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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:

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

Tomelilla den 10 maj 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 19 
maj 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Helena 

Berlin kl. 08.30
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, kommunikationschef 

Katrin Högborn och Näringslivschef Henrik Lundblad
- Centrumutveckling

4. Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
- Hållbarhetsrapport
- Kommunranking
- Fossilbränslefritt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 10 maj 2021.

3



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:

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

Tomelilla den 12 maj 2021        Dnr KS 2020/179

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skattesats för 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 ska vara 
oförändrad, 20,61 kronor.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande läggs 
härmed fram ett förslag om oförändrad skattesats, dvs 20,61 kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 12 maj 2021.

Kommunledningskontoret

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

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

Kommunstyrelsen

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

Diarienummer: KS 2020/179

Datum 10 maj 2021

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens mål 
2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta mål och tillhörande indikatorer för 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Tomelilla har, för den nuvarande mandatperoden, pekat ut tre 
övergripande målområden för kommunens verksamhet. Dessa ska alla arbeta med 
genom att nämnder, styrelsen och verksamheter bryter ner dem till egna inriktningar 
att jobba med som syftar till att stärka respektive målområde. 

Förslaget till mål år 2022 för kommunstyrelsen är desamma som för år 2021 med 
tillägget att indikatorerna för respektive mål också fastställs.

Hållbar utveckling
Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter
Indikatorer:

 Införande av digital votering
 Utökning med 10 nya E-tjänster
 Införande av 2-3 Gateways och 30 sensorer
 20 nya öppna datakällor
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Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen
Indikatorer:

 Mätningen aktuell hållbarhetsranking i Sverige, placering bland de 60 bästa 
kommunerna.

 Fortsatt minst 2 utbildningstillfällen genom medlemskap i Glokala Sverige
 Beslut om CEMR-certifiering

Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är 
utgångspunkt för alla beslut oh åtgärder som rör barn
Indikatorer:

 Införandet av en innovationshubb för barn och ungdomar
 Införandet av funktion som barnrättsstrateg samt en skala som värderar det 

barnrättsliga perspektiv i utredningar och beslut
 Utveckling av kommunens webbplats med ett specifikt fokus på och område 

för barn och ungdomar

Delaktighet och egenmakt

Invånare, näringsliv och besökare ska känna hög servicegrad och gott 
bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun
Indikatorer:

 Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat, plats 100 eller bättre
 SKR:s Insiktsmätning, NKI 80
 SKR:s kommunkompass, 600 poäng

Invånare ska uppleva att det är meningsfullt att engagera sig, påverka och 
delta i kommunens utveckling
Indikatorer:

 SCBs medborgarundersökning, NMI 60
 Ökning av andel medborgardialoger i Tomelillapanelen med 50 %

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare
Indikatorer:

 Andel medarbetare som rekommenderar Tomelilla kommun som 
arbetsgivare, 75 %. 

 SKRs Kommunkompass, delområde arbetsliv, 80 poäng
 Andel heltidsarbetande medarbetare 85 %

6



3 (4)

Trygghet och hälsa

Arbete med livskvalitet och folkhälsa ska förbättras
Indikatorer:

 Förvaltningens alla verksamheter ska ha en aktiv handlingsplan som möter 
Livskvalitetsprogrammets prioriteringar

 Uppföljning av handlingar och resultat som möter Livskvalitetsprogrammets 
prioriteringar ska redovisas varje tertial 

Tomelilla ska upplevas som en trygg kommun
Indikator:

 Totalindex i polisens trygghetsmätning, 1,90

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

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

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

Uppföljning
Uppföljning av målen kommer att ske tertialvis under år 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 10 maj 2021.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
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Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Socialdemokraternas förslag till mål för kommunstyrelsen 

 

Hållbar utveckling 

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

Använd de möjligheter som finns för att förenkla vardagen för kommuninvånarna. 

God utbildning ges. Personalen ges god möjlighet till fortbildning/kunskapsökning. 

 

Delaktighet och egenmakt 

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna 
upplever att de kan påverka sin vardag 

Öka möjligheterna för dialog med kommuninvånarna. 

 

Trygghet och hälsa 

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras. 

Den upplevda tryggheten ökar.  Tomelilla upplevs som en trygg kommun. 
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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: Britt-Marie Börjesson 
Titel: Kommundirektör
E-post: britt-marie.borjesson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS DiarieNr

Datum 26 april 2021

Tjänsteskrivelse uppdrag att upphandla 
kommunens upphandlingsverksamhet

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att upphandla 
kommunens upphandlingsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun är en relativt liten kommun som har svårt att hålla alla 
expertfunktioner i egen regi. Med anledning av detta samarbetar vi med våra 
grannkommuner inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) i en mängd 
olika frågor, allt från räddningstjänst och alkoholhandläggning till dataskyddsombud 
och överförmyndarverksamhet.

För en kommuns verksamheter är offentliga upphandlingar vardag, men ändå något 
mycket komplext och svårt att hantera. Det krävs experthjälp för att 
förfrågningsunderlag ska utformas på ett genomtänkt och korrekt sätt. För 
närvarande har kommunens upphandlingsenhet 1,5 tjänst och är för liten för att klara 
alla olika typer av upphandlingar för alla typer av kommunala verksamheter. 

På kommundirektörsnivå diskuteras kontinuerligt förutsättningar för en samverkan 
inom SÖSK, men eventuella områden har inte ännu föranlett några reella och 
formaliserade samarbeten. Redan idag hjälper de olika upphandlingsenheterna 
varandra inom SÖSK, men inte inom ramen för en gemensam enhet.

All upphandling ska ske på ett professionellt sätt och tillgodose kommunens behov 
av varor och tjänster. Kommunens storlek som upphandlande myndighet och köpare 
ska utnyttjas genom att ramavtal tecknas med leverantörer inom de områden som 
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beställningar sker frekvent. Tecknade ramavtal är tvingande och ska användas av alla 
anställda. En upphandling ska planeras i så god tid att den kan genomföras i enlighet 
med kommunens upphandlingspolicys. 

Krav som bör ingå i uppdraget tjänster för upphandling:

 Leda hela upphandlingsarbetet

 Genomföra kravanalys tillsammans med verksamheten

 Alltid göra marknadsanalys innan förfrågningsunderlaget utformas

 Vara drivande vid framtagande av utvärderingsmodell för att skapa hög 
konkurrens från bra anbudsgivare som möter verksamhetens krav

 Skapa och publicera upphandlingar i upphandlingssystemet Visma TendSign

 Bevaka och hantera frågor/svar i upphandlingarna

 Anbudsöppning/utvärdering av anbud/meddela tilldelningsbesked och 
bevaka avtalsspärr

 Bevaka och handlägga eventuella överprövningar

Med detta som bakgrund vill förvaltningen få kommunstyrelsens arbetsutskotts 
uppdrag att upphandla externa tjänster för kommunens gemensamma upphandlings- 
och inköpsfunktion. Målet är att externa tjänster för upphandling ska tillgodose 
kommunens behov av en hållbar, rättssäker och effektiv upphandlingsfunktion.

