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.

Prioriterat grönt samband
Prioriterade gröna samband som ligger till grund för att
skapa en sammanhängande grönstruktur i Skåne.
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
sammanhängande betesmarker och skogspartier.

Blågrön infrastruktur av regional betydelse utblick 2040Blågrön infrastruktur
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Kartan illustrerar översiktligt Skånes transport-
infrastruktur med sikte på 2040. Den visar viktiga 
stråk för regionala person- och godstransporter samt 
transportinfrastruktur som ingår i det trans europeiska 
transportnätet (TEN-T). Kartan visar även behov av 
större satsningar på infrastruktur i nya sträckningar  
som är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden.  
Dessa tar utgångspunkt i Skånebilden.

Nya fasta förbindelser över Öresund bidrar till att  
Öresundsregionen kan fortsätta växa och utvecklas  
som en av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner. 
Öresundsbrons anslutningar måste förbättras och  
planeringen för nya förbindelser behöver fortsätta.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
Behov av nya förbindelser över Öresund
Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
Malmö. Viktiga framtida transportnoder för hela Skåne samt grann-
regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.

Planerad ny stambana

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.

Hamn

Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.

Flygplats

Infrastruktur utblick 2040

Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Regional kärna

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Nationell tillväxtmotorN
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040

Befintligt grönområde
Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.

Prioriterat grönt samband
Prioriterade gröna samband som ligger till grund för att
skapa en sammanhängande grönstruktur i Skåne.
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
sammanhängande betesmarker och skogspartier.

Blågrön infrastruktur av regional betydelse utblick 2040

Transportinfrastruktur
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ger nordvästra Skåne liknande möjligheter som bron 
har gett Lund och mellersta Skåne. Öresundsmetron 
blir ett viktigt verktyg för att Malmö och Köpenhamn 
sammanlänkas till en stark storstad som blir en regional  
och nationell ekonomisk motor. I ett långsiktigt perspektiv 
behövs båda förbindelserna och det är viktigt att skapa 
handlingsberedskap för en sådan utveckling.

En av de viktigaste satsningarna för framtiden är etable-
ring och utbyggnad av nya stambanor. Den bidrar både 
till ökad kapacitet för regional kollektivtrafik och till att 
knyta Skåne närmare omvärlden.

Köpenhamns flygplats är en gemensam trafikknutpunkt 
för både Danmark och södra Sverige. Tillgången till 
flygplatsen skapar attraktionskraft. Flygplatsen utsätts 
för en ökande konkurrens från andra europeiska 
flygplatser i till exempel Amsterdam och Berlin. Ett 
viktigt gemensamt mål inom Greater Copenhagen är att 
tillgängligheten till flygplatsen ska öka, i synnerhet med 
kollektivtrafik från hela Greater Copenhagen, Jylland 
och Fyn, Sverige och Nordtyskland. 

Strukturkarta

Öppna strukturkartan som PDF här.
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Tematiska fördjupningar

265



TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR  |  Bebyggelseutveckling

49

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Bebyggelseutveckling
Utvecklingen av bebyggelsen i Skåne ska bidra till att 
skapa inkluderande, väl gestaltade, långsiktigt hållbara  
och hälsofrämjande livsmiljöer med regional tillgäng-
lighet för alla. Bebyggelsen behöver utformas så att den 
både är resurseffektiv och samtidigt bidrar till utveck- 
ling av näringsliv och bostadsbyggande. Den måste 
också anpassas till ett förändrat klimat och utföras med 
minsta möjliga klimatpåverkan. Det finns även socio- 
ekonomiska skillnader i Skåne som leder till att alla  
inte har samma möjlighet till goda och hälsosamma livs-
miljöer. Dessa utmaningar och målkonflikter behöver 

hanteras i bebyggelseutvecklingen. De vägval som görs 
i efterföljande kommunal planering har stor inverkan 
på hur Skåne som helhet utvecklas. Hur vi planerar för 
och var vi placerar bostäder, verksamheter, service och 
infrastruktur kommer att ha stor betydelse för framtida 
livskvalitet och tillväxt. Utgångspunkten är det flerkär-
niga Skåne där invånarna får större tillgång till arbete, 

bostäder, utbildning, kultur och sjukvård. 

Denna del omfattar fyra övergripande teman som konkretiserar planeringsstrategierna. Temana fördjupas 
utefter sakområden med tillhörande planeringsprinciper. Regionala mark- och vatten användningskartan för 
Skåne ligger sist i detta avsnitt. 
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Skånes flerkärnighet
I Skåne finns en finmaskig ortstruktur med många 
självständiga orter. Det är denna tätortstäthet och de 
korta avstånden mellan orterna som är karaktäristiskt 
för Skåne. Skånes alla delar fyller viktiga funktioner 
för regionens utveckling och det är viktigt att alla 

kommuner, orter och platser ser sin roll i den regionala 
helheten. Det kan innebära att gemensamt stödja inves-
teringar och etableringar i Skåne, även om det inte sker 
i den egna kommunen.  

 

Planeringsprinciper

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor. De behöver ges goda förutsättningar för att  
driva utvecklingen och förse Skåne med arbetstillfällen, högre utbildning, specialistsjukvård och större 
kulturinstitutioner. Det är centralt att de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna är väl samman- 
kopplade. Övriga orter behöver kopplas till någon eller några av de regionala kärnorna eller tillväxt- 
motorerna. Då stärks utvecklingen av tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna samtidigt som  
effekterna av utvecklingen sprids till hela Skåne.   

• Stärk den befintliga ortsstrukturen i hela Skåne. För att Skåne ska utveckla den flerkärniga orts-
strukturen är det avgörande att bygga vidare på befintliga strukturer med tydlig sammanhållen bebyg-
gelse i Skånes orter. Det gäller såväl de större städerna som mindre och mellanstora orter. Genom att 
göra det kan de styrkor och förutsättningar som den flerkärniga strukturen innebär tas tillvara.

• Utveckla de lokala kärnorna så att deras grundutbud av service och funktion som  
mötesplats upprätthålls. 
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Planering av bebyggelsen
När regionen utvecklas och befolkningen växer blir 
trycket på markens användning allt högre. Det ställer 
krav på hur vi planerar för nya bostäder, verksamheter 
och infrastruktur.  För att hushålla med marken och 
använda den så effektivt som möjligt är det avgörande 
att huvuddelen av bebyggelseutvecklingen sker genom 
förtätning och att bebyggelsen samplaneras med andra 
övergripande strukturer, såsom transportinfrastruktur, 

kollektivtrafik och grönstruktur. De kollektivtrafiknära 
lägena behöver tillvaratas och utvecklas så att kollektiv-
trafiksystemet nyttjas maximalt. Förtätning ställer höga 
krav på utformning och gestaltning av den byggda 
miljön så att viktiga värden inte går förlorade och nya 

kvaliteter tillskapas. 

Kartan pekar ut regionala kollektivtrafiknoder där bebyggelseutveckling gynnar utvecklingen av den flerkärniga 
ortsstrukturen. Lokala förutsättningar som på olika sätt kan begränsa utvecklingsmöjligheterna runt noderna har 
inte beaktats. Kartan ger inte en heltäckande bild av möjliga lägen för bebyggelseutveckling i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Planera bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och genom förtätning i strategiska lägen.  
Samtidigt är det också viktigt att den byggda miljön utvecklas utifrån platsens förutsättningar och  
i harmoni med kulturmiljö- och upplevelsevärden.

• Prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. För att dra nytta av flerkärnigheten är god tillgäng- 
lighet en förutsättning. Att bygga kollektivtrafiknära ger fler större tillgång till mer bostäder, arbetsplatser 
och fritidsaktiviteter. 

• Utveckla kollektivtrafiknoder till attraktiva mötesplatser med service. Bytespunkterna är inte bara effektiva 
transportnoder utan även platser där många människor rör sig dagligen. Utifrån ett hela resan- perspektiv 
behövs gena stråk för gång- och cykeltrafik som ansluter till stationer och bytespunkter.
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Planeringsprinciper

• Använd perspektivet gestaltad livsmiljö i samhälls planeringen. Detta kan bland annat göras genom att 
samhällens och orters attraktiva värden som skala, identitet och kulturmiljö tas tillvara och utvecklas.

• Värna om kvalitet och god gestaltning i all bebyggelse utveckling. Arkitektur, form och design utgör en 
betydande resurs i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle och Skånes attraktivitet.

• Vidareutveckla och sprid kunskap om gestaltad livsmiljö. Region Skåne kan här agera som inspiratör och 
samlande kraft och verka för en ökad kunskap kring gestaltad livsmiljö i Skåne. Det offentliga har stora 
möjligheter att agera förebildligt som beställare, byggherre och förvaltare. 

Gestaltad livsmiljö
Arkitektur, form och design påverkar alla människor 
dagligen. Det som byggs och formges har inverkan på 
hur alla hållbarhetens dimensioner kan hanteras. Med 
perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn 
på formandet av livsmiljön, från samhällsbyggnad till 
detaljers utformning. Utifrån detta perspektiv är det 
människan och människans behov som blir utgångs-
punkt. Det leder till att fler aspekter inkluderas i gestal-
tandet av den byggda miljön som i sin tur uppmärk-
sammar fler av samhällsbyggets utmaningar. 

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och 
design på olika sätt formar samhället och invånarens 
vardag. Metoder som byggs upp kring gestaltningspro-
cesser kan bidra till inkludering och ökat demokratiskt 
deltagande. 

Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö  
- arkitektur, form och design

270

https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/region-skanes-strategi-for-gestaltad-livsmiljo---arkitektur-form-och-design/
https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/region-skanes-strategi-for-gestaltad-livsmiljo---arkitektur-form-och-design/


TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR  |  Bebyggelseutveckling

54

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Planeringsprinciper

• Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar behovet i Skåne. För detta behövs dels en bostads-
produktion som motsvarar efterfrågan och dels att bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.

