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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 15 september 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 22 
september 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas 

Månsson kl. 08.30
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Affärs- och försäljningsansvarig Rickard Wendel, Skånetrafiken kl. 

09.00
- Skånetrafikens kommunerbjudanden - presentation och dialog

4. Verksamhetsutvecklare Linda Wolski presenterar sig kl. 09.45
- Slutrapport ÅVS Rv 11 Tomelilla-Simrishamn (eget ärende)

5. HR-chef Johan Lexfors kl. 10.05
- Heltidsresan, arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning

6. Kommunikationschef Katrin Högborn
- Bedömningsgruppen för visionsmedelsutdelning kl. 11.30

Utanför arbetsutskottets dagordning ligger företagsbesök kl. 15.00 som 
näringslivschef Henrik Lundblad ordnar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 15 september 2021.
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Projektnamn:   

Bärmetropol på Brösarps norra backar. 

 

Kort sammanfattning av projektidén:   

Vår vision är att erbjuda självplockning av en mångfald av färska bär från maj till 

september. Dels de gamla välkända bären jordgubbar, hallon, vinbär och krusbär 

men nya sorter och dels amerikanska blåbär och blåbärstry. Eftersom klimatet 

förändras och det blir torrare somrar så minskar tillgången på vildväxande blåbär 

och då är de odlade en god ersättare. Blåbärstry är det nya superbäret rika på c-

vitamin och de innehåller också en högre halt av antioxidanter än både blåbär och 

tranbär. 

 

Vilken är din målgrupp:  

Vår målgrupp är de som uppskattar att plocka sina bär för direkt konsumtion och 

för att fylla frysen. Vi vänder oss både till de fastboende, de som är sommarboende 

här men även en växande kundkrets som värdesätter upplevelsen att plocka sina 

bär i en underbar natur. 

 

Vilka mål vill du uppnå?:  

Ge våra kunder en möjlighet att plocka flera olika sorters färska bär av en god 

kvalite  

¤ plocka bären under en längre tid från maj till september  

¤ bären är odlade så att de är lättplockade, de flesta jordgubbarna kommer att 

odlas på sk table topp vilket innebär att man slipper att krypa på marken 

¤ hallon, jordgubbar och blåbär odlas i tunnlar och är inte väderberoende när de 

plockas 

¤ ge både barn och vuxna en möjlighet att uppleva en härlig upplevelse bland alla 

bären  

¤ föra vidare traditionen att ta tillvara och använda de gamla trädgårdsväxternas 

bär men även ge våra kunder en möjlighet att lära känna nya sorters bär 

 

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas vision?  

Vår vision sammanfaller med kommunens vision som innebär att föra vidare en 

traditionell matkultur med de gamla trädgårdsbuskarna och även introducera de 

nya bären som passar in i vårt förändrade klimat allt för att ge våra innevånare i 

sydöstra delen av Skåne en möjlighet att njuta av närproducerade bär under några 

månader. Det ger besökare en möjlighet att uppleva vår fina natur och det gynnar 

även besöksnäringen eftersom fler upplevelser lockar fler besökare och sätter 
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Tomelilla på Kartan. Om projektet faller väl ut kan det även innebära några 

arbetstillfällen. 

 

Hur planerar du att gå tillväga?  

Genomförande plan nya hallonodlingen 

Augusti 2021:  inköp av ytterligare tunnlar, tabletopp, bevattning mm till tunnlarna  

beställning av plantor inför 2022 års odling av hallon, jordgubbar och blåbär 

September: utsättning av tunnlar, förberedning av mark för tunnlar 

Oktober: fortsatt arbete med förberedelser, lägga ut markduk, torv i krukor och 

plantering av blåbär 

November: resning av tunnlar ev montering av väggar beroende av väderlek 

December - januari 2022: fortsatt arbete med tunnlar, stolpar till hallon, tabletopp 

till jordgubbar 

Februari: drar plasttak på tunnlar, monterar portar mm 

Mars: plantering av de första hallonplantorna och jordgubbsplantorna 

April: plantering av hallon- och jordgubbsplantor, skötsel av plantor  

Maj: plantering av hallon- och jordgubbsplantor samt förhoppningsvis skörd av 

jordgubbar, skötsel av plantor 

Juni: skörd av jordgubbar och hallon fortsatt skötsel av plantor 

Juli: skörd av jordgubbar, hallon och blåbär, planering av nästa års odlingar 

Augusti: skörd av jordgubbar, hallon och blåbär, beställning av nya plantor 

 

Genomförandeplan gamla hallonodlingen 

Augusti 2021: beställning av plantor: svarta vinbär olika sorter, röda vinbär, 

champagnfärgade vinbär, röda- och gröna krusbär samt blåbärstry av sorten 

Wojtek och några andra för pollineringen. 

September: förbereder marken inför plantering 

Oktober: plantering av bärbuskar, lägger ut droppbevattning 

Mars- april: skötsel av bärbuskarna 

Maj: vid gynnsam väderlek skörd av de första bären på blåbärstry-buskarna skötsel 

av buskarna 

Juni: skörd av blåbärstry, fortsatt skötsel  

Juli: liten skörd av vinbär och krusbär, fortsatt skötsel  

 

Hur kommer du att marknadsföra projektet?: 

Vi kommer att marknadsföra oss på: 

facebook 

annonsering på radio Aktiv 

sätta upp skyltar vid odlingarna 
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skylt vid riksväg 19 

affischer i stugbyarna 

Vi kommer troligtvis att skaffa en hemsida och då kommer det 

att stå att det genomförs med hjälp av Tomelilla kommuns visionsmedel både på 

hemsidan, affischerna och på sidan på facebook’ 

 

Projektnamn: Släng inte - använd! 

 

Kort sammanfattning av projektidén: Vårt förertag arbetar redan hårt med 

hållbarhet på olika sätt. Vi gör många åtgärder för att återbruka, återvinna och 

minska sopor. 

 

Vi minskar matsvinnet genom att planera inköp, erbjuda mindre portioner, använda 

så mycket som möjligt av livsmedeln vi använder osv. Vi önskar minska matsvinnet 

ännu mer med hjälp av bla bokashimetoden. Ett sätt att fermentera och snabbt 

tillverka bra jord av matrester. Vi vill också engagera våra gäster som själv aska 

kunna hjälpa till och även kunna se resultat i våra nya trädgårdar (örtaträdgård -

klar, frukt/bär/skogsträdgård -på gång, grönsaksodling i planeringsstadiet) 

 

Vilken är din målgrupp? 

Målgruppen är de gäster som besöker vår restaurang och b&amp;B.  De som 

redan är intresserade av hållbar mat och odling men framförallt de som ej har så 

mycket kunskaper om det. Vi får besök av både lokalbefolkning och turister från 

hela sverige. 

 

Vilka mål vill du uppnå? 

Vi vill öka förståelsen för kretslopp och hur vi kan minska matsvinn och hantera 

sopor på ett klokare sätt. 

 

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas vision? 

Projektet handlar om matkultur genom våra odlingar och den lokala mat vi 

serverar. Det handlar om hållbar tillväxt genom att vi tar tillvara på allt istället för 

att det ska bli sopor. 

 

Hur planerar du att gå tillväga?  

Vi startar med bokashi i liten skala under hösten. Vi utbildar personal i metoden 

och i matantering, matsvinn och odling.  Vi tillverkar informationsskyltar till 

gästerna. Vi visar på social medier vad vi gör. Till våren utökar vi och engagerar 

gäster på plats. 
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Hur kommer du att marknadsföra projektet?: 

Via sociala medier. 

  

Projektnamn: Fyledalen Caboose Sovvagn 

 

Kort sammanfattning av projektidén: 

 Vi vill bygga en tiny caboose som man kan övernatta i nere i Fyledalen. En 

caboose åkte alltid sist på amerikanska godståg som en tågbetjäningsvagn fram 

till ca 80-talet och var försedd med ett litet utkikstorn. Till vår caboose som placeras 

på slutet av järnvägen cyklar man dressin. Väl nere i dalen kan man ta en lång 

skogspromenad och sedan laga och äta sin medhavda middag. På morgonen 

njuter man av soluppgången med sin frukost och trampar sen tillbaka till Tomelilla. 

Caboosen är avsedd för en eller två personer att övernatta i. 