Ekonomiska konsekvenser
Uppdraget ska inte ges för att en upphandling av upphandlingsverksamheten ska leda 
till en besparing utan målsättningen är en förbättrad kvalitet och att förstärka 
förutsättningarna att upprätthålla en bred kompetens. Det är också mycket svårt att 
beräkna vilken ekonomisk effekt förbättrade upphandlingar kan ge.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget berör barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Upphandlingsverksamheten ska följas upp regelbundet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, 26 april 2021.

Kommunledningskontoret

Britt-Marie Börjesson

Kommundirektör

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Organisations- och arvodesberedningen § 3

Strategi för medborgardialog

Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i 
Tomelilla kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med en 
ledamot från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid tre tillfällen diskuterat hur 
medborgardialogen kan förbättras både allmänt och vid speciella frågor. 

Förvaltningen bör ha en plan för hur medborgardialogen ska genomföras vid större och 
viktigare frågor, som till exempel framtagande av översiktsplan, fördjupade planer med mera, 
men det beredningen har inriktat sig på är den politiska medborgardialogen. 

Många förslag har tagits upp såsom exempelvis medborgarnas frågestund på 
kommunfullmäktige, öppna nämndsammanträden, digitala frågestunder, ”afternoon tea” med 
kommunalråden och så vidare. Ytterligare förslag har kommit upp i SKR:s 
Kommunkompassen. Beredningen har också betonat att dialogen behöver hållas såväl fysiskt 
som digitalt, även när covid-19 pandemin är över.

Beredningen föreslår därför kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en 
kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. Eftersom denna strategi 
ska omfatta den politiska medborgardialogen så är det viktigt att en politisk referensgrupp 
med en ledamot från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas. Strategin 
kommer senare att antas av kommunfullmäktige i enlighet med reglemente för hantering av 
styrdokument i Tomelilla kommun.

Strategin bör utarbetas på ett sådant sätt att den kan antas senast våren 2022.
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Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av en ny strategi med en politisk referensgrupp kommer att kosta i form av arvoden och 
kanske ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vad den färdiga strategin kommer att innebära i form av 
kostnader är svårt att bedöma i dagsläget.

Även den tjänstemannatid som går åt för att utarbeta strategin innebär en kostnad. Beredningens 
tydliga uppmaning är att strategin ska vara kort och kärnfull snarare än lång och omfattande.

Barnperspektivet
En ny strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun kommer att beröra barn till viss del. Det 
nuvarande ungdomsrådet är redan idag en del av Tomelilla kommuns medborgardialog.

Miljöperspektivet
En digital medborgardialog har fördelar i form av mindre persontransporter. Detta måste ställas mot 
behovet av att träffas fysiskt.

Uppföljning
Den kommande strategin bör följas upp regelbundet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1525.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Organisations- och arvodesberedningen § 4

Externa samarbeten

Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar uppmana kommunstyrelsens arbetsutskott 
att tillsammans med Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner utreda en gemensam 
bygglovshantering.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor. En av frågorna som beredningen har diskuterat är 
kommunens externa samarbeten och hur dessa kan utvecklas. 

Vid sammanträdet den 17 mars 2021, OAB § 2, beslutade beredningen föreslå 
kommunstyrelsen att i första hand ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
Simrishamns kommun utreda en avveckling av ÖKRAB samt i andra hand att Tomelilla 
kommun lämnar bolaget.

Utöver detta har beredningen diskuterat de externa samarbetena gällande 
överförmyndarenheten och överförmyndarnämnden, om kommunens fastighetsförvaltning 
och Österlenhem/TIAB:s fastighetsförvaltning kan samarbeta närmre eller slås samman, hur 
jämställdheten kan förbättras i externa samarbeten där Tomelilla kommun ingår samt om en 
gemensam SÖSK-handläggning av bygglov kan genomföras. 

Det är viktigt att möjligheter till externa samarbeten är en ständigt aktuell fråga. Beredningen 
vill i ett första steg uppmana kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med Ystads, 
Sjöbo och Simrishamns kommuner utreda en gemensam bygglovshantering.

I dagsläget är beredningen inte beredd att lägga förslag på ytterligare externa samarbeten, men 
ser det som nödvändigt att förvaltningen arbetar strategiskt tillsammans med 
grannkommunerna för att utveckla de verksamhetsområden där allt mer specialisering krävs. 
Det kan innebära gemensamma enheter som för överförmyndarverksamheten och tidigare 
alkoholenheten, men också exempelvis utbildningsinsatser inklusive förtroendevaldas 
utbildningar. Det kan också bestå av delning av tjänster som exempelvis 
digitaliseringsavdelningen har gjort med Simrishamns kommun.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. Däremot ser beredningen det som ekonomiskt 
nödvändigt att samarbeta med andra aktörer för att klara kommunens uppdrag.

Barnperspektivet
Beredningen har inte funnit att barnperspektivet berörs nämnvärt.

Miljöperspektivet
Beredningen har inte funnit att miljöperspektivet berörs nämnvärt.

Uppföljning
Beslutet behöver inte följas upp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1526.

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

Diarienummer: KS 2018/208

Datum 12 maj 2021

Tjänsteskrivelse ändring av bilaga 1 till 
finansreglementet

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta ändringar i bilaga 1 till 
finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag, handlingsid: Ks 
2021.xxx.

Ärendebeskrivning
Med anledning av personförändringar såväl inom politiken som på 
tjänstepersonsidan behöver kommunstyrelsens arbetsutskott justera bilaga 1 i 
finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag.

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Uppföljning
Ärendet följs upp efter behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 12 maj 2021.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Ekonomiassistent Eva Ahl
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 18:2b
Bilaga 1

 

Dnr KS 2018/208

Bilaga 1 till finansreglemente för Tomelilla kommun och 
dess helägda bolag – behöriga personer

Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021. 
Gäller från den 1 juni 2021. 

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dokumentansvarig tjänsteman: Ekonomichef
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Följande personer innehar fr.o.m. 2021-06-01 delegation.
Delegationen inkluderar att följa finans- och borgensreglementets regler.

Tomelilla kommun

Beslut om upptagande av nya långfristiga 
lån och omsättning av befintliga 
långfristiga lån, enligt 
Kommunfullmäktiges låneram, delegeras 
till var för sig, a) kommunstyrelsens 
ordförande och i dennes frånvaro till b) 
kommunstyrelsen 1:e vice ordförande.
Rapportering ska ske till kommunstyrelsen 
var tredje månad.

a) Kommunstyrelsen ordförande Per-
Martin Svensson 
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Leif Sandberg 

Beslut om terminsaffärer och ränteswapar, 
delegeras till var för sig, a) 
kommunstyrelsens ordförande och i 
dennes frånvaro till b) kommunstyrelsen 
1:e vice ordförande

a) Kommunstyrelsen ordförande Per-
Martin Svensson
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Leif Sandberg

Undertecknande av handlingar i samband 
med kommunens upplåning, 
likvidförvaltning, terminsaffärer eller 
annan finansiell verksamhet delegeras till 
två i förening, en ur vardera gruppen a) 
och gruppen b).

a) Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
b) Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson

Undertecknande av borgenshandlingar, 
delegeras till var för sig, a) 
kommunstyrelsens ordförande och i 
dennes frånvaro till b) kommunstyrelsen 
1:e vice ordförande.

a) Kommunstyrelsen ordförande Leif 
Sandberg
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Per-Martin Svensson

Undertecknande av handlingar, som gäller 
kontantuttag upp till ett värde av högst 50 
000 SEK och attesterade utbetalningar via 
internetbanken.