• Utveckla regional samverkan och samsyn. Region Skåne ska fortsätta att utveckla kunskap, förståelse och 
samsyn om den skånska bostads marknaden. Ökad samverkan med de skånska kommunerna och andra 
aktörer på bostadsmarknaden leder till gemensam förståelse av den regionala bostads marknaden och dess 
funktioner. Framför allt behövs mer kunskap om obalansen på bostads marknaden för att glappet mellan 
bostadsbehov och efterfrågan på bostäder ska minska.

Bostadsförsörjning
En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande 
förutsättning för såväl den enskildes möjligheter i livet 
som för samhällets utveckling i stort. Den skånska 
bostads marknaden ska erbjuda en mångfald av boende-
former i varierande storlek och läge samt med olika upp- 
låtelseformer och prislägen så att människor kan bo 
och leva över hela Skåne. Nyproduktion av bostäder 

är viktigt men utgör samtidigt en liten del av det totala 
beståndet. Nästan alla bostadsbyten sker inom det 
befintliga beståndet. Rörligheten inom beståndet är 
därför avgörande för människors tillgång till bostäder. 
Tillgången till bostäder är en förutsättning för regional 
utveckling i Skåne. 
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Planeringsprinciper

• Stärk förutsättningarna för näringslivets utveckling i Skåne. Det kan göras genom att säkra tillgång  
till mark i befintliga och nya verksamhetsområden, liksom tillgång till el och digital infrastruktur.  
För att näringslivet ska kunna växa och Skånes ekonomiska styrkor tas tillvara behövs också snabba  
och direkta förbindelser såväl inom som till regionen.

• Fortsätt att utveckla regionala leder för vandring och cykling i Skåne så att Skånes varumärke som  
turistdestination utvecklas. Detta kan göras genom att synliggöra och ta hänsyn till de nationella och  
regionala lederna i den kommunala fysiska planeringen. 

Näringsliv och besöksnäring
Ett starkt näringsliv är viktigt för Skånes attraktivitet och 
ekonomiska hållbarhet. I Skåne finns en rik bransch-
bredd och ett starkt växande företagande. Det finns alltså 
goda förutsättningar för att starta och driva företag i hela 
Skåne. Det är då viktigt att hela Skåne ges förutsättningar 

att utvecklas utifrån sina unika kvaliteter. En sammanlän-
kad arbetsmarknad med högeffektiva transportmöjligheter 
för arbetskraften är den viktigaste faktorn för näringslivets 

produktivitetsutveckling idag.
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Hälsofrämjande livsmiljö
Den allmänna hälsan hos en befolkning påverkas av de 
individuella förutsättningarna och hur samhället är utfor-
mat. Att omsorgsfullt gestalta vår livsmiljö är nödvändigt 
för god hälsa och minskade hälsoklyftor. Idag finns det 

stora skillnader i folkhälsa beroende på boende, ålder och 
socioekonomiska förhållanden. Barns och ungas tillgång 
till ändamålsenliga miljöer är särskilt betydelsefullt för att 
motverka psykisk och fysisk ohälsa.

Planeringsprinciper

• Planera hälsofrämjande miljöer. Väl gestaltade livsmiljöer och vardagsmiljöer som stimulerar till  
fysisk aktivitet är hälsofrämjande. All fysisk planering ska ta hänsyn till det. 

• Bevara och utveckla ytor för barns lek och rörelse samt gröna miljöer. Med förtätning och ökad  
konkurrens om marken i städerna är det viktigt att bevara och utveckla ytor för lek och utevistelse. 

• Gestalta sjukhus och vårdmiljöer så att de blir läkande miljöer. Gröna miljöer, liksom tillgång till  
dagsljus och utblickar, har en bevisad positiv effekt på hjärnans återhämtning och får oss att må bättre.  
Det medför i sin tur minskning av komplikationer, vårdtider och medicinering. Region Skåne kan  
direkt påverka genom omsorgsfull gestaltning och planering av sjukhus och vårdmiljöer.
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Planeringsprinciper

• Anpassa den byggda miljön efter högre temperaturer och ökad nederbörd. Den byggda miljön påverkar 
den lokala temperaturen genom fysiska strukturer med olika material, både på byggnader och mark-
beläggningar med olika förmåga att absorbera värme. Möjliggör för svala offentliga miljöer och skapa 
skugga. Ge plats för träd och grönytor. Hänsyn till värme böljor och ökad nederbörd behöver hanteras i 
översikts plan och efterföljande planering. 

• Arbeta tillsammans för gemensam kunskaps uppbyggnad. För att hantera utmaningar med höjda vattenni-
våer, erosion och översvämning behövs strategiska och samordnade insatser på lokal nivå, med vägledning 
och stöd från regional och nationell nivå. 

Klimatanpassad bebyggelseutveckling
Vi står inför ett förändrat klimat. Förutom att minska 
påverkan på klimatet måste vi också anpassa vår fysiska 
miljö för att hantera konsekvenserna. Klimatanpassning 
är en samhällsekonomisk nödvändighet eftersom klimat-
förändringar kan orsaka stora skador. Väl gestaltade 

åtgärder kan även bidra till att utveckla den fysiska 
miljön. Särskilt viktigt ur ett barnperspektiv är att skapa 
skuggiga platser på skolgårdar, lekplatser och andra 

platser där barn rör sig.

274



TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR  |  Bebyggelseutveckling

58

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Planeringsprinciper

• Planera och förvalta parker, grönområden och tätortsnära natur i Skånes städer och tätorter med utgångs-
punkt från att stärka deras förmåga att producera ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald.  
Gröna och blå strukturer behöver vara varierade, flerfunktionella, motståndskraftiga mot förändringar och 
finnas i sammanhängande geografiska nätverk som kopplas ihop med regionala stråk och grönområden.  

• Förtäta städer och tätorter med hänsyn till befintlig park och naturmark. Grönytor bör inte exploateras där 
det är brist och förlorade blågröna värden bör kompenseras. 

Tätorternas grönstruktur
Kvalitet på närmiljö och tillgång till rekreation har stor 
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Det är 
viktigt att alla har nära till grönområden av bra kvalitet 
och att det är enkelt att nå naturen genom hållbart och 
kollektivt resande. 

Andelen grönyta i städerna och tätorterna minskar på 
många platser och tillgång till grönytor med god kva-
litet varierar mellan olika delar av Skåne. För att skapa 
hållbara och attraktiva livsmiljöer i städer och tätorter 
behövs god tillgång, nåbarhet och kvalitet på grönytor, 
vatten och natur vid och i nära anslutning till bostäder. 

Det gäller även i mindre tätorter och på landsbygden 
där delar av Skåne har sämre tillgång till grönområden 
och natur. Tillgång till närrekreation är viktigt för alla, 
men särskilt för barn, äldre och personer med funk-
tionsvariation samt i områden med stor andel socioeko-
nomiskt svaga hushåll. Blågrön infrastruktur ska också 
utformas med beaktande av barnkonventionen. 

Blågröna värden är viktiga för samhällets motstånds-
kraft och anpassningsförmåga till klimatförändringar 
samt för att Skånes invånare även i framtiden ska kunna 

ta del av nödvändiga ekosystemtjänster. 
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Transporter
Skåne är en flerkärnig storstadsregion med en växande 
befolkning. Dessutom är Skåne en del av Öresundsregi-
onen med Köpenhamn som tillväxt motor och Sveriges 
port till kontinenten. Dessa geografiska förutsättningar 
påverkar resandet och godsflödena genom och inom 
Skåne och är därför viktiga utgångspunkter vid plane-
ringen av transport infrastruktur och kollektivtrafik. 

För att så många skåningar som möjligt ska få tillgång 
till arbete, bostad och utbildning krävs en välfungerande 
infrastruktur med kapacitetsstarka och robusta väg- och 
järnvägsnät samt en attraktiv kollektivtrafik. Infrastruk-
turen och kollektivtrafiken är inte bara viktiga för att 
binda samman Skåne. De är också viktiga för att knyta 
ihop Skåne med grann regionerna i Sydsverige och Dan-
mark samt med de övriga svenska storstadsregionerna.

Region Skåne har tagit fram mål för färd medels-
fördelning för gods- och persontransporter till 2050 för 
att klara omställningen till ett hållbart transportsystem. 
Målen innebär att fler behöver åka kollektivt, cykla eller 
gå samt att en större andel av godstrafiken flyttas över 
från väg till sjöfart och järnväg. För att uppfylla målen 
behöver befintlig infrastruktur användas så effektivt 
som möjligt samtidigt som det krävs stora investeringar 
i kollektivtrafik och infrastruktur från såväl lokal och 
regional som statlig nivå. 

Regional transportinfrastrukturplan för  
Skåne 2018–2029 med interaktiva kartor över  
regionala och nationella satsningar 
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Färdmedelsfördelningsmål för persontransporter 2050.

Färdmedelsfördelning för persontransporter 2013, uppdelat per antalet resor, trafikslag och geografi. Resor kan mätas på olika sätt. Region Skåne utgår 
från delresor, vilket innebär alla resor som slutar med ett ärende. Att byta färdmedel räknas inte som ett ärende.

Bilen som transportmedel kommer att ha en fortsatt 
framträdande roll även i framtidens transportsystem i 
Skåne. Bilens förutsättningar kommer dock att förändras  
i och med att den tekniska utvecklingen hela tiden 

går framåt, med exempelvis alternativa bränslen och 
autonoma fordon. Den kontinuerliga utvecklingen är 
en faktor som Region Skåne måste ta hänsyn till i sin 
samhällsplanering. 
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I Skåne finns det olika förutsättningar för valet av 
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färdmedelsfördelningen för Skåne.
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Flöden för persontransporter.

Flöden för godstransporter.

Öppna kartan som PDF här.