 

Vilken är din målgrupp?  

Vår tanke är att detta ska vara en upplevelse för människor i alla åldrar. En 

avslappnande kväll för ett par som kanske vill vara barnfria eller bara behöver en 

paus i vardagen, två vänner som vill göra något skoj ihop eller en solo 

naturintresserad hobbyfotograf. 

 

Vilka mål vill du uppnå? 

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och kunna erbjuda en unik upplevelse. Jag 

har länge funderat och varit taggad på att skapa ett övernattningsställe för 

naturintresserade människor eller folk som annars kanske inte får chansen att 

komma ut i det gröna. För oss är det ju en självklarhet att vara ute men många bor 

i stan, kanske långt ifrån naturen. Miljötänk: Du behöver inte ens ha tillgång till bil 

utan tar istället bussen/tåget till Tomelilla och trampar sedan dressin ner till vår 

caboose i Fyledalen där du sen tillagar din middag och spenderar natten. 

 

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas vision?:  

Genom att locka hit besökare till ett annorlunda äventyr kommer det klart att även 

gynna kommunen. Det är ett unikt sätt att uppleva både natur och spendera natten 

bland de vilda djuren som annars inte hade varit möjligt i och med att Fyledalen 

numera är naturreservat. Våra besökare till dressincyklingen drar redan ett stort 

antal såväl svenska som utländska turister till kommunen och detta blir ytterligare 

en anledning att besöka Tomelilla. 

 

Hur planerar du att gå tillväga?  
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Vi har redan stommen med hjul till caboosen redo att börja byggas på vilket jag 

tänker göra tillsammans med Stephan (min pappa och kollega). Vagnskorgen ska 

byggas i trä med papptak och ett litet utkikstorn med små fönster där man kan kika 

ut på stjärnhimlen eller om man har tur se när det passerar djur. Vi är väldigt måna 

om att våra gäster inte ska lämna några spår efter sig och kommer därför även 

bygga en minivagn som står kopplad till caboosen där man kan gå på toa och sköta 

sin hygien. 

 

Hur kommer du att marknadsföra projektet?:  

Vi har redan ett bra och lättförståeligt bokningssystem på vår hemsida för uthyrning 

av dressiner och där kommer vi även att marknadsföra caboose-övernattningen. 

Vi kommer skriva och berätta om upplevelsen på vår hemsida som har många 

besökare varje vecka. 

 

Projektnamn: Swedish Western Week 

 

Kort sammanfattning av projektidén:  

En westernvecka som omfattar olika grenar inom westernridning, bilutställning 

med amerikanska bilar. Harley-Davidson motorcykelträff, Olika band som spelar 

50-talsmusik och countrymusik. Linedance uppvisning. Olika sorters Amerikansk 

mat. Utställning med veterantraktorer och mopeder. Olika utställare med western 

och lantbruksinriktning. 

 

Vilken är din målgrupp? 

Alla 

 

Vilka mål vill du uppnå? 

Vi vill sprida den amerikanska kulturen. 

 

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas vision?  

Ett nytt kulturellt inslag till Tomelilla Kommun under turistsäsongen. Och stort 

inslag för amerikansk häst och matkultur. 

 

Hur planerar du att gå tillväga?:  

30/6-3/7 Reining Show NRHA/Hälldala Klasser (Internationell tävling) 

4/7 Fira Amerikanska Nationaldagen med bilutställning Amerikanska bilar, Harley-

Davidson meeting. Band 50-talsmusik. Amerikansk mat. 

5/7 Westernryttarna i Skåne endagarstävling lokal tävling med olika 

westernklasser. 
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6/7-7/7 AQHA/APHA westerntävling med internationella performanceklasser. 

8/7 Country Dag med Linedance uppvisning, Countryband, Veterantraktor och 

moped utställning 

9/7-11/7 Internationell Cutting och Ranchklasser arrangör NCHA of Scandinavia. 

Genomgående i hela Eventet är Amerikansk matkultur. Utställare kommer att 

finnas under hela Eventet. 

 

Hur kommer du att marknadsföra projektet?:  

Genom annonsering i Dagspress och sociala Media. Samt genom Tomelilla 

Kommuns informationsflöde. 

 

Projektnamn: Ungdomar 

 

Kort sammanfattning av projektidén:  

Vi tillverkar olika typer av chokladbollar. Vi på vill hjälpa ungdomar i olika 

föreningar. Projektet innebär ett ekonomiskt bidrag till föreningar i Tomelilla 

kommun som ska användas till olika aktiviteter i deras ungdomsverksamhet. För 

varje chokladboll/havreboll som säljs ska ett bidrag på  50 öre per boll gå till 

föreningar som medverkar i projektet. Dessutom kan det företag som säljer våra 

bollar bidraga med ytterligare  50 öre = 1:- per boll. Föreningarna kommer också 

ha möjlighet att sälja våra bollar med ytterligare en intäkt. 

 

Vilken är din målgrupp? : 

Föreningar ex. Fotboll,bordtennis,ridsport, handboll m.m. 

 

Vilka mål vill du uppnå?: Målet vi vill uppnå är att ungdomar får mera gemenskap 

och kan göra olika aktiviteter tillsammans och känna sig delaktiga. 

 

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas vision?:  

Våran vision och kommunens vision är att bidraga till ett välmående samhälle och 

mera kreativitet bland ungdomar som är våran framtid. 

 

Hur planerar du att gå tillväga?:  

 

Vi kommer kontakta olika föreningar som erbjuds att deltaga. 

 

Hur kommer du att marknadsföra projektet?:  

Marknadsföringen kommer att göras via reportage i tidningar samt även via sociala 

medier Facebook, hemsidor, Instagram och flyers 
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Projektnamn: Pedagogisk tjänstehund 

 

Kort sammanfattning av projektidén:  

Jag skulle vilja utbilda mig och min hund till pedagogisk tjänstehundsekipage. 

 

Vilken är din målgrupp? 

Elever i grundskolan/grundsärskolan med särskilda behov. 

 

Vilka mål vill du uppnå? 

Jag vill kunna hjälpa barn med särskilda behov på ett beprövat sätt, genom att gå 

en utbildning på Svenska pedagoghundskolan. 

 

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas vision?: 

Elever i skolan mår bättre. 

 

Hur planerar du att gå tillväga?: 

Jag går utbildningen samtidigt som jag fortsätter mitt jobb och har min praktik på 

min arbetsplats. Därefter kan jag tänka mig att jobba ute i hela kommunen. 

 

Hur kommer du att marknadsföra projektet?: Utbildningen kostar 17975 kr och jag 

hoppas min arbetsplats betalar en del och ev att jag får en del som stöd via er. 

 

Projektnamn: Vi På Österlen sätter Tomelilla kommun på kartan 

 

Kort sammanfattning av projektidén: Vidareutveckla vår nyskapade app för att 

kunna nå fler än vi gör i dagsläget. 

 

Vilken är din målgrupp? 

Såväl hemmaboende; helårsboende, säsongsboende samt turister som vill 

upptäcka mer i Tomelilla kommun och dess omgivningar. 

 

Vilka mål vill du uppnå? 

Att sprida medvetenheten hos allmänheten att Tomelilla kommun har så mycket 

mer att erbjuda än Tosselilla och Bo Ohlsson. 

 

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas vision?: (se bifogat dokument) 

 

Hur planerar du att gå tillväga?: (se bifogat dokument) 
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Hur kommer du att marknadsföra projektet?: Via sociala medier (Facebook och 

Instagram), media samt med affischer om appen hos de besöksmål som kan och 

vill ha den uppsatt. 

 

Bilaga: 

 
VIPå Österlen, som företaget kom att heta, drivs i huvudsak av mig, Eva 
Pernstig bosatt i Övraby, Tomelilla kommun. Företaget är nystartat, enskilt 
och har ingen finansiering utifrån varken från kommun eller andra företag. 
Företaget har skapat en mobilapp som listar över 900 turistmål på Österlen 
och kring Ystad, med beskrivningar av målen, länkar till deras 
kontaktuppgifter samt köranvisningar för att hitta dit. Företagen som finns 
med i appen betalar inte för att vara med. 
 
Vår ambition var istället att a l l a skulle få vara med, stort som litet företag. I 
dagsläget är det bara ett fåtal, stora företag som är ansiktet utåt för vår 
region. Men Österlen har ju så ofantligt mycket mer att erbjuda. 
 