Två i förening av Eva Ahl, Emelie Olsson, 
Adnan Elkaz, Jonas Svensson, Elisabeth 
Wahlström, Britt-Marie Börjesson, 
Margareta Erlandsson, Sofia Kron, Leif 
Sandberg, Per-Martin Svensson och 
Madeleine Dexe Andersson

Undertecknande av handlingar som gäller 
kontantuttag över 50 000 SEK hos bank 
två i förening, en ur vardera gruppen a) 
och gruppen b).

a) Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
b) Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson
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Beordra och genomföra överföringar 
mellan kommuns egna konton i bank- och 
plusgiro via telefon eller internet, 
delegeras till var för sig.

Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson

Att via fax eller telefon stoppa betalningar 
i remitteringsrutiner hos plusgirot och 
bankgirot, delegeras till var för sig.

Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson

Administration, via internetbanken, av s.k. 
förladdade kort för handkassa och 
försörjningsstöd enligt separata avtal med 
Sparbanken Skåne och attesterade 
underlag, delegeras till var för sig.

Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson

Österlenhem AB och Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB)
Behöriga personer utses av bolagens respektive styrelser.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kommunstyrelsen

Handläggare: Madeleine Dexe Andersson 
Titel: Kvalitets- och utvecklingsledare
E-post: Madeleine.DexeAndersson@tomelilla.se
Telefon: 0417-18000
Mobil:   

Diarienummer: KS 2020/217

Datum 12 maj 2021

Uppföljning internkontrollplan 2021 – 
kommunstyrelsen, tertial 1

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen 
och de förslag på åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 48/2021, att utifrån genomförd 
riskanalys anta den interna kontrollplanen för år 2021. Enligt planen ska 
uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen i juni och i oktober.

Förvaltningens samlade bedömning av de granskningar som är gjorda är att det inte 
finns några väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen bedöms 
vara god.

Vid den granskning och de stickprovskontroller som utförts har förbättringsåtgärder 
identifierats bland annat gällande rutinerna kring att samla och dokumentera 
kommunens avtal samt en direkt åtgärd att aktuell attestförteckning för 
familjenämnden tas upp för beslut i nämnden, se riskid 13.

En granskning (riskid 31, Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer 
anvisningar för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att 
handlingar inte upprättas eller diarieförs.) har inte kunnat utföras enligt plan 
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beroende på att kontrollmomentets komplexitet utifrån ett integritetsperspektiv där 
samverkan med de fackliga organisationerna var nödvändig. Detta kontrollmoment 
kommer att rapporteras i samband med tertial 2.

En mer detaljerad beskrivning av granskningen av de kontrollmoment som är 
beslutade enligt den interna kontrollplanen och som ska rapporteras i tertial 1 bifogas 
ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.

Uppföljning
Enligt planen ska uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen i juni och oktober. 
En sammanfattande bedömning av kommunens interna kontroll rapporteras även i 
tertialrapporten, delårsrapporten och årsredovisningen, dels i varje nämnds 
verksamhetsberättelse, dels i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 12 maj 
2021.

Uppföljning internkontrollplan 2021 – kommunstyrelsen, tertial 1, handlingsid: Ks 
2021.xxx.

Kommunledningskontoret

Madeleine Dexe Andersson

Kvalitets- och utvecklingsledare

23



3 (3)

Beslutet skickas till:

Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Uppföljning internkontrollplan 2021 – kommunstyrelsen, tertial 1
Denna rapport innehåller kommunledningskontorets sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen gällande tertial 1och dokumentation 
av hur granskningen är genomförd, både eventuella direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Förvaltningens samlade bedömning av de granskningar som är gjorda är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen 
bedöms vara god.

Vid den granskning och de stickprovskontroller som utförts har förbättringsåtgärder identifierats bland annat gällande rutinerna kring att samla och dokumentera 
kommunens avtal samt en direkt åtgärd att aktuell attestförteckning för familjenämnden tas upp för beslut i nämnden, se riskid 13.

En granskning (riskid 31, Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att 
handlingar inte upprättas eller diarieförs.) har inte kunnat utföras enligt plan beroende på att kontrollmomentets komplexitet utifrån ett integritetsperspektiv där 
samverkan med de fackliga organisationerna var nödvändig. Detta kontrollmoment kommer att rapporteras i samband med tertial 2.

En mer detaljerad beskrivning av granskningen av de kontrollmoment som är beslutade enligt den interna kontrollplanen och som ska rapporteras i tertial 1 följer 
nedan.
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Dokumentation av granskning
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar och eventuella direktåtgärder.

Granskning
Riskid 5

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

Kontrollmoment Kontrollera att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal.

Kontrollmetod Stickprov ur kundreskontran.

Omfattning/ avgränsning Två månader granskas. Mars och augusti. 40 kundfakturor granskas vardera månad. Denna granskning avser mars månad.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Totalt har 40 kundfakturor slumpmässigt valts ut för att kontrollera att debiterade taxor och avgifter följer beslutade taxor och 
avgifter. Samtliga 40 kundfakturor har kontrollerats utan anmärkning.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt har 40 kundfakturor slumpmässigt valts ut för att kontrollera att debiterade taxor och avgifter följer beslutade taxor och 
avgifter. Samtliga 40 kundfakturor har kontrollerats utan anmärkning. Inga åtgärder anses nödvändiga.

Granskningstidpunkt 2021-05-11

Utförd av Madeleine Dexe Andersson
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Granskning
Riskid 7

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

Kontrollmoment Kontrollera att beslutsattest skett av rätt person mot attestreglemente.

Kontrollmetod Stickprov ur leverantörsreskontran.

Omfattning/ avgränsning Två månader granskas. Mars och augusti. 40 leverantörsfakturor granskas vardera månad. Denna granskning avser mars månad.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Granskningen visar att resultatet är tillfredsställande gällande att attest har skett av rätt person. Beslutad attestförteckning för 
familjenämnden avseende 2020 och 2021 saknas. Verksamheten har informerats där åtgärd vidtagits att ta upp aktuell 
attestförteckning för beslut i nämnden omgående. Inga ytterligare åtgärder föreslås.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt har 40 slumpmässigt utvalda leverantörsutbetalningar granskats med avseende på att beslutsattest skett av rätt person i 
enlighet med gällande attestförteckning.

Granskningen visar att av 40 fakturor har 28 fakturor beslutsattesterats i sin helhet i enlighet med beslutade attestförteckningar och 
anses helt korrekta.

Familjenämndens attestförteckningar har inte beslutats i nämnden, dock har dessa 5 fakturor beslutsattesterats av verksamheten 
utsedda beslutsattestanter. Fakturorna anses därför vara korrekt attesterade. Åtgärd att besluta gällande attestförteckning i nämnden 
har föreslagits.