Öppna kartan som PDF här.
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https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/samrad/kartor/rp2022-samrad-transportfloden-persontransporter.pdf
https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/samrad/kartor/rp2022-samrad-transportfloden-godstransporter.pdf
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Hållbart resande
Det finns en stor potential att öka det hållbara resandet 
och kollektivtrafikens attraktivitet genom att stärka 
kopplingar för gång, cykel och bil till kollektivtrafikens 
bytespunkter. Cykeln fyller dessutom en viktig funktion 
för att ta sig inom och mellan byar och städer. Attityd- 
och beteendepåverkan behövs för att transportsystemet 
ska användas mer effektivt. Skåne behöver dra nytta av 

teknikutvecklingen och den starka innovationskraft som 
finns i regionen för att gynna det hållbara resandet. 
Det är viktigt att skapa hållbara förutsättningar för bilen 
inte minst som ett viktigt komplement som kan utöka 
kollektivtrafikens upptagningsområde. Andelen fossilfria 
drivmedel behöver öka.  

Planeringsprinciper

• Satsa på stärkt infrastruktur för fotgängare och cyklister och stärk deras roll i samhällsplaneringen. 
Förbättra kopplingar för gång och cykel till kollektiv trafiken. Fortsätt bygga ut och förbättra cykel- 
infrastrukturen inklusive satsningar på de så kallade supercykelstråken, högkvalitativa cykelstråk till 
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna. När ett supercykelstråk blivit fastställt är det viktigt  
att det beaktas i kommunala planer och strategier. 

Cykelstråk i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/samrad/kartor/rp2022-samrad-cykelstrak-i-skane.pdf
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Hållbara drivmedel, laddstationer och tankställen 2020.

• Skapa förutsättningar för hållbar bilanvändning och stärk bilens roll som anslutningsfärdmedel till  
kollektivtrafik. Satsa på attraktiva pendlar parkeringar i anslutning till kollektivtrafik. Öka tillgången till 
infrastruktur för tankning av fossilfria drivmedel och publik laddning för elfordon.

• Använd attityd- och beteendepåverkan för ett effektivare nyttjande av transportsystemet. Genom att  
synliggöra nya resmöjligheter, ompröva invanda resebeteenden och öka acceptansen för fossilfria 
drivmedel och elfordon kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka. Samverkan behöver ske mellan 
Region Skåne, Trafikverket samt Skånes kommuner. 

Mobilitetsplan för Skåne

• Ta vara på möjligheterna med den tekniska utvecklingen inom transportsektorn. Region Skåne, 
kommunerna och andra aktörer behöver vara aktiva i att tillämpa den tekniska utvecklingens fördelar. 
Skåne behöver fortsatt vara en innovativ region som agerar som testbädd för nya tekniska lösningar. 

Öppna kartan som PDF här.
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https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/mobilitetsplan-for-skane/
https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/samrad/kartor/rp2022-samrad-hallbara-drivmedel-publika-laddstationer-tankstallen-for-fordonsgas.pdf
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att binda samman 
Skåne och nå målbilden i den regionala utvecklingsstra-
tegin. En central utgångspunkt för att Skånes flerkär-
niga ortsstruktur ska nyttjas optimalt är att de regionala 
kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade. 
Kollektivtrafiken bidrar till hållbart resande och är viktig 
för att så många skåningar som möjligt ska ha tillgång 
till arbetstillfällen, utbildning, service och rekreation. 

I Region Skånes trafik försörjningsprogram identifieras 
regionalt, del regionalt och lokalt viktiga kollektivtrafik- 
stråk, som alla syftar till att koppla samman Skånes 
orter på olika nivåer. Framkomligheten för kollektiv-
trafiken behöver förbättras. Stora satsningar kommer 
att göras inom kollektivtrafiken de kommande åren 
avseende infrastruktur, trafikering och nya koncept.

Kollektivtrafikstråk i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/samrad/kartor/rp2022-samrad-kollektivtrafikstrak-i-skane.pdf
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Planeringsprinciper

• Inkludera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i planeringen. Region Skåne ska tillsammans med  
kommunerna verka för att kollektivtrafiken får en strukturbildande roll vid tätortsutbyggnad så att 
utbyggnad i första hand sker i lägen där tillgängligheten till kollektivtrafiken är god. Tåg trafiken och  
de regionala superbusstråken har en särskilt stor strukturbildande potential.

• Agera gemensamt för att förmå staten att genomföra nödvändiga investeringar i infrastruktur samt  
före byggande underhåll av väg och järnväg. Region Skånes positionspapper Skånes utgångspunkter lyfter 
fram behov av satsningar i transportsystemet på väg och järnväg och i Region Skånes Förslag till tågstrategi 
identifieras satsningar på järnväg som behövs för att nå målbilden för tågtrafikering till 2040. 

• Tillgodose kollektivtrafikens behov av ytor gällande spårreservat, depåer och stationer i planeringen. 
Det är av största vikt att Skånes kommuner för en tidig dialog i planeringen kring behoven av mark  
för kollektivtrafik.

• Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet både i och utanför tätorter.
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Gränsöverskridande transporter
Inom Öresundsregionen bor över fyra miljoner 
människor och befolkningen ökar. Utan mer kapacitet 
riskerar Öresund att bli en flaskhals mellan södra och 
norra Europa. Fehmarn Bältförbindelsen med ny 
motor väg och järnväg mellan Danmark och Tyskland 
kommer att öka trafiktrycket ytterligare. För tågtrafiken 
över Öresund är det av största vikt att flaskhalsarna vid 
Öresundsbrons landanslutningar på båda sidor sundet 
åtgärdas, inte minst utbyggd spårkapacitet på Kastrup. 
Kastrup är den största flygplatsen i Norden och är viktig 
för skåningarnas koppling till omvärlden. Genom  
Greater Copenhagens Trafikcharter finns starkt stöd för 
fler fasta Öresundsförbindelser. 

Den pågående planeringen av nya stambanor som ska 
förbinda storstadsregionerna är en av Sveriges största 
infrastruktursatsningar någonsin. Den nya stambanan 

genom Skåne möjliggör snabba regionaltåg som på  
ett bättre sätt skapar tillgänglighet mellan Skånes olika 
delar. Den frigör samtidigt kapacitet och möjliggör 
utvecklad trafikering på den befintliga stambanan genom 
överflyttning av den nationella persontågtrafiken. Den 
nya stambanan är en viktig funktion för hela Skåne och 
det är viktigt att redan nu beakta hur den kommer att 
påverka regionens utveckling. 

Planeringsprinciper

• Stärk tillgängligheten för gränsöverskridande person transporter. Det är centralt att Skåne fortsatt  
verkar för att genomföra Skånebilden, med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och 
Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn. 

• Fortsätt att samverka inom Skåne om viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och  
kollektivtrafik. Verka för genomförande av de överenskommelser som redan finns.  

• Fortsätt att samverka inom Öresundsregionen och södra Sverige för att minska gränshinder och enas 
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• De skånska aktörerna behöver gemensamt verka för att satsningen på ny stambana genomförs på ett 
sätt som bidrar till lokal, regional och nationell utveckling. Viktiga frågor handlar om stationernas 
lokalisering och utformning samt om anslutande trafikering och stadsutveckling. Det behöver utvecklas 
bra och effektiva förbindelser med stambanans stationer, något som både påverkar utvecklingen mellan 

orter och inom de större städerna. 

om viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik. Verka för att öka samarbetet 
på nationell nivå mellan Sverige och Danmark för att undanröja gränshinder.

1

POSITIONSPAPPER 
KOLLEKTIVTRAFIK

2019

KOLLEKTIVTRAFIK 
FÖR ETT ENAT
SYDSVERIGE

I denna överenskommelse tecknas en gemensam 
vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar 

infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och 
skapa ekonomisk tillväxt och välfärd. Överenskom-
melsen ska utgöra underlag för dialog med statliga 

myndigheter på båda sidor av Öresund.

TRAFIKCHARTER
12 oktober 2016            

GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE

Den svenska versionen är en översättning av det beslutade danska originaldokumentet

1

ETT ENAT 
SYDSVERIGE 
SKAPAR 
ETT STARKT 
SVERIGE

POSITIONSPAPPER
INFRASTRUKTUR & TRANSPORT

2016
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Godstransporter
Skåne är en transitregion som skapar förutsättningar 
för utrikeshandeln i Sverige. En minskning av transit-
trafikens negativa påverkan i form av trängsel, vägs litage, 
klimat- och miljöbelastning och buller krävs. För att 
klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regi-
onala och nationella miljö-och klimatmål, behöver en 
betydligt större andel av godset som kommer in i Skåne 
transporteras effektivare det vill säga med sjöfart när-
mare sin slutdestination, på järnväg samt i fordon med 
fossilfria drivmedel. Det ska vara enkelt att kombinera 
de olika trafikslagen till en effektiv kedja. Godstranspor-
terna i tätorter ska vara så energieffektiva som möjligt 
och bidra till att skapa en attraktiv och trivsam stads-
miljö. Det innebär att transporterna behöver ske med  
så lite utsläpp och buller som möjligt.  

Satsningar på exempelvis omlastningsterminaler och 
samordnad citydistribution minskar lastbilstrafiken i 
städerna, miljö- och klimatbelastningen blir lägre, bullret 
minimeras och stadsmiljön blir mer attraktiv. 

I Skåne finns några av Sveriges största hamnar. Malmö 
och Trelleborg är två av fem svenska hamnar som 
pekats ut som särskilt viktiga inom det transeuropeiska 
transportnätet, TEN-T. De skånska hamnarna har 
främst betydelse för de inomeuropeiska handelsflödena 
och är av mindre vikt för den utomeuropeiska handeln. 
Att säkerställa tillgänglighet i hamnarna är av europeiskt, 
nationellt och regionalt strategiskt intresse.

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

Infrastruktur för godstrafik i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/strategi-for-den-hallbara-gods--och-logistikregionen/
https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/samrad/kartor/rp2022-samrad-infrastruktur-for-godstransporter-i-skane.pdf
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Planeringsprinciper

• Främja klimatsmarta godstransporter genom att prioritera åtgärder för att föra över en större andel av  
transittrafiken till järnväg och sjöfart. 