Vi har programmerat, kodat och samlat in fakta i över ett år. Appen 
lanserades i mitten av juni 2021 både i App Store och Google Play Store. En 
turist-app av denna kaliber har aldrig tidigare existerat, och intresset har varit 
enormt. Under det första veckan efter lanseringen hade vi över 3000 personer 
som aktivt letat upp appen och därefter har antalet stadigvarande legat på 
långt över 1500 varje vecka. MEN få är beredda att betala för den. Appen 
kostar i nuläget 65 kr. Ett önskeläge hade varit att kunna sänka det till 25 kr. 
Men det kan vi tyvärr inte i dagsläget. 
 
Ekvationen går inte ihop ekonomiskt. Folk vill ha en app som är gratis eller till 
väldigt låg kostnad. Apple/Google tar 30% bara för att appen ligger i deras 
affär. Därefter är det EU-moms på det. Kvarvarande ”vinst” stoppas i de stora 
hål som tillkommit för att kunna få igång projektet. 
 
Tomelillas Visionsmedel skulle kunna vara lösningen för projektets 
överlevnad. Och samtidigt visa att kommunen har verkliga framtidsvisioner 
och satsar. Det vore oerhört kul att få sätta Tomelilla överst på turistkartan. 
Medlet skulle möjliggöra en större spridning av turistappen, genom 
prissänkning, och därmed få folks blickar till Tomelilla kommun på ett mycket 
positivt sätt. 
 
Målgruppen är både turister, säsongsboende, så väl som ”hemmablinda” året 
runt-boende som söker efter nya upplevelser, i alla åldrar. Vår mål är att alla 
ska kunna hitta något som passar dem i appen. 
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Marknadsföringen av projektet är redan igång via sociala medier. Ambitionen 
är, via medel, att nästa vår (inför turistsäsongen) kunna sänka appens 
kostnad. Basunera ut dess existens och samarbetet med kommunen även i 
”traditionell” media. Och slutligen att även lansera en engelsk version, i första 
hand i App Store. 
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Ansökningar till visionsmedel ht 2021

Sökande Kort sammanfattning av projekt Sökt belopp Koppling till vision Uppfyller krav för att gå vidare till bedömning? Kommentar från beredningsgruppen
VIPå Österlen (företag) Vidareutveckla app för besökare i

Tomelilla
100 tkr Tillgängliggöra större delar

av Tomelilla för besökare
genom innovativ
informationsspridning

Endast en sökande, vilket innebär att det enbart går att
ansöka om 25 tkr. Övriga krav uppfyllda

Medel kommer i huvudsak att gå till att
företaget ska kunna sänka slutpriset på
tjänst till kund.

Annika Kellgren (privatperson) Utbildning till pedagogisk
tjänstehundsekipage till stöd för
elever med särskilda behov

20 tkr Koppling till social
hållbarhet och inkludering
av personer med särskilda
behov

Samtliga krav uppfyllda Medel kommer att gå till
utbildningskostnader

Hallamölla gård (företag) Täcka kostnader för utökad
verksamhet för
ekoturismerbjudande

100 tkr Vill utveckla ekoturism Nej, medel är tänkta att gå till anställning av
driftsansvarig för BB, vilket strider mot riktlinjerna för
visionsmedel. Vidare är det enbart en sökande, vilket
innebär att max 25 tkr kan tilldelas

Medel är tänkta att gå till lön och kan
därför inte beviljas

Österlenbollen (företag) Utveckla försäljningssamverkan med
föreningslivet

25 tkr Utveckla matkultur &
samverkan
företag/föreningsliv

Samtliga krav uppfyllda Medel kommer primärt att användas för
marknadsföringskostnader

Hälldala Ranch (företag),
Westernryttarna i Skåne WRIS
(förening), NCHA of Scandinavia
(förening),

Arrangera westernvecka på Österlen 100 tkr Utveckla turism och
hållbar näring genom att
arrangera westernvecka

Tre sökande, men de två föreningarna har säte i andra
kommuner och svag koppling till Tomelilla. Bedöms
föreningarna ha tillräcklig koppling kan maximalt 75 tkr
beviljas. Om inte, kan maximalt 25 tkr beviljas

Medel kommer att användas till
kostnader kopplade till genomförande av
western-vecka.

Dressin på Österlen AB (Företag) Bygga en Caboose Sovvagn i
anslutning till dressinspår i
Fyledalen.

25 tkr Utveckla
Tomelilla/Fyledalen som
besöksmål

Samtliga krav uppfyllda Medel kommer att användas för att
bygga en Caboose Sovvagn i anslutning
till dressinspår i Fyledalen.

Tryde 1303(företag) Utbilda personal & besökare om
bokashi, matantering, matsvinn och
odling.

25 tkr Utvecklar besöksmål och
hållbar tillväxt

Samtliga krav uppfyllda Medel kommer att används till
utbildnings- och
marknadsföringskostnader

Joakim Möller (företag), Anders
Möller (företag), Helen Malm
Möller (privatperson)

Utveckla odlings- och
försäljningsverksamhet inom
bärodling

100 tkr Matkultur med gamla
trädgårdsbuskar och även
intro av nya bär. Hållbar
tillväxt

Tre sökande men tveksamt om de bör räknas som tre då
det finns en mycket tydlig familjekoppling och det är
oklart vad medsökande ska bidra med. I vilket fall kan de
max beviljas 75 tkr, då det endast är tre säkande

Medel kommer att användas till inköp av
odlingstunnlar, bevattning mm
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1. Bakgrund och syfte  

1.1. Bakgrund och Syfte 
Väg 11 har en mycket viktig funktion i att binda samman stora delar av södra Skåne. Från Malmö i väster till 
Simrishamn i öster. För sydöstra Skåne är väg 11 fundamental för att skapa god tillgänglighet i stråket Sjöbo-
Tomelilla-Simrishamn.   

Väg 11 tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet och är utpekad för alla fyra kategorier:  

Godstransporter 

 Vägar som är viktiga för nationella och regionala godstransporter 

 Vägar med kopplingar till viktiga noder 

Dagliga personresor 

 Kortväga/regionalt resande 

 Vägar som är viktiga för arbets- och studiependling samt till centrala servicefunktioner, större 
handelsområden och sjukhus 

Långväga personresor 

 Långväga regionalt/nationellt resande 

 Vägar till centrala servicefunktioner, större handelsområden och sjukhus 

 Vägar som är viktiga för tjänsteresor och turistnäringen 

Kollektivtrafik 

 Vägar med frekvent busstrafik 

 Utgångspunkt är de prioriterade stråk eller stomlinjer som de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
pekat ut 

Den aktuella delen av väg 11 mellan Tomelilla och Simrishamn är cirka 25 km lång. Vägen går genom tätorterna 
Lunnarp, Smedstorp, Gärsnäs och Östra Tommarp. Utanför tätorterna finns många verksamheter som har 
enskilda anslutningar till väg 11. Vägen ligger i ett jordbrukslandskap där jordbrukets transporter och 
förflyttning av jordbruksmaskiner sker på väg 11, ofta med breda och långsamgående fordon. Tomelilla och 
Simrishamn har goda tåg- och bussförbindelser med Malmö/Lund-området genom Österlen-/Ystadbanan och 
Skåne Expressen 5. 

Det övergripande syftet med studien är att identifiera brister och ta fram förslag på åtgärder som kan ge en 
säker framkomlighet på väg 11, delen Tomelilla – Simrishamn. Likaså syftar studien till lyfta andra typer av 
åtgärder så som tillgänglighet till kollektivtrafik, tätortsåtgärder, möjlighet till säker cykling samt miljöåtgärder. 
Åtgärdsvalsstudien ska resultera i framtagna åtgärdspaket och i en inriktning för fortsatt planering och 
rekommenderade åtgärder. 
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1.2. Arbetsprocessen 
Åtgärdsvalsstudier görs i ett inledande skede och utförs i samverkan mellan olika aktörer. Metodiken bygger på 
en tanke- och arbetsprocess som baseras på kunskap och dialog och ska visa på principiella lösningar. I 
åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lösningar samt 
forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Första fasen handlar om att initiera och starta projektet. 
Andra fasen handlar om att förstå situationen och beskriva nuläget, samt att utifrån det identifiera behov, 
brister och mål. I tredje fasen prövas och analyseras alternativa åtgärder och Åtgärdskombinationer utifrån 
fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och 
kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en övergripande inriktning och förslag till 
rekommenderade åtgärder, vilket utgör den fjärde fasen. 