Samhällsbyggnadsnämndens attestförteckning har beslutats i nämnden, dock har en beslutsattestant fallit bort i den beslutade 
versionen för 2021, dock har dessa 7 fakturor beslutsattesterats av verksamheten utsedd beslutsattestant. Fakturorna anses därför 
vara korrekt attesterade. Åtgärd att uppdatera den beslutade attestantförteckningen i nämnden har föreslagits.

Granskningstidpunkt 2021-05-10

Utförd av Madeleine Dexe Andersson

27



Granskning
Riskid 13

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

Kontrollmoment Kontroll att stickprov görs hos avtalade leverantörer

Kontrollmetod Stickprov ur leverantörsreskontran

Omfattning/ avgränsning Samtliga leverantörsfakturor avseende mars och augusti månad, överstigande 50 tkr, ska kontrolleras. Denna granskning avser mars 
månad.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Granskningen har visat en hög följsamhet gällande inköp i enlighet med avtal. Förbättringsbehov har identifierats gällande rutinerna 
kring att samla och dokumentera kommunens avtal. I övrigt föreslås ingen åtgärd.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Leverantörsfakturor överstigande 50 tkr har kontrollerats med avseende på om inköp har gjorts i enlighet med gällande avtal. 29 
fakturor var aktuella för granskning. 24 av dessa 29 fakturor avsåg inköp som gjorts i enlighet med avtal. När det gäller resterande 5 
fakturor, från totalt 3 leverantörer, kunde inte avtalen hittas i vare sig avtalsdatabasen eller Evolution. Det finns dock inget som 
tyder på att inköpen inte är i enlighet med avtalen. Berörda verksamheter har fått i uppdrag att återkoppla. Vid granskningen har 
därmed behov av förbättringar identifierats gällande rutinerna kring att samla och dokumentera kommunens avtal. I övrigt föreslås 
ingen åtgärd.

Granskningstidpunkt 2021-05-11

Utförd av Madeleine Dexe Andersson
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Granskning
Riskid 26

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

Kontrollmoment Uppföljning att rutin för synpunkter och klagomål följs.

Kontrollmetod Granskning av inkomna synpunkter och klagomål.

Omfattning/ avgränsning Inkomna klagomål och synpunkter under februari, juni och oktober. Denna granskning avser februari månad.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Sammanlagt 29 synpunkter inkom under februari. Det kan konstateras att vissa brister föreligger vad gäller återkoppling. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

19 synpunkterna som kom in under februari gäller samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde varav 15 rör snö- och 
halkbekämpning. 8 synpunkter gällande snöröjningen besvarades inte inom föreskriven tid. Arbete pågår med att se över processen 
när det gäller synpunkter på snö-/halkbekämpning. I de fall där det konstaterats brist i återkoppling har synpunkten åtgärdats kort 
efter det att synpunkten lämnats men på grund av hög arbetsbelastning har återkoppling inte skett. Planen är att Tomelilla direkt 
besvarar synpunkterna i de fall där detta är möjligt och vid behov samråder med Gata/park.

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit 2 synpunkter under perioden. En synpunkt är besvarad och vad avser den andre så har 
synpunktslämnaren informerats muntligt om att ärendet kommer att behandlas politiskt och att återkoppling kommer att ske 
därefter.

Vård och omsorgsnämnden fick under perioden in 5 synpunkter, varav en inte besvarats inom föreskriven tid. Familjenämnden 
mottog 2 synpunkter i februari. Båda synpunkterna rör barn- och utbildningsverksamheten och inget av dem har svar registrerat i 
ärendet. Byggnadsnämnden fick in en synpunkt under perioden och denna besvarades ej inom föreskriven tid.

Inga synpunkter inkom till kommunstyrelsen och Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd under februari.

Enligt rutinen för hantering av synpunkter och klagomål ska all diarieföring som rör synpunkter och klagomål göras av Tomelilla 
direkt. I den kompletterande rutin som tagits fram för Tomelilla direkts arbete med synpunkter och klagomål anges hur Tomelilla 
direkt ska bevaka och följa upp så att synpunkter utreds och besvaras. Det kan dock konstateras att uppföljning inte skett i 
tillräcklig omfattning under aktuell period. Att en synpunkt inte har ett svar kopplat till sig i diariet kan i värsta fall betyda att 
återkoppling inte skett till personen som lämnat synpunkten. Det kan också vara så att återkoppling har skett men att denna inte 
registrerats i diariet. Detta strider mot såväl offentlighetsprincipens bestämmelser om hantering av allmänna handlingar som 
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gällande rutin för hantering av klagomål och synpunkter. För att underlätta för verksamheterna har en ny funktionsbrevlåda införts 
för handlingar som ska registreras i diariet, registratur@tomelilla.se. Vidare torde det vara angeläget att den kommunövergripande 
rutinen behandlas en gång per år i ledningsgrupper och på verksamheternas APT för att på så sätt hålla medarbetarnas medvetenhet 
om rutinen levande. Inom stöd och omsorg finns ett väl utvecklat arbetssätt när det kommer till att hantera synpunkter och 
klagomål. I dessa verksamheter finns god vana vid att arbeta med att identifiera brister och avvikelser. Ett förslag är att arrangera 
workshops för övriga verksamheter där stöd och omsorg delar med sig av sitt arbetssätt och sina erfarenheter.

Granskningstidpunkt 2021-05-04

Utförd av Pamela Lindqvist, enhetschef Tomelilla direkt

Granskning
Riskid 31

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

Kontrollmoment Kontroll att inkomna handlingar diarieförs.

Kontrollmetod Stickprovskontroll

Omfattning/ avgränsning Tio tjänstemän kontrolleras under en vecka. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Granskning ej genomförd enligt plan beroende på kontrollmomentets komplexitet utifrån ett integritetsperspektiv där samverkan 
med de fackliga organisationerna var nödvändig. En lösning har nåtts gällande hur kontrollmomentet kan utföras till nästa tertial.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

-

Granskningstidpunkt Kommer att genomföras under maj/juni.

Utförd av Kommer att genomföras av kanslichef Johan Linander.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Leader Sydöstra Skåne

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/79

Datum 12 maj 2021

Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring 
LEADER Sydöstra Skåne

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom och ge LEADER Sydöstra 
Skåne i uppdrag att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för programperioden 2023-
2027.

Ärendebeskrivning
LEADER Sydöstra Skåne har påbörjat arbetet med att ta fram en ny lokal 
utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027.

Jordbruksverket har skickat ut till leaderkontoren att de vill ha in en avsiktsförklaring 
från de kommuner som ska ingå i leaderområdet.

Avsiktsförklaringen innebär endast att kommunen ställer sig bakom att LEADER 
Sydöstra Skåne arbetar med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för 
programperioden 2023-2027.

Avsiktsförklaringen innebär inte att Tomelilla kommun förbinder sig till den 
offentliga medfinansieringen till kommande programperiod. Först när strategin har 
blivit prioriterad av Jordbruksverket kommer LEADER Sydöstra Skåne inkomma 
med ett ärende gällande den offentliga medfinansieringen.