• Säkerställ tillgänglighet för gränsöverskridande gods transporter. Regionala aktörer i Öresundsregionen 
behöver säkerställa den långsiktiga funktionen i gods transportsystemet över Öresund samt tillgängligheten 
i hamnarna. Kapacitetsutnyttjandet på Öresundsbron samt redundans i järnvägsnätet vad gäller gräns- 
passager är centrala frågor. 

• Arbeta proaktivt och utveckla ett regionalt helhets perspektiv på gods- och logistikfrågor. Kommunerna 
behöver tillsammans med Region Skåne leda utvecklingen av strategiska lägen och noder. Trafikverket, 
Region Skåne och kommunerna behöver tillsammans skapa samsyn samt se över processer för att bättre 
integrera gods i samhällsplaneringen. Även de urbana gods transporternas roll i stadsplaneringen  
behöver stärkas.  

TemaPM - Planera för urbana godstransporter
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Blågrön infrastruktur
Precis som att Skåne består av en mängd samman-
länkade tätorter har Skåne en flerkärnig grön- och 
blåstruktur som binds samman av stråk. En fungerande 
blågrön infrastruktur är värdefull ur ett såväl ekonomiskt 
som ekologiskt och socialt perspektiv. Den utgör en 
plats för rekreation och bistår samhället med viktiga 
ekosystemtjänster. Lands kapet, med grönstruktur, åker-
mark, sjöar, vatten   drag och kust, är också en stor del 
av Skånes identitet och attraktionskraft. Stora delar av 
Skåne har en mycket begränsad tillgång till grönstruktur 
och allemansrättsligt tillgänglig mark, då stora arealer 
består av jordbruksmark, medan andra delar har god 
tillgång till skog och natur.

När regionen utvecklas och befolkningen växer blir 
trycket på markens användning allt högre. Klimatför-
ändringarna innebär ökade påfrestningar för ekosystemen  
och arterna och i förlängningen Skånes förmåga att upp- 
rätthålla en långsiktigt hållbar produktion av ekosystem- 
tjänster. Det är därför viktigt att skydda och utveckla 

den blågröna infrastrukturen, både i landskapet och i 
städerna. Att säkerställa till räcklig kvalitet och kvantitet  
är avgörande för hälsa, livs kvalitet och en långsiktigt 
hållbar mark- och vatten användning som ger värden för 
hela regionen.

Den förväntade utvecklingen innebär att kommunerna 
och andra aktörer behöver ha framförhållning och ett 
regionalt helhetsperspektiv i planeringen.

Grönstruktur i Skåne - Strategier för en  
utvecklad grön struktur 2012
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Kartan för blågrön infrastruktur i Skåne utgår från Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön 
struktur 2012 och har uppdaterats efter kommunernas översikts planer, delregionala strukturkartor samt 
Länsstyrelsen Skånes underlag för grön infra struktur. 

I mark- och vatten   användnings  kartan redovisas enbart stråk av stor ekologisk betydelse och som korsar 
kommungräns. Dessa bedöms spela en extra viktig roll i den regionala blågröna infrastrukturen och 
utvecklingen av stråken gynnas av ett mellankommunalt samarbete.

Öppna kartan som PDF här.
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Regionala grönområden och stråk 
Den regionala blågröna infrastrukturen består av värde- 
kärnor, värdetrakter och blågröna stråk som länkar 
samman områden ur ett rekreativt och ekologiskt 
perspektiv. För att naturen ska kunna förse oss med 
de ekosystemtjänster som vi behöver måste den vara 
varierad, motståndskraftig mot förändringar och finnas 
i funktionella, geografiska nätverk. De stora regionala 
grönområdena är värdefulla för hela Skåne och kommer  
att få en allt större betydelse i takt med att Skånes 
befolkning ökar.

Den regionala blågröna infrastrukturen sträcker sig 
över administrativa gränser. Det är därför viktigt att se 
till helheten och planera sektorsövergripande. En bred 
samverkan mellan Skånes aktörer är nödvändig för en 
positiv utveckling av Skånes blågröna infrastruktur.

Planeringsprinciper

• Skydda, utveckla och bind samman regionala grönområden med höga naturvärden. Säkerställ att  
det långsiktigt finns blågrön infrastruktur av tillräcklig kvantitet och kvalitet. Verka för att skapa ett  
finmaskigare nät av blågröna stråk. Det finns potential att förbättra de befintliga stråken och utveckla 
nya där det saknas. 

• Planera ny infrastruktur och bebyggelse så att dessa inte blir barriärer för rekreativa och ekologiska 
samband. Verka för att minska barriäreffekter från befintliga vägar och järnvägar. De stora ströv- och 
vandringsområdena bör så långt möjligt utgöras av tysta områden och skyddas från buller. 

• Utveckla mellankommunal och mellanregional samverkan samt involvera markägare och andra brukare 
i frågor som rör planering av blågrön infrastruktur. Det finns ett stort värde i att utveckla delregionala 
underlag för blågrön infrastruktur och samarbetet mellan kommunerna och Region Skåne. 
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Biologisk mångfald
Skåne är den artrikaste regionen i landet men har också 
flest hotade arter. Den biologiska mångfalden påverkas 
starkt av hur mark och vatten planeras och används. 
Arter har under senare år trängts undan av bland annat 
exploatering och ett produktionsinriktat jord- och 
skogsbruk. De nationella miljömålen, Ett rikt odlingsland-
skap och Ett rikt växt- och djurliv har i Skåne en negativ 
utveckling. Det behövs aktiva insatser för  att bibehålla,  
skydda och utveckla den biologiska mång falden. 
Klimatförändringarna innebär ett stort hot för Skånes 
biologiska mångfald och ökar bland annat risken för att 
främmande växt- och djurarter ska sprida sig. 

I Skåne ska det finnas en mångfald av ekosystem med 
god anpassningsförmåga och motståndskraft mot 
förändringar som också tar hänsyn till egenvärdet hos 
olika arter. Många små förändringar kan sammantaget 
leda till en stor påverkan. Genom att se helheten, planera 
sektorsövergripande och samplanera bebyggelse, trafik 

och grönstruktur kan negativa konsekvenser undvikas. 

Skyddad natur i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Skydda och utveckla områden med särskilt höga naturvärden. Kommunernas grönstrukturprogram  
och naturvårdsprogram är bra verktyg för arbetet med biologisk mångfald i fysisk planering. Regionplanen 
ska synliggöra regionala sammanhang som ett underlag för kommunernas planering och miljöarbete.

• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem, både kvantitativt och kvalitativt, i landskapet  
och i bebyggd miljö. 
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Regionala leder för vandring och cykling 
Skåne har främst genom Skåneleden ett stort och regionalt 
sammanhållet system av vandringsleder. Lederna går att 
nå med kollektivtrafik och flera dels träckor passar för 
dagsturer. Längs Skånes kuster finns tre nationella leder 
för cykling: Kattegattleden, Sydkustleden och Sydost-
leden. Genom service kring lederna bidrar de till ett 
starkare lokalt näringsliv och en levande lands bygd.  
En fortsatt utveckling av leder bidrar till att stärka 
Skåne som turistdestination och till ett aktivt, rörligt 
friluftsliv. Arbete med leder kan också kopplas till andra 
aktiviteter som paddling. Region Skåne är ledhuvudman 
för Skåneleden, Sydkustleden och Sydostleden. Region 
Halland är huvudman för Kattegattleden med Region 
Skåne som deltagande part.

Planeringsprinciper

• Synliggör och ta hänsyn till de nationella 
och regionala lederna för cykling och vand-
ring i den kommunala fysiska planeringen. 
När en led pekats ut och fastställts är det 
viktigt att den tas med i relevanta planer och 
strategier för att få genomslag. 

• Förbättra nåbarheten till Skånes natur för att 
gynna friluftsliv och turism. Stärk cykelstråken 
och kopplingarna mellan befintlig kollektiv-
trafik och målpunkter i naturen. Utveckla 
Skåneleden med fler sträckningar som binder 
ihop tätorterna med befintligt ledsystem. 

Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Landskap, jordbruk och skogsbruk
Skåne har mycket värdefull oexploaterad mark, både 
bestående av högvärdig åkermark och fina natur-
områden. Det finns en stor variation av naturtyper 
och landskapstyper med betydande värden för Skånes 
identitet och attraktionskraft, turism, besöksnäring 
och näringsliv. Olika delar av Skåne har olika natur-
geografiska förutsättningar och behöver utvecklas efter 
sina förutsättningar.

Det är en ojämn tillgång på allemansrättslig mark  
i Skåne. Tillgången är sämre i de delar av Skåne där 
befolkningen är störst och ökar mest, medan det i 
skogs bygden finns stora områden med allemansrättsligt 
tillgänglig mark med betydande värden för rekreation 
och besöksnäring. Kartan nedan visar både tillgängliga 
grönområden i tätorterna och naturområden utanför 
tätorterna som är tillgängliga genom allemansrätten.

Andel allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner, inom och utanför tätorterna. Öppna kartan som PDF här.
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Skånes jordbruksmark är viktig för livsmedels-
försörjningen, både regionalt och nationellt, och har 
en stor exportpotential. En stark inhemsk livs medels-
produktion ökar självförsörjningsgraden och minskar 
sårbarheten vid krislägen. Skånes yta är till 38 procent 
täckt av skog, vilket gör skogen till en betydande resurs 
såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Skåne 
har landets högsta produktion i skogen, en mycket 
rik biologisk mångfald, knuten till både barrskog och 

lövskog, liksom en variationsrik skog med mycket höga 
rekreationsvärden. Klimatförändringarna innebär ökad 
risk för skador på jord- och skogsbruk. Ökat upptag av 
koldioxid i skog och mark är en strategi för att minska 
Skånes nettoutsläpp av växthusgaser.

Att hushålla med Skånes jordbruks- och skogsmark är 
en förutsättning för en hållbar markanvändning.  