 

Figur 1. Fyrstegsprincipens faser. 

 
Åtgärdsgenereringen genomförs utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en princip som innebär att 
möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Åtgärder ur de lägsta stegen är mest resurs- och 
kostnadseffektiva och ska därför prioriteras för att lösa identifierade problem. I andra hand ska om- eller 
nybyggnad av infrastruktur väljas. I processen ska samtliga trafikantslag och färdmedel inkluderas där olika 
typer av åtgärder ska beaktas. Fyrstegsprincipens steg beskrivs så här: 

1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande 
av den befintliga infrastrukturen. 

3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

I denna åtgärdsvalsstudie har regelbundna dialoger hållits med berörda parter. Totalt har tre arbetsmöten 
hållits i direkt anslutning till varje fas i arbetsprocessen. 

 Arbetsmöte 1: Förstå situationen, kartläggning av nuläget 

 Arbetsmöte 2 Pröva tänkbara lösningar, problem- och målformulering 

 Arbetsmöte 3: Forma inriktning och rekommendera åtgärder 
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1.3. Avgränsning 
Denna åtgärdsvalsstudie omfattar väg 11 mellan Tomelilla (från Rosendalsvägen) och Simrishamn 
(cirkulationsplats anslutning Ehrnbergsvägen). För cykel inkluderas parallellt vägnät oavsett väghållare.  

 

        

        Figur 2. Utredningsområdet för studien                           

 

1.4. Aktörer och övriga intressenter 
Åtgärdsvalsstudien är initierad av Trafikverket. Övriga medverkande är Tomelilla kommun, Simrishamn 
kommun, Region Skåne samt Skånetrafiken. 
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1.5. Tidigare planeringsarbete 
Nedan beskrivs det tidigare planeringsarbete som kan komma att påverka denna åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket 
Förstudie Väg 11 Tomelilla - Gärsnäs 
Hastighetsförändringar och mötesseparering på sträckan studerades i en förstudie som Trafikverket 
genomförde år 2013. Förändringarna i framkomlighet beskrevs både som hastighetsförändring från 90 km/tim 
till 80 km/tim samt 90 km/tim till 100 km/tim. Studien visade att skillnader mellan hastigheten 80 km/tim eller 
100 km/tim för de studerade 15 kilometerna gav en ökning på 2 minuter och 15 sekunder. Tidsskillnaden 
mellan dåvarande 90 km/tim och 100 km/tim var 1 minut. 

Åtgärdsvalsstudie Ystadsbanan och Österlenbanan 
Region Skåne har tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket år 2018 genomfört en åtgärdsvalsstudie med 
rekommenderade satsningar indelade i etapper. Slutmålet år 2050 är triangelspår i Tomelilla, alternativt 160 
km/h på Österlenbanan samt dubbelspår mellan Lunnarp och Smedstorp. Långsiktig målsättning för 
Ystadbanan och Österlenbanan är en restid mellan Simrishamn och Malmö på 60 minuter samt en ökad 
trafikering på sträckan Simrishamn-Ystad-Malmö. 

Region Skåne 
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, 
vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till kommunala 
cykelvägar. Fördelat under planens tolv år motsvarar satsningarna drygt 130 miljoner kronor per år. Alla brister 
i cykelvägnätet som har identifierats och de objekt som kommer att byggas finns på en interaktiv karta på 
skane.se/cykel. Där visas även var cykelolyckor har skett, befintlig cykelinfrastruktur och potentialen för arbets- 
och skolpendling med cykel. 

Gärsnäs – Östra Tommarp samt Simrishamn – Östra Tommarp är med som objekt i cykelvägsplanen. Gärsnäs – 
Östra Tommarp ligger under planperioden år 2021-2023 och Simrishamn – Östra Tommarp under planperioden 
år 2024-2026. 

Skånetrafiken 
Stationsutredning, riktlinjer för utformning 
Skånetrafiken/Region Skåne har pekat ut ett antal kollektivtrafikstråk i Skåne som ska omfattas av Regionalt 
superbusskoncept, däribland stråket Malmö/Lund-Simrishamn. Utredningen beskriver nuläge samt tar fram 
åtgärdsförslag för blivande stationer inom Regionalt superbusskoncept. Syftet med utredningen är att ta fram 
underlag som översiktligt visar på hur de olika stationerna kan utformas inklusive en enklare 
kostnadsbedömning. Underlaget blir en av utgångspunkterna för regionens fortsatta arbete med att utveckla 
det Regionala superbusskonceptet. 
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2. Förstå situationen 

2.1. Nuläge 

Funktion 
Väg 11 tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet för kollektivtrafik, dagliga personresor, godstransporter och 
långväga resor. Vägen har en viktig funktion där den binder samman sydvästra Skåne med de sydliga delarna av 
centrala och sydöstra Skåne. 

Lund (via väg 102 från Dalby) och Malmö är de största målpunkter för daglig pendling med koppling till väg 11. 
Detta innebär stora pendlingsflöden längs vägens västligare delar, där de lokala resorna utgör en betydande del 
av biltrafiken i maxtimme. Sjöbo kan till viss del ses som en brytpunkt för daglig pendling längs väg 11. Öster 
om Sjöbo minskar vägens funktion som pendlingsväg till Malmö, då orter från Tomelilla och österut har tillgång 
till Pågatågstrafik. Däremot är Lund en målpunkt som primärt nås via väg 11 för de som pendlar med bil och 
buss från Tomelilla och Simrishamn. Även om den utpekade funktionen är samma som för de västliga delarna, 
så är mängden trafikrörelser betydligt mindre i omfattning i de östliga delarna av vägen. Av denna anledning 
har vägens olika delar utvecklats till att få olika standard. Höga flöden har varit huvudskälet till att vägen i de 
västliga delarna under 2000-talet har trafiksäkrats genom succesiv utbyggnad till mötesseparerad väg. 

Väg 11 och Österlenbanan har vidare en viktigt lokal funktion för resande i stråket Tomelilla – Simrishamn. Den 
lokala trafiken innefattar inte enbart arbetspendling utan även lantbruksmaskiner och i viss mån också 
godstransporter till och från Tomelilla och Simrishamn. Jordbrukssektorn är en mycket viktig näring på Österlen 
och transporter med koppling till lantbruk har höga anspråk i denna del av Skåne.  

Besöksnäringen har utvecklats till att bli mycket viktigt för både Tomelilla och Simrishamn. Besökare som färdas 
i stråket har behov att färdas längs en trafiksäker, trygg och gärna attraktiv miljö. Däremot är anspråken vad 
gäller restid av mindre betydelse för en besökare, vare sig det är en långväga turist eller lokala dagsturer. 

Utredningssträckan längs väg 11 är cirka 25 kilometer och sträcker sig mellan Tomelilla och Simrishamn. Hela 
sträckan är statlig väg. Likaså finns ett flertal anslutande vägar till väg 11 som är statliga. Längs sträckan ansluts 
många enskilda vägar, se Figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Väghållare. Röd markering: Statlig väg. Blå markering: Kommunal väg. Grön markering: Enskild väg. (Nationell 
vägdatabas Trafikverket). 
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Målpunkter 
Längs med och i närheten av väg 11 finns ett flertal verksamheter och målpunkter som på ett eller annat sätt 
påverkar utredningsområdet och denna studie. Nedan listas de som bedöms vara mest relevanta. 

Rekreation 

Hammenhögsbadet 
Badet är ett öppet under sommartid och har koppling till väg 11 via väg 9 och andra lokalvägar både till Gärsnäs 
och Smedstorp. 

Tomelilla Hyrkart HB 
Gokartbana i Ullstorp längs väg 11. 

Idrottsplats Gärsvalla Gärsnäs 
En idrottsplats i Gärsnäs som faciliterar två föreningar, Gärsnäs Gymnastik och Idrottsförening samt 
Brottarklubben Järpen. 