Ekonomiska konsekvenser
En ny lokal utvecklingsstrategi med utökade resurser från Jordbruksverket kan också 
innebära en viss ökning av Tomelilla kommuns medfinansiering. 
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Barnperspektivet
Det är viktigt att barnperspektivet tas upp i en ny lokal utvecklingsstrategi.

Miljöperspektivet
Det är viktigt att miljöperspektivet tas upp i en ny lokal utvecklingsstrategi.

Uppföljning
Ärendet kommer att följas upp när beslut har kommit från Jordbruksverket.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 12 maj 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

LEADER Sydöstra Skåne

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Utvecklingschef Helena Berlin
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Förtydligande gällande avsiktsförklaring till LEADER Sydöstra Skåne 
 

Bakgrund 
LEADER Sydöstra Skåne har påbörjat arbetet med att ta fram en ny lokal 
utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027.  

Jordbruksverket har skickat ut till leaderkontoren att de vill ha in en 
avsiktsförklaring från de kommuner som ska ingå i leaderområdet.  

Avsiktsförklaringen innebär endast att kommunen ställer sig bakom att 
LEADER Sydöstra Skåne arbetar med att ta fram en lokal 
utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027. 

Att ni skriver under denna avsiktsförklaring innebär inte att ni förbinder er 
till den offentliga medfinansieringen till kommande programperiod. Först 
när strategin har blivit prioriterad av Jordbruksverket kommer LEADER 
Sydöstra Skåne inkomma med ett ärende gällande den offentliga 
medfinansieringen. 

En förenklad tidsplan för strategiprocessen finns på sida två i detta 
dokument.  

 

 

Att ta ställning till  
Att Tomelilla kommun ställer sig bakom och ger LEADER Sydöstra Skåne i 
uppdrag att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för programperioden 
2023-2027.  

Kontakt 
Vid eventuella frågor kontakta Kristin Sjövall, verksamhetsledare, LEADER 
Sydöstra Skåne, kristin.sjovall@leadersydostraskane.se, 0722-44 11 58  
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MAJ - J UNI  

Omvärlds- och behovsanalys 

SWOT-ANALYS 

1. Internworkshop med styrelsen, LAG och 
ungdomsstyrelsen 

2. Workshop kommunala tjänstepersoner 
3. Workshop med allmänhet 
4. Enkät 

 

MARS – MAJ 2021 

Framtagning av förslag på lokal 
utvecklingsstrategi 

Avsiktsförklaring från 
kommunerna 

Lokal utvecklingsstrategi skickas på remiss 

WORKSHOP 
Offentlig sektor, 
politiken 

JULI – AUGUSTI 2021 MAJ – JULI 2021 

Ett första utkast av den 
lokala utvecklingsstrategin 
skickas till Jordbruksverket 

Jordbruksverket bedömer och 
prioriterar 

15 OKTOBER 2021 OKTOBER 2021 – MAJ 2022 JUNI 2022 

Färdigställande av lokal utvecklingsstrategi  Ansöka om startbesked 
från Jordbruksverket 

Startbesked från Jordbruksverket 

 

Start av ny programperiod 

ENKÄT 
Privat och ideell 
sektor 

JUNI – OKTOBER 2022 15 OKTOBER 2022 JANUARI 2023 

Medfinansieringsintyg 
från kommunerna 

Budgetfördelning från 
Jordbruksverket 

Prioriteringsbeslut från 
Jordbruksverket 

 

Förfrågan offentlig 
medfinansiering från 
kommunerna 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kristianstad kommun

Handläggare: Ida Abrahamsson 
Titel: Hållbarhetsstrateg
E-post: ida.abrahamsson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2021/74

Datum 12 april 2021

Yttrande avseende Översiktsplanen för 
Kristianstad stad, BN 15–1977

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Översiktsplan för Kristianstad Stad i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning
Kristianstad kommun har upprättat ett granskningsförslag för Kristianstad stad, 
upprättad 2021-03-30. Planen ersätter den fördjupade översiktsplanen för 
Kristianstad stad (KF 2009-06-09). 

Planen är utställd för granskning från 2021-04-12 till 2021-06-14.

Syftet med ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad är att redovisa 
kommunens ambitioner för utveckling av staden de kommande decennierna. 

Planperioden beräknas sträcka sig från 2021 till 2037 och innebär planberedskap för 
16 000 nya invånare och 7 300 nya bostäder. Översiktsplanen för Kristianstad stad 
har samma fysiska avgränsning som den fördjupade översiktsplanen 2009 och 
innefattar det område som inte behandlas i Översiktsplanen 2013. Planen förhåller 
sig till sin omgivning, även om markanvändningen är begränsad till planområdet. 
Staden har en viktig roll för nordöstra Skåne som tillväxtmotor och för kommunens 
basorter. 

Planen visar var ny bebyggelse, nya vägar, cykelvägar, skyddsvallar, större natur- och 
rekreationsområden, verksamhetsområden och industriområden med mera kan 
utvecklas. 
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Yttrande Tomelilla kommun 
I planen fastställer Kristianstad att det behövs en fortsatt samverkan vid planering av 
större investeringar som har betydelse för flera kommuner eller hela regionen. Ett 
ställningstagande som Tomelilla kommun tycker är positivt och ställer sig bakom. 

I övrigt har Tomelilla kommun inget att erinra gällande översiktsplanen för 
Kristianstad stad. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet beaktas i Översiktsplanen av Kristianstad kommun, Tomelilla 
kommuns yttrande har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda miljökonsekvenser för Tomelilla kommun.

Uppföljning

Beslutsunderlag
Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument.

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson

Hållbarhetsstrateg

Beslutet skickas till:

Kristianstad kommun 
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KUNGÖRELSE OM GRANSKNING 
BN 15-1977 ÄÖP Kristianstad stad 
2021-03-30 

 

 
 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter 
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 

www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    
 

Granskning av ändring av 
översiktsplanen för Kristianstad 
stad  

Ett förslag till översiktsplan för Kristianstad 
stad, upprättad 2021-03-30 , är utställt för 
granskning från och med 2021-04-12 till 
2021-06-14. 

Syfte och omfattning 
Syftet med ändringen av översiktsplanen för 
Kristianstad stad är att redovisa kommunens 
ambitioner för utveckling av staden de 
kommande decennierna. Planen ersätter den 
fördjupade översiktsplanen för Kristianstad 
stad (KF 2009-06-09).  

Planperioden beräknas sträcka sig från 2021 
till 2037 och innebär planberedskap för 
16 000 nya invånare och 7 300 nya bostäder. 
Planen visar var ny bebyggelse, nya vägar, 
cykelvägar, skyddsvallar, större natur- och 
rekreationsområden, verksamhetsområden 
och industriområden med mera kan utvecklas.  

Samrådsförslaget var ute på samråd från 
2019-12-09 till 2020-03-09 då det kom in 102 
yttranden. Samrådsredogörelsen beskriver 
hur dessa synpunkter har hanterats och vilka 
ändringar som gjorts i planen. 

Planhandlingarna finns här:  
• På Kristianstads kommuns webbplats 

(https://www.kristianstad.se/oversikt
splanstaden) som både PDF och länk 
till den digitala plattformen. 