Planeringsprinciper

• Hushålla med Skånes värdefulla jordbruksmark och utveckla samtidigt odlingslandskapets kvaliteter 
för biologisk mångfald, rekreation, vattenfördröjning och infiltration. Det är särskilt viktigt i delar med 
sämre tillgång till allmänt tillgängliga grönområden.

• Utveckla Skånes skogar i samverkan mellan olika aktörer. Ta hänsyn till miljö, produktion, rekreation 
och innovation. 

• Planera med hänsyn till Skånes kulturlandskap och landskapskaraktärer. Beakta den regionala identiteten 
som de blågröna strukturerna bidrar till. Om det skånska landskapet blir alltför homogent riskerar det 
att tappa den särart som bidrar till attraktivitet, bosättning, företagsetablering och turism.

Jordbruksmark i Skåne. Klassificeringen gjordes 1974 i f.d. Kristianstads län respektive 
Malmöhus län. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad 
till västra och södra Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Vatten i landskapet 
Framtidsprognoser visar entydigt att kvantiteten av 
både yt- och grundvatten kommer att minska i Skåne 
om inte aktiva åtgärder genomförs. Vatten av tillräcklig 
kvantitet och kvalitet är en förutsättning för att kunna 
bibehålla en god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar 
tillväxt i näringslivet samt en biologiskt rik blågrön 
infrastruktur för rekreation och turism. Att öka markens 
vattenhållande förmåga bidrar till att minska effekterna 
av klimatförändringarna samt fördröjer och renar vattnet 
innan det når dricksvattentäkterna och havet. Skåne ska 
kraftsamla för att skapa en säker och hållbar dricks-
vatten försörjning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag.

Kommunerna har ett stort ansvar att genom sin 
planering ge vattnet mer utrymme i landskapet och i 
tätorterna. Vattnet sträcker sig över administrativa grän-
ser och det behövs en bredare samverkan i beslut som 
berör planering av gemensamt vatten inom avrinnings-
områdena. Målen för kommunernas vattenåtgärder 
behöver vara ambitiösa på både kort och lång sikt för 
att Skåne inte ska hamna i en krissituation med vatten-
brist eller få otjänligt dricks- eller badvatten. 

Planeringsprinciper

• Planera utifrån avrinningsområden. Samordna planeringen i mellankommunala och mellanregionala 
strategier. Aktörerna inom varje avrinningsområde bör ta fram gemensamma strategier. Region Skåne 
behöver utveckla sin roll och vara ett stöd i mellan kommunala frågor avseende vatten. 

• Planera för att öka vattnets utrymme i landskapet och markens vattenhållande förmåga. Kommunerna 
ska tillsammans med andra aktörer verka för att öka kunskapen om Skånes vattentillgångar för att  
säkra dricksvattenförsörjningen. 
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Avrinningsområden i Skåne och angränsande regioner. Öppna kartan som PDF här.
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Havet och kusten
Många intressen och värden ska samsas i havet och 
längs Skånes kuster såsom sjöfart, yrkesfiske, energi- 
utvinning, naturvård, rekreation, friluftsliv och turism. 
Den oexploaterade kusten och dess värden är en gemen-
sam resurs för hela Skåne. Havet är starkt påverkat av 
övergödning, invasiva arter och föroreningar. Klimatför-
ändringarna med stigande havsnivåer påverkar Skånes 
kustnära natur och bebyggelse negativt med ökad 
erosion och översvämningsrisk. Den långsiktiga målsätt-
ningen är ett hav och kust i balans med ekosystem som 
förser atmosfären med syre, ger husrum till många arter, 
reglerar väder och klimat samt höjer vår livskvalitet. 
Fungerande ekosystem och en god miljö är en förut-
sättning för de marina och maritima näringarna. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har lämnat över 
förslag till statliga havsplaner för Sverige till regeringen 
som fattar beslut senast 2021. Det finns många kopp-
lingar mellan den statliga havsplaneringen och kom-
munala och regionala frågor. Kustkommunerna har 
en nyckelroll i havsplaneringen. HaV har identifierat 
Öresund som ett fördjupningsområde inom Östersjöns 
planområde, då området utnyttjas intensivt samt har 
naturmiljöer som är värdefulla att bevara. Länsstyrelsen 
i Skåne har i uppdrag att utreda hur behovet av ett 
marint skydd kan tillgodoses.

Erosionsförhållanden längs Skånes kust. Öppna kartan som PDF här.
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Gränser för havsplaneringsområden i Skåne.

Gränser för havsplaneringsområden i Skåne. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Öppna kartan som PDF här.

298

https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/samrad/kartor/rp2022-samrad-granser-for-havsplaneringsomraden.pdf


TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR  |  Blågrön infrastruktur

82

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Planeringsprinciper

• Använd havsplaneringen som verktyg för att skydda värdefulla områden och den biologiska mångfalden 
i havet och skapa samtidigt förutsättningar för en fortsatt produktion av havets ekosystemtjänster. 
Region Skåne behöver utveckla sin roll avseende havs- och kustplanering. Samordna havsplaneringen 
med mellankommunala och mellanregionala strategier utifrån avrinningsområdena. 

• Värna den oexploaterade kusten och dess värden för naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring och 
identitet som en gemensam resurs för hela Skåne. Det är också viktigt för att ge utrymme för kustnära 
våtmarker och strandängar som kan översvämmas och mildra erosion.
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Teknisk infrastruktur
Den tekniska infrastrukturen tillgodoser samhällets 
behov av el, värme, kyla, energigas, dricksvatten och 
digital uppkoppling samt säkerställer hantering av 
dagvatten, avloppsvatten och avfall. Hållbar, resilient, 
robust och säker teknisk infrastruktur kräver framsynt 
planering och god samverkan mellan flertalet samhälls- 
aktörer inom och utanför Skåne. Skånes invånare och 
företag måste kunna lita på att den tekniska infrastruk-
turen levererar med tillräcklighet och tillförlitlighet. 
Därtill ska försörjning av el, värme, kyla och energigaser 
ske med låga utsläpp av växthusgaser och luftförore-
ningar som påverkar klimat, miljö och människors 
hälsa. Dricksvatten ska vara rent och med säker tillgång. 
Dagvatten, avloppsvatten och avfall ska hanteras med 
låg påverkan på miljö, egendom och människors hälsa. 
Digital uppkoppling ska ske med omsorg om hälsa och 

integritet. Alla system måste ta höjd för klimatföränd-
ringar, extremväder och risker för olyckor och intrång.

En stor del av dagens tekniska infrastruktur är ålder-
stigen och behöver förnyas innan 2040. Andra delar 
måste utvecklas med nya lösningar för att möta och 
stödja samhällets utveckling. Därigenom säkerställs 
att alla får lika tillgång till teknisk infrastruktur av god 
kvalitet. En generell digital omställning är viktig såväl 
för individen som för det skånska näringslivet. 

300



TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR  |  Teknisk infrastruktur

84

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Energiförsörjning
Utbyggnad av elnät tar lång tid, särskilt på stamnäts- 
och regionnätsnivå. Det är komplicerade processer med 
flera inblandade parter och det behövs dessutom tillgång 
till mark för ledningar och tekniska anläggningar. Det 
är också väsentligt att ta hänsyn till kraftöverföringen i 

det svenska stamnätet och från utlandet. Skåne har ett 
stort behov av mer fossilfri elproduktion som bland 
annat behövs för att minska elpriset i södra elområdet 
såväl som risken för kapacitetsbrist i elnäten. Skåne har 
potential att producera mer biogas och förnybar gas. 

Transmissionsnät för el i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Främja utvecklingen av elnäten på alla nivåer. Det är viktigt att kommunerna tidigt i den fysiska  
planeringen samverkar med lokalnätsägare och energibolag när nya bostadsområden och företags- 
etableringar planeras. 

• Främja utbyggnaden av fossilfri energiproduktion. Det kommer att behövas mer vindkraft på land 
och till havs i framtiden. Det finns också stor potential i Skåne att utveckla värme från djupgeotermi. 
Utvecklingen av förnybar gas och biogas behöver främjas. Möjlig heterna är goda i Skåne, men det  
krävs bland annat att logistiken för distribution av förnybar gas till användare är god. 

Anläggningar för elproduktion i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Digital infrastruktur
I Skåne finns det utmaningar avseende utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur, framför allt på landsbygden. 
Samtidigt är det viktigt att det inte skapas digitala klyf-
tor mellan stad och landsbygd. Det ska finnas förutsätt-
ningar för att kunna bo och vara verksam även utanför 
Skånes urbana miljöer. En fullt utbyggd digital infra-
struktur är en förutsättning för att digitalisera hälso- och 
sjukvården och öka samhällets förmåga att erbjuda alla 
invånare vård på samma villkor. Den digitala infra-
strukturen kan även bidra till ett minskat resande vilket 
också gör den till en klimatsmart och hållbar lösning.  

I takt med att den digitala infra strukturen blir bärare av 
allt fler samhällskritiska funktioner ökar också behovet av 
att trygga såväl robusthet som säkerhet. Infrastrukturen 
måste vara tillförlitlig och ha hög säkerhet för överföring 
av känslig information. Ur ett samhällsplanerings-
perspektiv är det av högsta vikt att hänsyn tas till den 
digitala infra strukturen tidigt i planeringen. 

Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner. Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Främja utbyggnad av digital infrastruktur på lands bygden. Det finns utmaningar som handlar om avstånd 
till stamnät med ökad produktionskostnad som följd samt begränsad tillgång till potentiella aktörer. 

• Planera för ökad digital robusthet och säkerhet för att säkra samhällskritiska funktioner.  
Det är viktigt att den infrastruktur som förläggs följer anvisningarna framtagna av 
samverkansorganisationen Robustfiber.se. 

• Ta fram en handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Skåne. Arbetet har påbörjats inom Region- 
samverkan Sydsverige. En kartläggning av nuläget i södra Sverige har initierats och på sikt ska en plan 
för fortsatt bred bands utbyggnad tas fram. Planen kommer att bygga på samverkan med södra Sveriges  
alla nätägare.

Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner. Öppna kartan som PDF här.
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Dricksvattenförsörjning
Klimatförändringarna har tillsammans med de senaste 
årens vattenbrist satt fokus på vattentillgången för både 
hushåll och näringsliv. Skånes sötvattenresurs är redan 
idag begränsad, särskilt under de varmare månaderna, 
och behöver hanteras därefter. En långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning är en förutsättning för en resilient 
samhällsutveckling, jordbrukets produktionsförmåga 
och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Många skånska 

företag upplever redan idag att tillgången på vatten 
sätter begränsningar för deras produktion och utveck-
lingsmöjligheter. Myndigheternas ansvar för drickvat-
tenfrågan delas mellan Havs- och vattenmyndigheten, 
Boverket, Länsstyrelserna, Livsmedelsverket, Social- 
styrelsen och Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap.  

Planeringsprinciper

• Aktörerna i Skåne behöver planera för att säkra hela logistikkedjan från dricksvattentäkterna tills vattnet 
når vattenanvändarna. Ett effektivare nyttjande och en cirkulär hantering av Skånes dricksvattenresurs 
förutsätter ett ändrat samhällsbeteende och en ökad samverkan mellan kommuner, regioner samt med 
myndigheter och andra intressenter. 
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Projekteringsområden med 
uppförda vindkraftverk 2020

Transmissionsnät för el, befintligt och planerat

Område för ny förbindelse

Ny förbindelseStation i stamnät

Regionnät

Stamnät

Dricksvatten

Befintliga anläggningar för 
dricksvattenförsörjning

Gröna områden och stråk, befintligt och planerat
Gröna stråk med utvecklings-
potential

Grönområden och stråk 
med stora rekreations-
och naturvärden

Cykelstråk, befintliga och planerade

Förslag till utveckling av supercykelstråkBasstråk och starka stråk

Markanvändning

Tätorter och annan koncentrerad bebyggelse

Odlad och annan öppen mark

Vattendrag

Större sjöar

Skogsmark

Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling

Tillväxtmotorer och regionala kärnor

Övriga

Sjukvård, befintligt
Sjukhus

Utbildning, befintligt
Universitet och/eller högskola finns på orten

Skåneleden

Nationell cykelturistled

Planerad regional cykelturistled

Leder för vandring och cykling, befintligt och planerat
Planerad sträckning för Skåneleden

Ny sträckning för nationell cykelturistled
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Genomförande av  
regionplanen
Region Skåne ska leda och samordna arbetet med att 
genomföra och följa upp den regionala fysiska plane-
ringen i Skåne. 

Den regionala utvecklingsstrategin anger att visionen 
om Det öppna Skåne 2030 förverkligas genom att 
utvecklings aktörerna i Skåne samverkar. Alla aktörer 
har ett ansvar och en möjlighet att bidra till att möta 
samhällsutmaningar och nå visionsmålen tillsammans. 
Regionplan för Skåne är ett område där Region Skåne 
tydligt samordnar inriktning och genomförandet. Det är 
genom områdesstrategierna – varav Regionplan för Skåne 
är en – som den regionala utvecklingsstrategin genomförs. 

Regionplanen genomförs dels genom olika former av 
dialog och samverkan och dels genom lagstiftade upp-
drag. Region Skåne för dialog med relevanta aktörer 
på många olika sätt och dessa redovisas här i den 
ut sträckning de är relevanta för genomförandet av 
regionplanen. Genomförandeprocessen kommer också 
att utvärderas och justeras löpande i uppföljningen av 
regionplanen.

Remissinstans för kommunala 
översiktsplaner (reglerat förfarande 
i Plan- och bygglag 2010:900) 
Region Skåne är formell remissinstans och yttrar sig 
över kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Region Skåne lämnar även yttran-
den över väg- och järnvägsplaner. Den kommunala 
översiktsplaneringen ska ha en tydlig strategisk funktion 
och en koppling till nationella och regionala strategier, 
planer och program. Det är i den kommunala plane-
ringen, främst i översiktsplanerna, som regionplanen 
kan konkretiseras och tas vidare i frågor som omfattar 
användningen av mark och vatten. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne, löpande arbete 
utifrån remiss av kommunala översiktsplaner och årlig 
uppföljning till regionala utvecklingsnämnden.

Strategisk miljöbedömning och 
uppföljning (reglerat förfarande 
i Miljöbalk 1998:808) 
Den strategiska miljöbedömningen, Konsekvensbedöm-
ning av Regionplan för Skåne 2022-2040, anger hur 

uppföljning av den betydande miljöpåverkan ska göras. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne, löpande under 
planperioden. 

Regionplanerådet
Till arbetet med regionplanen och regional fysisk 
planering har knutits ett regionplaneråd bestående av 
politiker från kommunerna och den regionala utveck-
lingsnämnden. Rådet fortsätter att ge inspel till region-
planearbetet genom tre årliga sammanträden. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne och Region- 
planerådet ansvarar. Tre årliga sammanträden som 
sammankallas och leds av regionala utvecklings- 
nämndens ordförande.

Genomföra aktiviteter och 
projekt i samverkan för fortsatt 
kunskapsfördjupning 
Arbetssättet att löpande identifiera gemensamma  
utmaningar för Skåne tillsammans med de skånska 
kommunerna samt att genomföra analyser, rapporter 
och projekt för Skånes utveckling fortsätter i arbetet 
med att genomföra och följa upp regionplanen. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar men 
genomför i samverkan med Skånes kommuner och 
andra relevanta aktörer. Arbetet sker löpande. 

Planeringssamverkan
Planeringssamverkan är Region Skånes återkommande 
arena för aktuella frågor om den regionala utvecklingen 
med fokus på infrastruktur och kollektivtrafik. Planerings-
amverkan riktar sig till tjänstemän i Skånes kommuner 
och statliga myndigheter som arbetar inom kollektiv-
trafik, infrastruktur och fysisk planering. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar för 
genomförandet och planering i samarbete med Trafik- 
verket. Planeringssamverkan genomförs 1-2 gånger  
per år. 
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Strukturerad dialog med kommunala 
politiker och tjänstemän 
Dialogen med de skånska kommunerna planeras med 
särskilt fokus på ansvariga politiker och tjänstepersoner 
inom samhällsbyggnad och fysisk planering. Dialog sker 
såväl genom Region Skåne som i samverkan med andra 
aktörer. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar och 
dialog genomförs inom ramen för etablerade samarbeten  
där så är relevant. Dialogen genomförs två till fyra 
gånger årligen. Nyhetsbrev med aktuell information 
skickas till målgrupperna löpande. 

Skånepanelen
I samband med regionplanens samrådsförfarande ska 
en undersökning göras bland invånarna i Skåne genom 
Region Skånes medborgarpanel, Skånepanelen. Fokus 
är regionplanens genomförande med särskild relevans 
för skåningarna.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar. 
Genomförs en gång vart fjärde år.

Seminarieserien hållbar stadsutveckling 
Seminarieserien genomförs årligen för att skapa en 
mötesplats för det offentliga, akademin och privat 
sektor kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. Seminarierna 
bygger på tanken att sprida goda exempel på stads-
utveckling i framkant, visa innovativa exempel, inspirera 
till att tänka nytt och våga vara proaktiva samt lyfta 
aktuella utmaningar som är av vikt för Skånes fysiska 
planering och regionplanens genomförande.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar, men 
arbetet genomförs alltid i samverkan med andra aktörer 
särskilt inom byggsektorn. Fyra till sex seminarier 
genomförs per år och utvärderas löpande.

Skånes arkitekturpris
Skånes arkitekturpris delas ut årligen i samarbete med 
Sveriges Arkitekter Skåne. När Region Skåne, genom 
regionplan och strategi för gestaltad livsmiljö, tar ett 
samlat grepp för att stärka mångfalden av goda livs-
miljöer är Skånes arkitekturpris ett sätt att lyfta goda 
exempel och uppmuntra och engagera samhällsbyggare 
i Skåne. Priset är prestigefullt och hörsammas även 
nationellt och i vissa fall internationellt.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar, men 
arbetet genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter 
Skåne. Priset delas ut årligen.
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Uppföljning av regionplanen

Aktualisering av regionplan
Regionplanens aktualitet ska prövas en gång varje 
mandat period. Då sammanställs lärdomar och analyser 
som gjorts av nuläget i Skåne gällande fysisk planering, 
för att inarbetas i ny version eller aktualisering av region-
plan. Detta innebär två parallella processer; en för att 
genomföra aktiviteter och projekt i samverkan för att  

nå målen i Det öppna Skåne 2030 kopplade till fysisk 
planering och en med dialoger för utvärdering och 
uppföljning av befintlig plan.  

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.  
Årligen i återrapport till regionala utvecklingsnämnden, 
med särskilt fokus vart fjärde år.