Verksamheter 

Svenska Foder AB 
Svenska Foder AB är leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till 
livsmedelsbranschen. Svenska Foder finns med egna anläggningar på ett 30-tal platser däribland i Lunnarp norr 
om väg 11.  

Danone mejeri 
I Lunnarps östra del ligger mejeriet Danone där Österlen mejeriet ingår. Verksamheten är inriktad på 
produktion av livsmedel såsom yoghurt och smoothies m.m.  

Ingelsta Kalkon 
Mellan Lunnarp och Smedstorp ligger Ingelsta Kalkon. Verksamheten innefattar både produktion och 
gårdsbutik samt restaurang. Produktionen på plats innefattar uppfödning och slakteri. 

Skånefrö AB 
I Östra Tommarp strax norr om väg 11 ligger Skånefrö AB som är ett av landets ledande utsädesföretag med 
fokus på utsäde och gräsfrö.  

Övrigt 

Fiskedragsmuseet - Järrestad-Gladsax 
Ett museum beläget öster om Järrestad längs väg 11. 

Ullstorps garden 
En handelsträdgård i Ullstorp längs väg 11. Gården har flera utfarter ut på väg 11. 

Café Rustik 
Ett café och krukmakeri mittemot Ullstorps garden på väg 11:s norra sida. 

Hällristningar i Järrestad 
Skånes bäst bevarade hällristningar. De finns på en kalkhäll i ett hagområde omkring en kilometer norr om 
Järrestad vid vägen mot Gladsax. Hällen anses vara en av Nordens största hällristningslokal. 

Östra Tommarps kyrka 
Östra Tommarps kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Tommarp. Den tillhör Gärsnäs församling i Lunds stift. 

Stiby kyrka 
Stiby kyrka är en kyrkobyggnad i Stiby nära Gärsnäs. Den är församlingskyrka i Gärsnäs församling i Lunds stift. 
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Standard 
Vägen utgörs av ett körfält i vardera riktning. Sträckans bredd varierar mellan 7–9,5 meter. Skyltad hastighet på 
sträckan är främst 80 km/tim, med undantag från den del där väg 11 och 9 går samman, där är skyltad 
hastighet 90 km/tim. Där väg 11 inom utredningsområdet går genom tätorter eller större korsningar sänks 
hastigheten till 70, 60 och 40 km/tim. Hastigheten illustreras i Figur 4-Figur 7 nedan.  

Trafikverket har för avsikt att under år 2021 genomföra hastighetsanpassningar på väg 9. Anpassningarna är ett 
arbete som även gjorts på väg 11 inom utredningsområdet tidigare år, som syftar till att systematiskt anpassa 
hastigheterna på statliga vägar i relation till dess utformning. I utredningsområdet berörs därför den del av 
vägen som går samman till väg 11 och 9 i den östra delen. 

 

Figur 4. Skyltade hastigheter på väg 11. 
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Figur 5. Skyltade hastigheter på väg 11. 

 

 

Figur 6. Skyltade hastigheter på väg 11. 
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Figur 7. Skyltade hastigheter på väg 11. 
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Trafik 
Årsdygnstrafiken (ÅDT) längs med väg 11 varierar. Trafikflödena är högre på den västra delen av väg 11, vilket 
beror på att pendlingstrafiken till största del har riktningen åt Malmö/Lund. Likaså är trafikflödena något större 
inom tätorterna med förklaring att det alstras och rör sig trafik inom tätorterna. Trafikflödet är dessutom större 
öster om anslutning av väg 9 söderifrån. Detta beror på den pendlingstrafik till och från Simrishamn som 
kommer söderifrån. För årsdygntrafik för hela sträckan se Figur 8 till Figur 11 nedan. 

 

Figur 8. Årsdygnstrafik på aktuell sträcka av väg 11. 

 

Figur 9. Årsdygnstrafik på aktuell sträcka av väg 11. 
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Figur 10. Årsdygnstrafik på aktuell sträcka av väg 11. 

 

Figur 11. Årsdygnstrafik på aktuell sträcka av väg 11. 
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Jämförelsevist med resten av väg 11 är trafikflödet på utredningssträckan Tomelilla – Simrishamn relativt lågt, 
se Tabell 1. 

Tabell 1. ÅDT delsträckor väg 11, mätpunkter samt uppräkning för/till år 2018. 

Fasta mätpunkter inom respektive delsträcka  ÅDT (f/d) år 2018 

Staffanstorp – Dalby 14 700 

Veberöd - Sjöbo 10 000 

Sjöbo – korsning väg 11/väg 19 (Svampa) 4 900 

Tomelilla - korsning väg 11/väg 9  4 400 

Korsning väg 11/väg 9 - Simrishamn 6 000 

 

 

Figur 12 ÅDT delsträckor väg 11, mätpunkter samt uppräkning för/till år 2018 

Sträckan Tomelilla – Simrishamn har de senaste 20 åren (mellan år 1998 och 2018) haft en jämn trafikökning, 
en total ökning på 25 procent. Enligt Trafikverkets basprognos för Skåne förväntas vägen ha en 
trafikflödesökning för personbilar på cirka 44 procent år 2014 – 2040.  

Turisttrafik under sommarmånaderna bidrar till 25 procent ökning av årsdygnstrafiken. Besökare som färdas 
sällan eller någon enstaka gång längs vägen kan antas bidra ytterligare till en upplevd känsla av bristande 
framkomligheten bland ”vaneresenärer” i stråket. Dels kan besökare antas ha ett lugnare tempo jämfört med 
de som återkommande färdas längs väg 11. Själva bilfärden i sig är inte sällan av rekreativ karaktär för en 
besökare på Österlen. Folk vill uppleva de vackra omgivningarna och har inte alltid så bråttom. Detta kan bidra 
till att övriga trafikanter känner en stress av att ”inte kunna hålla högsta lagliga hastighet” vilket leder till ett 
ökat behov av omkörningar. Därutöver kan den faktiska ökningen i antalet fordon på vägen bidra till att 
möjligheterna till att göra säkra omkörningar minskar. I värsta fall ökar riskbenägenheten vilket i sin tur kan 
leda till fler olyckor. Även korsningspunkter och anslutningar kan upplevas få större brister under sommaren 
pga. ökade trafikflöden. Förutom turisttrafiken så är sommaren en intensiv period för lantbruket och 
långsamtgående fordon nyttjar frekvent vägen under dygnets alla ljusa timmar. Det kan leda ytterligare till att 
framkomligheten längs vägen upplevs som otillräcklig, även om ÅDT inte visar på tydliga brister utifrån vägens 
utformning och att framkomligheten generellt sätt över hela året är acceptabel. 

Kollektivtrafik 

Järnvägstrafik 
Inom utredningsområdet, inkluderat Tomelilla och Simrishamn tätorter, finns fem tågstationer som trafikeras 
av persontrafik (Pågatåg) där tågen kör timmestrafik i vardera riktning. Stationerna i väst-östlig riktning är 
Tomelilla, Lunnarp, Smedstorp, Gärsnäs och Simrishamn. Det sker cirka 500 resor/dag i stråket (2019). Enligt 
resvaneundersökning (RVU) Österlen 2019 så reste 25–29 procent av resenärerna mellan orterna Tomelilla och 
Simrishamn med kollektivtrafiken. Banan trafikeras inte av godståg. 
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Busstrafik 
SkåneExpressen 5 är stommen i kollektivtrafiksystemet utmed väg 11 i stråket Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-
Lund. Linje 5 har under dag- och kvällstid timmestrafik mellan Simrishamn och Tomelilla. Under pendlingstider 
på vardagar har linje 5 en något högre turtäthet (kvartstrafik maxtimma). Från december 2021 kommer 
utbudet att utökas till 30-minuterstrafik och timmestrafik på helgerna. Förutom SkåneExpressen 5 trafikerar 
även linje 570 de östligaste delarna av stråket som utreds. 570 ansluter väg 11 strax väster om Järrestad. Trots 
konkurrens med Pågatåget är det förhållandevis många som åker hela vägen in till Lund med SkåneExpressen 5 
från Simrishamn. Bland annat universitetet och lasarettet är två viktiga målpunkter vid arbetspendling och 
studier.  