• I Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 
Kristianstad 

 

 

 

 

Synpunkter 
Synpunkter på planförslaget lämnas via: 
planadm@kristianstad.se 
eller 
Byggnadsnämnden 
291 80 Kristianstad 

Märk e-post/brev med ”BN 15-1977 ÄÖP 
Kristianstad stad”.  
Synpunkterna ska ha inkommit till 
byggnadsnämnden senast måndag den 14 
juni 2021.  

Kontaktpersoner 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Per Blomberg (projektledare)   
044-13 26 14  
per.blomberg@kristianstad.se 
 
Rebecka Danielsson (bitr. projektledare) 
044-13 28 64 
Rebecka.danielsson@kristianstad.se 

Vad är en översiktsplan? 
En översiktsplan anger kommunens 
viljeinriktning för mark- och 
vattenanvändningen inom planområdet. Målet 
är en hållbar utveckling i området med 
strategier att hantera kommande utmaningar. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men 
fungerar som vägledning för bland annat 
detaljplanering och bygglov samt olika 
myndigheters ställningstagande.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Terese Bruhn 
Titel: Planarkitekt
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se
Telefon: 0417-181 97
Mobil: 070- 995 80 08

Diarienummer: KS 2017/207

Datum 6 maj 2021

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
detaljplan Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps station) för granskning.

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

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

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

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

Uppföljning
Efter beslut av kommunstyrelsen ställs detaljplanen ut för granskning.

Beslutsunderlag
Granskningshandling-Plankarta-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstops station) 2020-
08-24, rev 2021-05-06

Granskningshandling-Planbeskrivning-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstops station) 
2020-08-24, rev 2021-05-06

Granskningshandling-Samrådsredogörelse-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstops 
station) 2020-08-24, rev 2021-05-06

Granskningshandling-Behovsbedömning-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstops 
station) 2020-08-24, rev 2021-05-06

Samhällsbyggnad

Terese Bruhn

Planarkitekt
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Beslutet skickas till:

Kerstin Torseke Hulthén, Tf planchef

Terese Bruhn, planarkitekt
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Beslutsdatum Instans

Ny detaljplan för Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstoprs station)

Tjustorp 2:78,Tjustorp 9:27,Tjustorp12:25, Tjustorp 3:36

Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                                          

Planarkitekt                                                             

Upprättad på Samhällsbyggnad 2020-08-24, rev 2021-05-06

Kerstin Torseke Hulthén

Tf planchef

Plan nr

Granskninghandling

Samråd

2019-12-09 KS

Granskning

KSAU

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:

Behovsbedömning

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2017/202
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Behovsbedömning 

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

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 

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

Planens styrande egenskaper 

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

Planens tänkbara effekter 

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

Sammanvägd bedömning 

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

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

X Påverkan Ingen el-
ler liten 

påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden   X  

Strandskydd   X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

Effekter på miljön 

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X  

Stadsbild   X  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   X  

Övrigt buller  X  

Föroreningar, luft  X  

Föroreningar, mark  X  

Föroreningar, vatten  X  

Risk och säkerhet   X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vatten-
drag 

  X  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Krav på skyddsavstånd till be-
fintliga verksamheter 

 X  

Skuggor  X  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten  X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   X  

Naturresurser   X  

Rekreation   X  

Kulturmiljö   X  

Fornlämningar   X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 

 
Terese Bruhn Kerstin Torseke Hulthén  

Planarkitekt Tf planchef 
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

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

Val av förfarande 

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

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande.  

Standardförfarande  
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Handlingar 

Planhandlingar 

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

 Planbeskrivning (denna handling) 

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

Övriga handlingar  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning  

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

Planens bakgrund, syfte  

Syfte 

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

Bakgrund 

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

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget precis vid järnvägsstationen i Smedstorp. Området 
angränsar till Storgatan i väster, järnvägsspåret i söder och till privata 
fastigheter i norr och öst. 
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Den skrafferade markeringen visar det ungefärliga planområdet.  

Areal 

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

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs av Trafikverket. 

Plansituation 

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

 
Detaljplan S 8 Smedstorp.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

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

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

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  

 

Kulturmiljöprogram  

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

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

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

 

De utpekade byggnaderna i kulturmiljöprogrammet i förhållande till området som detaljplanen 

avser.  

Miljömål 2014 - 2020 

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

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

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

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

Samråd  

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

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

Förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Stationsområdet 

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

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

 

Smedstorps station med utblick mot väster. 

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. 

Markföroreningar  

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

Järnväg 

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

Kulturmiljö  

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

Service 

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

Grönstruktur 

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

Gatunät och biltrafik 

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

Gång- och cykeltrafik 

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

Kollektivtrafik 

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

Parkering  

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

Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

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

Risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten 

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

Hälsa och säkerhet  

Radon 

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

Farligt gods 

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

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

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

El 

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

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt kommunala föreskrifter.  
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Planförslag 

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

Planbestämmelser 

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

Planbestämmelse för Allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap 

Gata  

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

Gata (PBL 4 kap 5§ punkt 2) 

Park 

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

Park (PBL 4 kap 5§ punkt 2) 

 

Parkering 

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

Parkering. (PBL 4 kap 5 § punkt 2)  

 

Egenskapsbestämmelse för allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap 

Gång  

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

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid  

GATA 

 

 

GATA 

P-plats 

PARK 

57



Granskningshandling 
2020-08-24, rev 2021-05-06 

12(15) 

 

 

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

Konsekvenser 

Behovsbedömning  

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

Miljökonsekvenser 

Riksintressen 

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

Kulturhistoriskt värdefull miljö 

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

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

Ekonomiska konsekvenser 

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

Sociala konsekvenser 

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

Huvudmannaskap för allmän platsmark 

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

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd december 2019 

Granskning juni 2021 

Antagande september 2021 

Laga kraft oktober 2021 

 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Fastighetsrättsliga frågor 

Marköverföring  

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

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

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

Fastighet  Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

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

193 m2 från 
Tjustrorp 3:36 

 Järnvägsändamål 

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

Järnvägsändamål  

Ny fastighet 

 

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

 Gata, parkering, 
park 

 

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

  

60



Granskningshandling 
2020-08-24, rev 2021-05-06 

15(15) 

 

 

 

Fastighetsbildning  

Tomelilla kommun initierar och bekostar fastighetsbildning som 
Lantmäteriet genomför. 

Fastighetsbestämning 

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

Servitut  

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

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

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

Huvudmannaskap för allmän platsmark 

Tomelilla kommun kommer vara huvudman för allmän platsmark. 

Medverkande tjänstemän 

 
Terese Bruhn   Kerstin Torseke Hulthén 

Planarkitekt    Tf planchef 
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Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelse tillhörande ny detaljplan för Del av Tjustorp 2:78 m fl 
(Smedstorps station), Tomelilla kommun, Skåne län. 
 