OMRÅDESSTRATEGIER

HANDLINGS-
PLANER OCH 

PROGRAM 

VISION:
Det öppna Skåne 

2030

Behov:
Framtida 
strategier

Strategier 
för det fler-

kärniga Skåne/ 
Regionplan

Strategi för framti-
dens hälsosystem Kulturplan

Innovation 
för hållbar 

tillväxt 

Strategi för 
ett hållbart 
transport-

system

Strategi 
för lång-

siktigt hållbar kom-
petens-

försörjning 

Strategi 
för social 
hållbarhet

Åtgärder 
för de 

skånska 
miljömålen
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Uppföljning av Det öppna Skåne 2030  
– Hur har det gått i Skåne?
Visionsmålen i Det öppna Skåne 2030 pekar ut riktningen 
för Skånes utveckling. Fysisk planering är en del av 
utvecklingen och regionplanen är det fysiska uttrycket 
av den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen 
av utvecklingsstrategins mål kan därför i flera fall även 
hänföras till regionplanen. Följande mål berör särskilt 
regionplanens årliga uppföljning:

Visionsmål 1:  
Skåne ska erbjuda framtidstro  
och livskvalitet

• Skapa en attraktiv närmiljö med tillgänglig rekreation

Visionsmål 3:  
Skåne ska stärka mångfalden  
av goda livsmiljöer

• Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

• Skapa attraktiva platser med människan i centrum

• Samverka för en utvecklad bostadsmarknad

• Planera i samverkan för en hållbar mark- och vatte-
nanvändning

Visionsmål 4:  
Skåne ska ha en god miljö och  
en hållbar resursanvändning  
• Verka för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne

• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem 
på land

• Kraftsamla för levande ekosystem i hav, sjöar och 
vattendrag samt en hållbar vattenförsörjning

• Verka för en frisk luft och giftfri miljö

Visionsmål 6:  
Skåne ska vara globalt attraktivt

• Stärka den internationella tillgängligheten

 
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.  
Årligen i samband med uppföljning av Det öppna Skåne 
2030 – Hur har det gått i Skåne?
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Konsekvensbedömningen av Regionplan för Skåne 
2022-2040 innehåller en beskrivning av processen för 
framtagandet av planen samt en redogörelse för dess 
konsekvenser. 

Konsekvensbedömningen utgör ett brett och komplet-
terande underlag till regionplanen. Den redogör inte för 
planförslagets fördelar och kvaliteter som plan och tar 
inte heller ställning till den breda samhällsutvecklingen 
som planförslaget syftar till att hantera. Det är enbart 
konsekvenser utifrån ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet som beskrivs.

Konsekvensbedömningen är en integrerad del i plan-
processen och bidrar till denna genom att inte enbart 
bli en efterhandsbedömning av det färdiga plan-
dokumentet. Arbetet har därför påbörjats samtidigt 
med starten av planprocessen och bedrivs parallellt 
med denna för att löpande utvärdera konsekvenserna 

av regionplanen. Inspel till planförslaget har gjorts vid 
ett flertal tillfällen och kommer att ske löpande under 
plan processen. Konsekvensbedömningen är alltså under 
framtagande under hela planprocessen.

Som en tolkning av lagen (PBL 7 kap 3§) har Region 
Skåne valt att behandla och redovisa riksintressen i 
denna konsekvensbedömning gentemot planförslagets  
planeringsprinciper i Konsekvenser på planförslagets 
tematiska fördjupningar. Även konsekvenser för allmänna 
intressen bedöms gentemot planförslagets planerings- 
principer i Konsekvenser på planförslagets tematiska för-
djupningar som sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser.

Regionplan för Skåne 2022–2040  
Konsekvensbedömning

 
Öppna som PDF här.
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Du kan även läsa regionplanen här:

Regionplan för Skåne 2022–2040
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Ärendenummer 2019-RU000065 

 

Regionala 

utvecklingsnämnden 
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Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 

 

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt uppdrag 

i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer har ett 

antal dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och arbetssätt. 

Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk 

planering sedan 2005.  

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering. 

Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan 

vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne att alla berörda aktörer 

inkommer med synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa möjliga 

utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna.  

Samrådsförslaget presenteras digitalt i verktyget StoryMaps via följande länk: 

http://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4bad2a496b9ec4130fd41b2f51.  

 

Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari som webbläsare, vid behov kopiera in länken 

till någon av dessa. Det går även att ladda ner som PDF från StoryMaps och från hemsidan.   

Region Skåne önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess 

uppfyller det behov och syfte som planen avser: 

Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 

vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst 

Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det 

öppna Skåne 2030. 

Vi tar gärna emot era synpunkter kring följande frågeställningar: 

 Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne. Inklusive beskrivningen av 

ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionala- och lokala kärnor, med särskilt fokus på roller och 

viktiga utvecklingsfrågor.  

 Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för Skånes hållbara utveckling samt 

hur de kan utvecklas för att bättre utgöra ett stöd till kommunerna. 

 Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala relevans. Behov av ytterligare 

kartor eller förslag till hur befintliga kan utvecklas för att utgöra ett stöd. 

 Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl beskrivningar fångar in den egna 

kommunens delregionala sammanhang, förutsättningar och utmaningar. Behov av utveckling för 

att bättre fånga in varierande förutsättningar inom olika delar av Skåne. 

 Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för Skåne 2022-2040 eller inom 

det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering i Skåne. 
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Samrådsperioden gäller från 2020-12-01 till 2021-04-30. 

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att skicka e-post till region@skane.se.  

Du kan också lämna synpunkter skriftligen till Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Ange alltid 

diarienummer 2019-RU000065 som referens. 

För mer information och kontaktuppgifter gällande förslaget: www.skane.se/regionplan 
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Sändlista 

 

Akademiska hus AB 

Bjuvs kommun 

Blekinge tekniska högskola 

Bornholms Regionkommune 

Boverket 

Bromölla kommun 

Burlövs kommun 

Business Region Skåne 

Byggföretagen 

Båstads kommun 

Centerpartiet i Skåne 

Copenhagen Malmö Port 

Delmos 

Dragør Kommune  

Energimyndigheten 

E.ON  

Eslövs kommun 

Familjen Helsingborg 

Fastighetsägarna syd 

Finansdepartementet 

Folkhälsomyndigheten 

Fredenborg Kommune 

Företagarna Region Syd 

Försvarsmakten  

Gentofte Kommune 

Greater Copenhagen 

Greve Kommune 

Gribskov Kommune 

Halmstad kommun 

Havs- och vattenmyndigheten  

Helsingborgs hamn 

Helsingborgs stad 

Helsingörs kommun 

Hvidovre Kommune 

Hyresgästföreningen 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne  

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högskolan i Halmstad 

Högskolan Kristianstad 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Hørsholm Kommune 

Ideon Science Park 

Innovation Skåne 

Innovationscenter för landsbygden 

IUC Syd 

Jernhusen 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

K2 

Klippans kommun 

Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne 

Krinova 

Kristdemokraterna i Skåne 

Kristianstads kommun 

Kristianstad Österlen Airport 

Kulturnämnden, Region Skåne 

Kustbevakningen 

Kävlinge kommun 

Køge Kommune 

Københavns Kommune 

Laholms kommun 

Landskrona hamn 

Landskrona stad 

Lantmäteriet 

Leader i Skåne 

Liberalerna i Skåne 

Linnéuniversitetet 

Lomma kommun 

LRF i Skåne 

Lunds kommun 

Lunds universitet 

Lyngby-Tårbæk Kommune 

Länsstyrelsen i Skåne 

Malmö Airport 

MalmöLundregionen 

Malmö stad 

Malmö universitet 

Markaryds kommun 

Medeon  

Migrationsverket 

Miljöpartiet i Skåne 

Moderaterna i Skåne 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturskyddsföreningen i Skåne 

Naturvårdsverket  

Olofströms kommun 

Osby kommun 

Patientnämnden, Region Skåne  

Personalnämnden, Region Skåne  

Perstorps kommun 

Polismyndigheten region Syd 

Post- och telestyrelsen 

Primärvårdsnämnden, Region Skåne  

PRO 

Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 

Region Blekinge 

Region Dalarna 

Region Gotland 
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Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Hovedstaden 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län 

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Sjælland 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Sörmland 

Region Uppsala 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro län 

Region Östergötland 

Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne  

Regionsamverkan Sydsverige 

Riksantikvarieämbetet 

Rudersdal Kommune 

Servicenämnden, Region Skåne  

Simrishamns kommun 

Sjukhusstyrelse Helsingborg  

Sjukhusstyrelse Hässleholm 

Sjukhusstyrelse Kristianstad 

Sjukhusstyrelse Landskrona 

Sjukhusstyrelse Sus 

Sjukhusstyrelse Trelleborg 

Sjukhusstyrelse Ystad 

Sjukhusstyrelse Ängelholm 

Sjöbo kommun 

Sjöfartsverket 

Skatteverket 

Skogsstyrelsen 

Skolverket 

Skurups kommun 

Skåne-Blekinge jordägarförbund 

Skåne Nordost 

Skånes idrottsförbund 

Skånes kommuner 

SMHI 

Socialdemokraterna 

Solrød Kommune 

Staffanstorps kommun 

Stevns Kommune 

STF 

Stiftelsen Skånska landskap 

Svalövs kommun 

Svedala kommun 

Svenska kraftnät 

Svenska stadsnätsföreningen 

Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF 

Svenskt Näringsliv i Skåne 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sverigedemokraterna i Skåne 

Sveriges geologiska institut 

Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges åkeriföretag 

Sydvatten AB 

Sydsvenska Handelskammaren  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté 

Sysav  

Södra skogsägarna 

Sölvesborgs kommun 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Tomelilla kommun 

Tårnby Kommune 

Tourism in Skåne 

Trafikanalys 

Trafikverket 

Trafikverket  

Transportstyrelsen 

Trelleborgs hamn 

Trelleborgs kommun 

Tullverket 

VA SYD 

Vellinge kommun 

Vinnova 

World Maritime University 

Vänsterpartiet Skåne 

Västra Götalandsregionen 

Ystad hamn 

Ystads kommun 

Åstorps kommun 

Älmhults kommun 

Ängelholm Helsingborg Airport 

Ängelholms kommun 

Öresundsinstitutet 

Örkelljunga kommun 

Östra Göinge kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
§ 41 

 

Justerares signatur  

 
 

Information om hantering av remiss "Regionsplan Skåne" 

SÖSK beslutar 
SÖSK beslutar att ta fram ett gemensamt yttrande kring remiss om Regionsplan Skåne. 
 
SÖSK beslutar att framföra önskemål om att även oppositionsråd/oppositionsföreträdare i 
SÖSK ska delta vid Regionens hörn-dialogmöte. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionplan regleras i plan- och bygglagen. Stockholm och Skåne ska ta fram regionplan som 
är vägledande för kommunernas planering i frågor där samsyn är angeläget. 
 