Skånetrafiken har studerat möjligheten att, om det så småningom blir ett tågmöte i Gärsnäs, räta ut linje 570 
och att istället komplettera med en halv ringlinje mellan Simrishamn-Brantevik-Skillinge-Borrby-Hammenhög-
Gärsnäs. Detta för att uppnå en bättre koppling till tåget i Gärsnäs. Linje 570 kommer dock fortfarande att 
trafikera sträckan från Simrishamn utmed väg 11 till väg 9 och ner till Hammenhög. 

I stråket är ändpunkterna Tomelilla och Simrishamn dominerande vad gäller på- och avstigande. Påstigandet är 
lågt på mellanliggande hållplatser bland annat på grund av att det är glesbebott kring deras 
upptagningsområden. På väg 11 inom utredningsområdet finns sex hållplatser. Nedan presenteras totala 
antalet påstigande/dag för samtliga hållplatser. 

Tabell 2. Totala antalet påstigande/dag år 2019 för busshållplatser inom utredningsområdet.  

Hållplats Antal påstigande/dag 

Lunnarp  10 

Smedstorp Väg 11 10 

Gärsnäs Skolvägen 20 

Ö Tommarp Bygatan Uppgifter saknas 

Järrestad Näckebo 10 

Simris Bjärsjövägen < 5 

 

Skånetrafiken upplever framkomlighetsbrister för busstrafiken på väg 11. Längs vägen finns många anslutningar 
och konfliktpunkter som gör att bussen allt för ofta inte kan transporteras, på ett för resenären tillförlitligt sätt. 
Skånetrafiken upplever att det ofta är långsamtgående fordon, så som jordbrukstransporter som hindrar 
tillförlitlig hastighet för kollektivtrafiken. Ett vanligt förekommande problem beskrivs vara att samma 
jordbruksfordon behöver köras om flera gånger av samma buss under resan. På vissa sträckor är vägen smal 
och sikten begränsad, vilket försvårar omkörning särskilt för tyngre fordon som buss. Detta är en 
konkurrensnackdel gentemot personbilar som har lättare för omkörningar. 

Det är inte främst högsta möjliga hastighet som är avgörande för att bussen ska vara konkurrenskraftig. Det 
viktigaste är att bussens framkomlighet och tillförlitlighet är god och att resenärerna upplever en kontinuitet 
och gentemot biltrafiken konkurrenskraftig medelhastighet. Tillförlitlighet möjliggör bättre förutsättningar för 
resenärer att byta mellan buss och tåg och gör kollektivtrafiken mer attraktiv totalt sätt inom 
utredningsområdet.   

Befintlig resandemängd samt potential att fler pendlare ska resa med SkåneExpressen 5 medför en tydlig 
önskan från Region Skåne om god framkomlighet för busstrafiken. Trygg tillgänglighet för resenärer till och från 
hållplatser längs väg 11 är också av stor vikt. Sträckan som utreds är en del av ett längre stråk som ingått i ett 
regionalt superbusskoncept. Ett flertal studier har genomförts för andra delar av SkåneExpressen 5:s färdväg. 
Brister har verifierats och åtgärder har rekommenderats. Bland annat planeras en utveckling av väg 102 mellan 
Lund-Dalby samt på väg 11 förbi Veberöd, för att stärka busstrafikens attraktivitet ytterligare gentemot 
biltrafiken. 
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Gång- och cykeltrafik 
Det finns idag inget sammanhängande separat gång-och cykelstråk längs väg 11 mellan Tomelilla och 
Simrishamn. I Region Skånes regionala cykelvägsplan har delar av sträckan längs väg 11 prioriterade sedan 
tidigare. I cykelvägsplanen som gäller för år 2018-2029, tydliggörs en inriktning om investering längs viktiga 
stråk och leder för ett trafiksäkert, attraktivt och sammanhållet cykelvägsnäts som viktigt för att attrahera 
cyklister. Att förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafiken är ytterst viktig enligt planen och med 
både Österlenbanan och SkåneExpressens utbud anses det finnas stor potential att förbättra för gående och 
cyklister att ta sig till kollektivtrafiken. 

Tomelilla - Smedstorp 
Det finns behov att kunna cykla från bostad till kollektivtrafiken och arbetsplatser i stråket t.ex. Österlens 
Mejeri och Ingelsta kalkon. Det saknas infrastruktur för cyklister öster om Ullstorp för att kunna nå 
målpunkterna mellan Tomelilla-Smedstorp. Sträckan upplevs inte trafiksäker på grund av höga hastigheter och 
stora trafikflöden. Sträckan är idag inte prioriterad i den regionala cykelvägsplanen. 

Gärsnäs - Östra Tommarp 
Det finns behov att kunna cykla till kollektivtrafiken i relation Gärsnäs och Östra Tommarp. Bristen ligger i att 
det inte upplevs trafiksäkert att cykla längs väg 11 och Storgatan i Östra Tommarp på grund av höga hastigheter 
och stora trafikflöden. År 2003, i samband med att Pågatågen började trafikera Österlenbanan, slopades Östra 
Tommarps station och därför har Region Skåne sedan tidigare prioriterat sträckan som ett objekt i den 
Regionala cykelvägsplanen år 2018-2029.  

Östra Tommarp - Simrishamn  
Det finns behov av att kunna cykla till arbetet, till kollektivtrafiken och i rekreationssyfte i relationen Östra 
Tommarp och Simrishamn. Bristen ligger i att det inte upplevs trafiksäkert att cykla längs väg 11, på grund av 
höga hastigheter och stora trafikflöden. Ett alternativ till ny gång- och cykelväg längs hela väg 11, är att nyttja 
det parallella befintliga vägnätet. Den alternativa sträckan utgörs av Gamla Järrestadsvägen/Drickavägen, 
befintlig kommunal cykelväg och Rikstolvan genom Järrestad. Även utmed denna del finns brist på vissa delar 
av sträckan att cykla i blandtrafik. År 2003, i samband med att Pågatågen började trafikera Österlenbanan, 
slopades Östra Tommarps station och därför har Region Skåne sedan tidigare prioriterat sträckan som ett 
objekt i den Regionala cykelvägsplanen år 2018-2029.  

Trafiksäkerhet 
Till STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) har det rapporterats 96 olyckor på sträckan från år 
2009 till slutet av 2018. Av dessa var 21 av typen upphinnande – motorfordon. Flertalet av dessa inträffande i 
samband med att vänstersvängande fordon blev påkörda bakifrån. Det rapporterades även 14 avsvängande-
olyckor med motorfordon, samtliga av dessa var lindriga eller med inga personskador. Orsaksbeskrivningen 
som rapporterades i samband med dessa olyckor liknade de anledningarna som rapporterades till de 
upphinnandeolyckorna, men innefattade även högersvängande trafik. Det rapporterades även 23 singelolyckor 
med varierande orsaker. Sex stycken olyckor som involverade traktor eller motorredskap har rapporterats 
under årsintervallet, dessa var varierande i orsak och typ, inget speciellt mönster eller olycksorsak går att 
utläsa. 

Bedömd trafiksäkerhet 
Trafikmiljön bedöms som osäker för oskyddade trafikanter som idag går eller cyklar i blandtrafik på en väg med 
smal vägren där motortrafiken har höga hastigheter. Att korsa väg 11 som oskyddad trafikant bedöms som 
obehagligt. Gång- och cykelbanor saknas i vissa fall från anslutande vägar till busshållplatserna, vilket gör att 
oskyddade trafikanter tvingas röra sig på vägrenen för att ta sig till busshållplatserna. På grund av karaktären 
på vägen, bred väg med hög andel tung trafik och höga hastigheter, kan det även upplevas osäkert att korsa 
vägen utan mittrefug. Sträckan har många anslutningar, bland annat åkeranslutningar och in-/utfarter för 
enstaka fastigheter. 
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Trafikmätningar visar inte att motortrafiken överskrider de skyltade hastigheterna, dock har det rapporterats 
till Trafikverket om att hastigheten många gånger upplevs som hög, framförallt för de motortrafikanter som ska 
köra ut på väg 11 från anslutande vägar. 

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) 
Sträckan är utrustad med automatiskt trafiksäkerhetskontroll (ATK). Det finns idag totalt sex stycken mätplatser 
placerade på sträckan inom utredningsområdet. Placeringarna är kopplade till korsningarna i Lunnarp, 
Smedstorp och Östra Tommarp. Kommunen och medborgare har haft synpunkter på placeringarna genom 
åren. ATK på sträckan Tomelilla-Simrishamn kom på plats 2006 och utformningsförhållanden ser annorlunda ut 
idag. 