Granskningshandling. 
Upprättad 2020-08-24. Rev 2021-05-06 
 

Samråd 

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

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Region Skåne  2020-03-11 

• Räddningstjänsten  2020-02-20 

  
Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2020-03-12 

2. E.ON Energidistribution 2020-03-03 

3. Ystad-Österlenregionens miljöförbund  2020-03-03 

4. Smedstorps byalag 2020-03-02 

5. Lantmäteriet  2020-02-28 

6. Trafikverket 2020-03-05 

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

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

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

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

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

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med stycke för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande riksintresse, miljökvalitetsnormer för 
vatten och risk för översvämning.  
 
Efter samrådet kommer planområdets planbestämmelser ändras till gata, 
parkering, park. Ingen ny byggrätt tillkommer vilket innebär att 
riksintresset för kulturmiljö inte påverkas.  
 
En inventering av dagvattenhantering har gjort efter samråd som visar att 
dagvattnet leds till en damm för att sedan ledas bort via ett strypt utlopp 
till ett dike.  
 
Plankartan kompletteras med namn på fastigheter och gator. 
 
 

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

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

 
 

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

 
 

3. Ystad-Österlenregionens miljöförbund. ”Yttrande 

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

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

 
 

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

 
Kommentar: Området som yttrandet avser planläggs som park. Om 
det i framtiden blir aktuellt med ombyggnad kommer dialog föras med 
Smedstorps byalag om parkens innehåll. 

 
 

5. Lantmäteriet. ”Detaljplan för Smedstorps station 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-11-21) 
har följande noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras. 
 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
I planförslaget har kvartersmark för parkeringsändamål lagts ut i 
direkt anslutning till gränsen mot Tomelilla 2:116. Varken i 
grundkartan eller i registerkartan finns samtliga gränspunkter 
angivna som inmätta mot längs denna gräns. Lantmäteriet vill här 
påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha 
ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens 
rätta läge är att antingen en del av kvartersmarken ligger på 
grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda 
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är 
det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 
gränsanvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar 
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sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning 
för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge 
göras. 
 
Fastighetsrättsligt genomförande 
Det framgår inte i planbeskrivningen vilka markområden som ska 
överföras från Trafikverkets fastigheter till kommunen, och inte 
heller till vilken av kommunens fastigheter sådan överföring ska 
ske.  
 
Det bör förtydligas i planbeskrivningen att inlösen av allmänplats 
kan ske tvångsvis, så att det framgår att kommunen med stöd av 
detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan 
överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.  
 
Det framgår inte i planbeskrivningen hur planbeskrivningen hur 
planförslaget påverkar servitut 11-TOM-1246/75.1, som gäller till 
förmån för Tjustorp 2:116. Servitutet hamnar inom område som är 
en allmän plats och skulle kunna tvingas bort vid framtida 
lantmäteriförrättning. 
 
Allmän plats i planen på mark som idag är kvartersmark 
I planförslaget finns område utlagt som allmän plats - GATA. I 
gällande stadsplan för området är detta område delvis utlagt som 
kvartersmark för bostadsändamål. Det verkar som att norra delen 
av fastigheten Tjustorp 3:36 hamnar inom område som i planen är 
utlagt som GATA. Längre söderut hamnar fastigheten inom 
område för allmän plats GÅNG. Det saknas förklaring i 
planbeskrivningen av hur denna mark ska hanteras. Ska den till 
exempel lösas in av kommunen? Vilken kommunal fastighet ska 
den överföras till? 
 
Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den 
fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen. 
 
Grundkarta  
Fastighetsgränserna i grundkartan syns inte så bra i plankartan. 
Främst gäller detta gränsen mellan den gemensamma ägovidden 
och Tjustorp 3:36. 
 
Planekonomi 
För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den 
kommunala budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare 
sätt framgår vilka nämnder/instanser som får intäkter respektive 
utgifter vid plangenomförandet. 
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Kommentar: En fastighetsbestämning, akt 1270 - 2019/14, 
genomfördes i januari 2019 för att sätta ut korrekta gränser för 
fastigheterna Tjustorp 2:10, 2:11, 2:14, 2:36, 2:39, 2:86, 2:87 och 
planområdet. Tjänsteman från Lantmäteriet hade innan sammanträdet 
varit på plats och hittat tre av fyra gränsmarkeringar vid Tjustorp 2:116, 
den fjärde gav utslag på sökare men kunde inte grävas fram. Den ansågs 
stämma och överens med övriga på plats togs beslut att ingen ytterligare 
bestämning behövdes. Planförslaget har sedan arbetats fram efter den 
justerade grundkartan. Ett tillägg görs i planbeskrivningen där 
bestämningen av mätpunkterna förklaras. 
 
Rubrik med Fastighetsrättsligt genomförande utvecklas i 
planbeskrivningen. Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning läggs 
till planbeskrivningen samt utveckling av stycke för planekonomi. 
 
Rubriken ”Genomförande ”kompletteras med karta som visar 
marköverföring mellan Trafikverket och Tomelilla kommun. 
Rubriken kompletteras även med text om servitut till förmån för Tjustorp 
2:116. Rubriken kompletteras även med text som förtydligar användning 
av fastigheten Tjustorp 3:36. 
 
Grundkartan förstärks på plankartan. 
Namn på detaljplanen ändras. 

 
 

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

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

 
7. Byggnadsnämnden. ”Samrådsyttrande förslag till detaljplan för 

Smedstorps station 
 

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

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

• Pendlarparkering läggs ut som kvartersmark för 
pendlarparkering.  

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

Kommentar: Kvartersmark med användning Pendlarparkering ändras 
till allmän platsmark med användning Parkering. Planområdet planläggs 
även med allmän platsmark för gata och park. 

 
 
 
 
 

Förändringar efter samråd  

Plankarta 

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

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

• Bestämmelse Park läggs till plankartan.  
 

Planbeskrivning 

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

• Kompletteras med text för miljökvalitetsnormer för vatten.  

• Rubrik ”Markföroreningar” läggs till plankartan.  

• Under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” utvecklas rubriken 
”Marköverföring” kring vilka markområden som ska överföras från 
Trafikverket till kommunen.  
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• Rubriken ”Planekonomi” utvecklas med kostnader för och initiativ till 
fastighetsbildning. 

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

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

• Bildtexterna på sidan 6 och 7 ändras. 

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

• Detaljplanens namn har ändrats 
  

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Inga kvarstående synpunkter finns som ej blivit tillgodosedda. 

Samlad bedömning 

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

Medverkande tjänstemän 
 
Terese Bruhn Kerstin Torseke Hulthén  

Planarkitekt Tf planchef    
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 47 Dnr VON 2021/34

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 1 2021

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under första kvartalet 2021 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

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

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 47 forts

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2, 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek handlingsid: Von 2021.596.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 45 Dnr VON 2021/33

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 1 2021

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige

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

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

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 45 forts

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek handlingsid:Von 2021.594.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 48 Dnr KS 2021/56

Motion angående 
kompetensförsörjningsplan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

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

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

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

Kastanjeskolan har t.ex. endast 59,6 procent lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i undervisande ämne. På några skolenheter 
understiger andelen heltidstjänster i engelska och matematik besatta med behöriga 
lärare 50 procent.

Detta måste vi göra något åt, detta är en politisk fråga och kanske en av de viktigaste 
frågorna som vi måste ta oss an för att skolresultaten i Tomelilla kommun ska 
förbättras.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 48 forts.