Digital plan – motsvarande digitala översiktsplaner. Utvecklingsinriktning som utgår från det 
flerkärniga Skåne: 
 

 ”Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens målbild samt i de 
utmaningar som Region  Skåne identifierat som särskilt viktiga för den fysiska 
planeringen i Skåne att bemöta. Den består av  sex övergripande 
planeringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans utgör planens 
 övergripande strategiska riktning. Dessa konkretiseras i planens tematiska 
fördjupningar i form av  planeringsprinciper samt i den regionala mark- och 
vattenanvändningskartan.  
 
 Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional riktning och verkar för 
avvägningar som skapar  hållbara fysiska strukturer som långsiktigt gynnar Skåne 
som helhet.” 

 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade om samrådsremiss i november 2020. Alla Skånes 
kommuner har fått den på remiss och remisstid 1 december 2020 till 30 april 2021. 
 
Målsättning är ett SÖSK-gemensamt och samtliga kommuner behöver behandla yttrande i 
april 2021. En gemensam tidsplan och process för att ta fram ett gemensamt yttrande. 
Tidsplan och process för gemensamt yttrande. 
  

Ystads kommun

2020.91
2020-12-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
§ 41 

 

Justerares signatur  

 

Tidplan för gemensamt yttrande 
 Information om remissen och processen i SÖSK-kommittén 15 december 2020 
 Information om remissen i respektive KS i december 2020 
 SÖSK kommundirektörgrupp 22 januari 2021 
 Regionen bokat dialogmöte med tjänstepersoner i varje kommun i vecka 7 
 Regionens hörn-dialogmöte med politiker, ledning av Anna Jähnke, datum inte klart 
 SÖSK-kommittén enas om yttrande – möte tisdagen 9 mars 2021 
 KSAU och KS hantering av yttrande – ett formellt beslut för respektive kommun  

Föredragande 
Samhällsbyggnadschefen i Ystads kommun Sofia Öreberg. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) Sjöbo föreslår att till Regionens hörn-dialogmöte med politiken 
även ska oppositionsråd/oppositionsföreträdare i SÖSK bjudas med. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Hörby Kommun 

Handläggare: Ida Abrahamsson 
Titel: Hållbarhetsstrateg
E-post: ida.abrahamsson@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/44

Datum 16 mars 2021

Yttrande avseende Remiss - 
Naturvårdsprogram Hörby kommun 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden i Hörby kommun beslutade i december 2020 att skicka ut 
Hörby kommuns Naturvårdsprogram på remiss. 

Naturvårdsprogrammet består av tre delar: 

1 – Bakgrund och nuläge, med övergripande beskrivning av naturen i Hörby 
Bakgrundsdelen beskriver kommunens olika naturtyper och de särskilda naturvärden 
som finns där. Bakgrunden innehåller även avsnitt om kommunens roll och ansvar, 
olika former av naturskydd, rödlistade arter, nationella och regionala miljömål.

2 – Strategier för naturvården 
Strategidelen innehåller fyra strategier för naturvårdens bevarande och utveckling.

3 – Objektkatalog 

Objektsdelen täcker 215 värdefulla naturområden. Varje område beskrivs med en 
allmänt beskrivande text samt med fasta rubriker i en grön ruta.
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Syftet är att beskriva vilka naturtyper som finns och hur kommunen på bästa sätt kan 
ta tillvara de rika naturvärden som finns. 

Underlaget används för att planera naturvårdsåtgärder, friluftslivssatsningar och 
annan fysisk planering i kommunen. 

Handlingarna finns tillgängliga på Hörby kommuns hemsida 
www.horby.se/naturvardsprogram. Synpunkter ska inkommit senast den 6 april 
2021. 

Tomelillas synpunkter
Det är svårt utifrån kartan på sidan 45 urskilja vilka områden som ligger i 
anslutningen till Tomelilla kommun, vi hade gärna sett ett tydligare kartunderlag där 
omgivande kommuner fanns med för att kunna avgöra var områdena sammanfaller. 

Utöver detta har Tomelilla kommun inget att erinra gällande naturvårdsprogrammets 
innehåll.

Ekonomiska konsekvenser
Inga identifierade ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun. 

Barnperspektivet
Att skydda, värna och tillgängliggöra värdefull natur är positivt ur ett barnperspektiv 

Miljöperspektivet
Utformande av naturvårdsprogram är bra för att tydliggöra vilka områden som 
behöver värnas och skyddas för framtiden. 

Uppföljning
Ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, 16 mars 2021.

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson

Hållbarhetsstrateg
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Beslutet skickas till:

Hörby kommun

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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  Sida 

REMISS 1 (1) 
 Version Dnr 

2021-02-26  BMN 2020/164 

Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Planering och utveckling    
 

 

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4  | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 
kommunen@horby.se | www.horby.se 

 

 

Tyck till om Naturvårdsprogram för Hörby 
kommun 2021 
 

Bygg- och miljönämnden beslutade i december 2020 att skicka ut Hörby 
kommuns Naturvårdsprogram på remiss.  

Naturvårdsprogrammet består av tre delar:  

1 – Bakgrund och nuläge, med övergripande beskrivning av naturen i Hörby 

2 – Strategier för naturvården 

3 – Objektkatalog 

 

Lämna synpunkter 
Handlingarna kommer finnas tillgängliga på Hörby kommuns hemsida.  

Länk till Naturvårdsprogram: www.horby.se/naturvardsprogram  

För att underlätta omhändertagande av synpunkter vill vi att ni skickar in 
dessa till Samhällsbyggnadsförvaltningen via mail eller post., märk tydligt att 
det gäller Remiss Naturvårdsprogram, Dnr: BMN 2020/164. 

 

samhallsbyggnadsforvaltningen@horby.se 

eller 

Hörby kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
242 80 Hörby 

 

Synpunkter ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
senast 6 april 2021 

 

Kontaktperson 

Mikael Ulvholt 
Kommunekolog/Naturvårdsingenjör 

Tel: 0415-37 82 99 

mikael.ulvholt@horby.se 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:    

Diarienummer: KS 2021/4

Datum 19 mars 2021

Redovisning av anmälningsärenden ksau 
den 24 mars 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från valnämnden den 4 mars 2021, §§ 4–5.

2. Protokoll från kommunstyrelsen den 3 mars 2021, §§ 21–31.

3. Protokollsutdrag från Sjöbo kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 
mars 2021, § 54 – Avsiktsförklaring, Skåneexpressen 5 och Skåneexpressen 8.

4. Skrivelse den 7 mars 2021 från Thomas och Camilla Skógarnes Hallamölla 
Gård till Per-Martin Svensson, Leif Sandberg och Daniel Jonsgården. De 
bedriver turridning på islandshästar samt restaurang och B&B. De är i behov 
av ekonomisk hjälp för att fortsätta leverera en fantastisk turistupplevelse, 
ridning för särskolan Vindrosen mm. och undrar om Tomelilla kommun kan 
hjälpa dem.

5. Protokoll den 1 mars 2021, §§ 8–16 – Sydöstra Skånes Räddningstjänst.

6. Protokoll den 9 mars 2021, §§ 1–11 från Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté.

7. Protokoll den 10 mars 2021 §§ 39–56 från kommunstyrelsens arbetsutskott.

8. Protokoll den 26 februari 2021, §§ 16–26 från familjenämnden.
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9. Protokollsutdrag den 29 januari 2021 från familjenämnden, § 5, remiss – 
Hållbar – socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

10. Rapport från Riksidrottsförbundet som visar en alarmerande minskning av 
idrottsaktiviteter för helåret 2020.

11. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2021, 
§§ 13–21.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 19 mars 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

327


	Kallelse förstasida
	Dialoger och informationsärenden
	Dialoger och informationsärenden ksau den 24 mars 2021
	Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional transportinfrastrukturplan 2022–2033 alt 2037
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional transportinfrastrukturplan 2022 2033 alt 2037
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Informationsärende - Ordförandebeslut angående planuppdrag för Tryde 67:27
	Ordförandebeslut planuppdrag för Tryde 6727 signerad
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun
	Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 - Tomelilla kommun 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94
	Sida 95
	Sida 96
	Sida 97
	Sida 98
	Sida 99
	Sida 100
	Sida 101
	Sida 102
	Sida 103
	Sida 104


	Valdistrikt 2022
	Vn § 5/2021 Valdistrikt 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Karta Tomelilla Östra och Ullstorp
	Karta Tomelilla Södra
	Karta Tomelilla Sydvästra
	Karta Tomelilla Västra och Tryde
	Länk till karta med förslag på ny valdistriktsindelning

	Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB
	Tjänsteskrivelse förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB (TIAB)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Förslag Ägardirektiv Österlenhem AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Förslag Bolagsordning Österlenhem
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Förslag bolagsordning Tomelilla Industri AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Förslag Ägardirektiv Tomelilla Industri AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Löneförmån - Förmånscykel
	Tjänsteskrivelse förmånscykel
	Sida 1
	Sida 2


	Remissvar angående Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer
	Yttrande Trafikverkets remiss gällande översyn av riksintresse 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Riksintressen för kommunikationer, förteckning över
förändringar per län
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22

	Riksintresse remiss  lst Skåne SÖSK 2 mars 2021 pptx
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9


	Remissyttrande Regionplan för Skåne 2022 – 2040
	Tjänsteskrivelse till Yttrande Regionplan Skåne 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Yttrande över regionalplan för Skåne 2022-2033
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	Regionplan för Skåne 2022-2040 samrådshandling
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94
	Sida 95
	Sida 96
	Sida 97
	Sida 98

	Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut om gemensamt yttrande av SÖSK kring remiss om Regionsplan Skåne
	Sida 1
	Sida 2


	Remissvar naturvårdsprogram Hörby kommun
	Yttrande avseende Remiss - Naturvårdsprogram Hörby kommun 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Remiss Hörby Naturvårdsprogam

	Anmälningsärenden 24 mars 2021
	Redovisning av anmälningsärenden ksau den 24 mars 2021
	Sida 1
	Sida 2