Räddningstjänsten 
Aktuell sträcka bevakas av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) som består av ett gemensamt 
kommunalförbund där kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad har gått samman. SÖRF har det 
administrativa sätet i Ystad med operativa styrkor i alla fyra kommunerna. Syftet med förbundet är att bättre 
och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma räddningstjänstområdet. 

Väg 11 används som en primär utryckningsväg för SÖRF mellan Tomelilla och Simrishamn. När trafikolyckor 
sker på utredningssträckan åker oftast räddningstjänsten från både Tomelilla och Simrishamn. Den personal 
som anländer först till olyckan informerar de övriga utryckningsinstanserna om vilka resurser som behövs och 
om någon kan avbryta sin uttryckning eller om förstärkning krävs. 

Räddningstjänsten spärrar alltid av vägen vid trafikolyckor på aktuell sträcka av trafiksäkerhets- och 
arbetsmiljöskäl. Det innebär att det kan skapas långa köer på vägen till dess att avspärrningarna öppnas igen. 
En fördel är då om det finns omledningsvägar i närheten så att räddningstjänsten kan leda om trafiken.  

Trafikverket arbetar med omledningsvägar tillsammans med andra väghållare. Omledningsvägen behöver 
nödvändigtvis inte vara av statlig karaktär. Räddningstjänsten har utryckt brister kring omledningsvägar. Detta 
hanteras inte inom denna utredning utan i separata och befintliga processer. 

SÖRF anser att nödfickor längs större vägar är bra då dessa ibland ligger inom ett avstånd från trafikolyckan 
som gör det möjlighet för räddningstjänsten att transportera skadade motorfordon dit. Trafiken kan öppnas 
upp snabbare när räddningstjänsten inte behöver hålla avspärrningarna tills att fordonen transporterats bort. 
SÖRF anser att 2+1 vägar generellt är bra då trafikolyckans allvarlighetsgrad blir lägre. SÖRF menar att det 
negativa med 2+1 vägar är att framkomligheten försämras för utryckningsfordonen på de sträckor som bara 
har ett körfält. SÖRF anser också att nödfickor har en viktig funktion vid 2+1 vägars sträckor med bara ett 
körfält då större fordon kan stanna till där för att släppa förbi utryckningsfordon. 

Natur- och kulturmiljö 
Längs med väg 11 mellan Tomelilla och Simrishamn finns ett flertal områden med höga natur- och 
kulturvärden, se Figur  - Figur nedan. Strax nordväst om Smedstorp ligger Ljungavångens naturreservat samt ett 
grav- och boplatsområde. Likaså innefattar Smedstorp i riksintresse för kulturmiljövård på grund av dess 
tidstypiska bebyggelse från sekelskiftet (se Figur ). Strax nordväst om Gärsnäs i närhet av Stiby kyrka ligger ett 
större område utpekat som möjlig fornlämning. Likaså innefattas södra delen av Östra Tommarp av ett område 
med fornlämningar (se Figur ). Sträckan mellan Östra Tommarp och Simrishamn har ett flertal mindre till 
medelstora områden innefattande fornlämningar strax intill väg 11 (se Figur). I Figur  - Figur syftar röd punkt 
och fält på fornlämning, rött streckat fält på riksintresse för kulturmiljövård, blå punkt och fält på övrig 
kulturhistorisk lämning, grå punkt på ingen antikvarisk bedömning samt grönt streckat fält på naturreservat. 
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Figur 13. Natur- och kulturvärden längs med väg 11. (Kartmaterial: © Lantmäteriet & Geodatasamverkan). 
 

 

Figur 14. Natur- och kulturvärden längs med väg 11. (Kartmaterial: © Lantmäteriet & Geodatasamverkan). 

 
 

 

Figur 15. Natur- och kulturvärden längs med väg 11. (Kartmaterial: © Lantmäteriet & Geodatasamverkan). 
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2.2. Kommande utveckling 
Nedan beskrivs planer som på ett eller annat sätt kan komma påverka åtgärdsvalsstudiens arbete. 

Ystad- Österlenbanan 
Tiotusentals resenärer färdas med tåg på sträckan Malmö – Ystad – Simrishamn varje dag. Pendlingsmönstren 
kännetecknas av stora flöden i riktning mot de regionala kärnorna. Eftersom tillgängligheten är lägre i sydöstra 
Skåne än i övriga regionen är det viktigt att vi har en fungerande kollektivtrafik för arbetsresor, studiependling 
och fritid. Trafikverkets satsningar på järnvägen i sydöstra Skåne har pågått under en längre tid. 

I nuläget satsar Trafikverket över en halv miljard kronor på ett flertal åtgärder på Ystad – och Österlenbanan, så 
som hastighetshöjningar, mötesspår, bangårdsombyggnad, fjärrblockering och trädsäkring. Genom dessa 
åtgärder ökar robustheten och tillförlitligheten på banorna. Projektet kommer att avslutas december 2021.  

Region Skåne har tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie för Ystad- 
och Österlenbanan med målbild att förkorta restiderna från Malmö till Ystad och Simrishamn, ökad turtäthet 
samt en bättre tillgänglighet till Köpenhamn. Studien bygger på åtgärder uppdelade i etapper och slutmålet år 
2050 är triangelspår i Tomelilla, samt 160 km/h på Österlenbanan samt dubbelspår mellan Lunnarp och 
Smedstorp. Långsiktig målsättning för Ystadbanan och Österlenbanan är en restid mellan Simrishamn och 
Malmö på 60 minuter samt en ökad trafikering på sträckan Simrishamn-Ystad-Malmö. 

Lantmännen Hammenhög 
I samband med att Lantmännens verksamhet i Ystad läggs ner har Lantmännen flyttat verksamheten till 
Hammenhög. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras för att kunna ta emot en större volym spannmål 
samt moderniseras. Trafik till Lantmännens fastigheter kommer framöver lösas enbart från Smedstorpsvägen, 
via Brydegatan. Den befintliga in- och utfarten från Herrestadsvägen kommer att stängas. Den planerade 
utökningen av verksamheten kommer att medföra en ökning av trafik till och från området. Den största 
andelen trafik sker under skörden, augusti-september. Under år 2017 skedde 1 250 transporter med säd in till 
verksamheten. Med föreslagen utbyggnad förväntas intransporterna öka till cirka 1 970 styck under samma 
period. 

2.3. Krav och rekommendationer 
Samtliga framtagna åtgärder ska följa de krav och råd som ställs utifrån Trafikverkets Vägars och gators 
utformning (VGU). Det gäller både för de åtgärder som föreslås för ny väg, åtgärd på befintlig väg som för GC-
förslag. 

2.4. Problembeskrivning 
Följande problem och brister har identifierats för aktuell sträcka på väg 11: 

 Bristande kontinuitet på väg 11 på grund av: 

o Många anslutningar 

o Varierande fordonshastigheter 

o Att vägen går igenom eller i nära anslutning till ett antal tätorter  

o Dålig separering av oskyddade trafikanter från övrig motortrafik 

 Incitamentet att välja tåget är lågt jämfört med bilen. Robusthet och turtäthet upplevs som otillräcklig. 

Det gäller både för lokala resor i stråket samt för resor som sker via stråket till andra målpunkter i 

Skåne. 

 Det är varierande tillgänglighet och standard på anslutande förbindelser till busshållplatser och 

tågstationer för gående och cyklande. 

 Väg 11 upplevs otrygg för gång- och cykeltrafikanter vilket hämmar potentialen för gång och cykling 

längs med stråket samt till lokala målpunkter 
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 Upplevda framkomlighetsproblem för samtliga motortrafikslag på väg 11 

o Kollektivtrafik 

o Gods 

o Personbil (pendling) 

o Jordbruk 

o Utryckningsfordon 

2.5. Mål för lösningar 
Ett övergripande mål har formulerats för åtgärdsvalsstudien:  

 Säkerställa trafiksäker framkomlighet mellan Tomelilla och Simrishamn för transportsystemet som 

helhet utifrån stråkets funktion 

Det övergripande målet har konkretiserats i fyra delmål: 

A. Göra det mer attraktivt att välja tåget och/eller bussen istället för personbilen. Särskilt fokus för 

pendlingstrafiken 

B. Öka tillförlitlighet och kontinuitet på väg 11 för förbättrad upplevd och faktisk framkomlighet 

C. Förbättra för cykeltrafiken för pendling till lokala målpunkter såsom hållplats- och stationslägen 

D. Stärka turismen i stråket genom god kollektivtrafik och goda cykelmöjligheter anpassat för besökare 

Transportpolitiska mål 
Utöver projektmålen har även de transportpolitiska målen varit vägledande i val av åtgärder samt legat som 
underlag vid effektbedömningen av åtgärdskombinationer. De transportpolitiska målen presenteras nedan. 