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

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

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

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

Därför yrkar jag att

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion angående kompetensförsörjningsplan, handlingsid: Ks 2021.1055.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 49 Dnr KS 2021/55

Motion - Kommungemensam familjerätt i 
SÖSK

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

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

En SÖSK-gemensam familjerätt skulle innebära ökad kvalitet för kommuninvånarna. 
Genom att inrätta en SÖSK-gemensam familjerätt ökar rättssäkerheten, 
kompetensen och erfarenheten i samtliga kommuner och sårbarheten vid frånvaro 
minskar. Det torde även vara enklare att rekrytera medarbetare till en befintlig 
arbetsgrupp med tillgång till kollegor jämfört med att hitta en kompetent 
familjerättssekreterare som ensam, eller tillsammans med enbart en kollega, ska 
ansvara för kommunens hela familjerätt. Risken för jäv minskar då det finns fler 
familjerättssekreterare att välja bland. Rättssäkerheten ökar då det finns möjlighet att 
arbeta två personer i ärendena och kollegial handledning kan ske vid bedömningar 
och förslag till beslut. Förslagsvis ska den SÖSK-gemensamma familjerätten ha sin 
arbetsplats på en gemensam ort med goda kommunikationer med möjlighet till 
bokning av samtalsrum i samtliga SÖSK-kommuner utifrån behov. Dock anser vi det 
viktigt att överlåta åt berörda nämnder samt familjerättssekreterare att komma fram 
till hur en gemensam familjerätt bäst organiseras och drivs. Det finns minst tre 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

exempel i landet på hur detta kan se ut och tjäna som inspiration; Norra Dalslands 
familjerätt- och familjehemsenhet, Höglandets familjerätt och 
Gislaved/Gnosjö/Värnamo/Vaggeryds gemensamma familjerätt. Erfarenheterna 
från dessa kommuner visar att medarbetarna får mer tid för inläsning, ger stöd till 
varandra, samt att man ligger nära noll i sjukskrivningar. Servicen för 
kommuninvånarna fungerar dessutom även om enskilda medarbetare har semester.

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

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

Vänsterpartiet i Tomelilla yrkar:

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion - Kommungemensam familjerätt i SÖSK, handlingsid: Ks 2021.1054.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 50 Dnr KS 2021/77

Motion - Erbjud vård- och 
omsorgsstudenter provanställning vid 
avklarade studier

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 50 forts.

Beslutsunderlag
Motion - Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning vid avklarade studier, 
handlingsid: Ks 2021.1599.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 51 Dnr KS 2021/83

Motion - Cykeldestination

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion om Sydöstra Skåne som 
cykeldestination med följande lydelse: 
”Cykeltrenden ökar i Sverige. Mellan september 2019 och motsvarande månad 2020 
ökade försäljningen av cyklar med 30%. Enligt branschorganisationen rör det sig inte 
enbart om ändrade resvanor till följd av pandemin, intresset att cykla har varit en 
uppgående trend de senaste åren och reslängden ökar.

Bland cyklister anses sydöstra Skåne som ett av de bästa områdena i landet att cykla 
på. Små/mindre vägar och naturen utgör en svårslagen kombination för cykling. 
Samtidigt ökar även intresset för mountainbike. De senaste åren har tre banor byggts 
i området och det finns många naturområden som är attraktiva.

Med de förutsättningar som finns för cykling borde kommunerna i sydöstra Skåne 
dra nytta av den pågående cykeltrenden och arbeta med att utveckla området som 
cykeldestination och cykelturism. Förutom att det förbättra folkhälsan skulle det även 
förbättra miljön.

Socialdemokraterna yrkar därför

att Tomelilla kommun tar initiativ, att tillsammans med övriga kommuner 
i sydöstra Skåne, utveckla vår region som cykeldestination.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 51 forts.

Beslutsunderlag
Motion – cykeldestination, handlingsid: Ks 2021.1456.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 58 Dnr KS 2021/85

Motion - Resurspool Vård och omsorg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

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

Vi yrkar därför

att  Tomelilla Kommun återinför personalpool inom vård och omsorg.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 58 forts.

Beslutsunderlag
Motion – Resurspool vård och omsorg, handlingsid: Ks 2021.1513.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 62 Dnr KS 2021/91

Motion om mer gynnsam förskolemiljö

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

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

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

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 Att Familjenämnden verkar för inventering av våra förskolor för att klarlägga 
olämplig förekomst av material och annat, samt tillse att direkt skadliga och 
enkelt avhjälpta olämpligheter åtgärdas snarast.

och

 Att Familjenämnden i förlängningen tar fram planering över hantering och 
åtgärd av samtliga resterande brister och olämpligheter. Lämpligen vid 
löpande- och planerat underhållsarbete samt vid ombyggnation. Vidare ska 
denna plan fortleva och revideras kontinuerligt, förslagsvis med hjälp av 
underhållsplanen.”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion om mer gynnsam förskolemiljö, handlingsid: Ks 2021.1605.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 63 Dnr KS 2021/92

Motion om aktiv fritid

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande 
lydelse:
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra 
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att 
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till 
sysselsättning och en god gemenskap.

Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta 
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och 
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i 
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP, 
föreningsliv och näringsliv.

Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan 
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för 
barnens välmående och utveckling.

AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de 
arbetar och till viss del finansierar det gå in på: 
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-
angelholm/aktivitet-forebygger.html 

För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi 
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After Scholl 
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 63 forts.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

 Att familjenämnden och kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 
om det är möjligt att införa Aktivitet förebygger och After School i Tomelilla 
kommun.

 Att Tomelilla kommun inför Aktivitet förebygger och After School om 
utredningen visar att detta är möjligt.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion om aktiv fritid, handlingsid: Ks 2021.1622.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Johan Linander

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: britt.ekstrand@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/4

Datum 11 maj 2021

Redovisning av anmälningsärenden ksau 
den 19 maj 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag den 22 april 2021, § 128 från kommunfullmäktige, Ystads 

kommun - Godkänna årsredovisning 2020 Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund.

2. Protokollsutdrag den 14 april 2021, § 99 från kommunstyrelsen Simrishamns 
kommun – Avsiktsförklaring Skåneexpressen 5.

3. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 29 april 2021, §§ 37-49.

4. Protokoll från Central Samverkansgrupp den 2 oktober 2020.

5. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021, §§ 83-90.

6. Skrivelse den 6 maj 2021 från Regeringskansliet, 
arbetsmarknadsdepartementet – Regeringens handlingsplan för att minska 
och motverka segregation och goda livschanser för alla.

7. Protokoll från familjenämnden den 30 april 2021, §§ 43-52.

8. Protokoll den 26 april 2021 § 84 från kommunfullmäktige Simrishamns 
kommun – Ändring av slamtaxa för slamtömning år 2021.
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9.  Skrivelse från Skånetrafiken – Avsiktsförklaring – Högkvalitativ busstrafik  
”Skåneexpressen 5 och 8”.

10. Minnesanteckningar Österlen VA AB den 6 maj 2021 – Ägardialog.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 11 maj 2021

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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