Övergripande mål 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande 
målet finns också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet 
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det 
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet 
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem 
måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att 
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 
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3. Alternativa lösningar  

3.1. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 
Nedan presenteras föreslagna åtgärder grupperade utefter steg i fyrstegsprincipen (se Tabell 3 – Tabell 6). 

I nedanstående tabeller beskrivs de föreslagna åtgärderna samt en bedömning av dess måluppfyllnad. Bedömningen av åtgärdernas måluppfyllelse har gjorts utifrån en 
tregradig skala (positiv, ingen och negativ måluppfyllnad) relaterat till den målbild som formulerats för åtgärdsvalsstudien i avsnitt 2.5 Mål för lösningar (endast bedömning 
av relevans för måluppfyllnad av delmål). Vidare bedöms åtgärdernas investeringskostnader utifrån en tregradig skala, låg, medel och hög. I tabellerna anges även om 
åtgärder tas vidare eller ej. 

Positiv måluppfyllnad   Låg investeringskostnad  <1 000 0000 SEK 

Ingen måluppfyllnad   Medel investeringskostnad  1 000 000 – 10 000 000 SEK 

Negativ måluppfyllnad   Hög investeringskostnad  >10 000 0000 SEK 

  

Steg 1-åtgärder 
Tabell 3 Föreslagna steg 1-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

1-1 
Skapa säkra cykelplatser för kollektivtrafiken för 
att stärka cykelturismen 

    

Skapa boknings-/kösystem som gör att 
resenärer kan planera för och känna sig säkra 
på att få med cykel på tåg. Digital bokning 
alternativ ett rättvist kösystem på plattformen. 
Utreda möjligheten för åtgärden måste 
genomföras som första steg. Kan gälla hela 
Skåne. 

Låg Ja  

1-2 
Åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet under 
sommaren 

    
Kampanj för ökat kollektivtrafiksanvändande. 
Exempelvis rabatterade priser. 

Låg Ja  

1-3 
Tydligare skyltning på väg 19 till väg 11 och 
Österlenmejeriet 

    Lyft till Trafikverket om lämpligt vägval? Låg Nej 
Ingår inte i de rekommenderade 
stråken för tung trafik 

1-4 Förändra jordbrukets transporter     
Genom dialog ändra körmönster och tid på 
dygn samt datum för transporter. 

Låg Ja  
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Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

1-5 
Marknadsföra ny cykelinfrastruktur som 
underlättar för cykelpendling 

    

Marknadsföra en eventuell GC-väg genom att 
låna ut elcyklar, påpeka folkhälsa, hållbart 
resande m.m. 
Privata näringslivsägare kan vara ambassadör. 
Åtgärd är beroende av utbyggnad av 
cykelstråket.  

Låg Ja  

1-6 
Utredning av verktyg och informationskampanjer 
för att öka samåkning till arbetsplatser 

    
Kartlägga anställdas resvanor, genomför 
kampanjer där potential finns. 

Låg Ja  

1-7 
Styra transporter till tider på dygnet som är 
mindre trafikerade 

    Utreda närtransporten. Låg Nej 

Transporter inom 
utredningsområdet sker i samverkan 
med transporter utanför 
utredningsområdet. Justering av tid 
av dygnet som transporter sker på 
kommer också påverka andra 
delsträckor. Åtgärden kan innebära 
försämrad framkomlighet utanför 
utredningsområdet. 

1-8 
Utreda bättre möjlighet att byta mellan buss och 
tåg.   

    Tidtabellsjustering. Låg Ja  

1-9 
Åtgärder som ämnar öka distansutbildningar och 
distansarbete 

    
Organisationer i kommunerna kan arbeta med 
frågan. Minska sina medarbetares resor 
genom att uppmuntra arbete hemifrån. 

Låg Ja  

1-10 Förändra tider för skiftarbete      
Synka med kollektivtrafik och andra 
verksamheter i det privata näringslivslivet 
samt andra organisationer, T.ex. skolor 

Låg Nej 
Denna optimering sker naturligt 
mellan arbetsgivare och 
medarbetare.  
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Steg 2-åtgärder 
Tabell 4. Föreslagna steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

2-1 
Dela upp trafikströmmarna till/från 
Österlenmejeriet 

    
Dela upp trafiken på andra anslutande 
vägar till Mejeriet. 

Låg Nej 
Åtgärden förväntas leda till en 
försämrad trafiksäkerhet på den nya 
anslutande vägen. 

2-2 Tillåta gods på järnvägen      Låg Nej 
Åtgärden strider mot Österlenbanans 
mål med fokus på pendlingstrafik.  

2-3 Se över ATK längs sträckan 
    

Se över behov av nya ATK på sträckan, samt 

att vid ev. ombyggnad av 

korsningspunkterna se över dagens 

placering av ATK. 

Låg Ja  

2-4 
Flytta, lägga till eller ta bort anslutningar till 
maskinstationer för lantbruk 

 
 

   Låg Nej 
Åtgärdens genomförbarhet bedöms 
som svår. 

2-5 Utveckla vägvisning för cykeltrafik     
Gäller vägvisning för såväl rekreation och 
pendling. 

Låg Ja  

2-6 
Åtgärder som minskar resetiden för 
kollektivtrafiken 

    

Fortsätta arbetet med att korta restid 
under vissa turer med fokus på pendlare, 
för att stärka tillgänglighet mellan Österlen 
och Lund med omnejd. Beslut är redan 
tagen om att förbjuda påstigande på Skåne 
Expressen när den kommer in till de större 
tätorterna, bland annat Lund. 
Direktturer Simrishamn-Tomelilla-Lund 
skulle kunna vara en långsiktig målbild. Det 
kräver dock att resandet ökar. Framförallt 
under maxtimme.  

Låg Ja  

2-7 
Minska antalet anslutningar till väg 11 genom att 
öka samnyttjande av brukningsvägar för 
lantbruket 

    
En översyn av anslutningarna bör göras i 
samband med andra åtgärder. Bör 
samordnas med 3-1. 

Medel Ja  

2-8 
Utveckling av befintliga tågstationsmiljöer (inom 
och utanför utredningsområdet) 

    

Ingår i Ortsutvecklingsprojektet för 
Ystad/Österlenbanan. 
Åtgärd innebär endast utredning och 
samordning. Ex. utred pendelparkering intill 
stationer utanför utredningsområdet. 

Medel Ja  

2-9 
Stibykyrkoväg 1574, utreda om anslutning kan tas 
bort 

    Förändringsärende. Låg Nej 
Rekommenderas i samband med 
framtida vägplan. 
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Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

2-10 Väg 1580, utreda om anslutning kan tas bort     Förändringsärende. Låg Nej 
Rekommenderas i samband med 
framtida vägplan. 

2-11 ITS-system     

Dynamiska hastighetsskyltar. Särskilt 
intressant vid korsningspunkter där 
anslutande vägar har varierande flöde och 
där det i dag finns lokala 
hastighetsnedsättningar. 

Låg Ja  

2-12 Förse vägen med räffling      

Positiv inverkan på trafiksäkerheten. Ska 
beaktas med en viss försiktighet och 
föregås av en utredning för påverkan av 
buller innan det genomförs. 

Medel Ja  

Steg 3-åtgärder 
Tabell 5. Föreslagna steg 3-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

3-1 
Minska antalet konfliktpunkter för att få ett 
jämnare flöde 

    
Fokus in och utfarter för enskilda 
fastigheter. Bör samordnas med 2-7. 

Medel Ja  

3-2 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 11 genom 
Gärsnäs 

    

Fokus tunga fordon genom breddning av 
vägen samt komplettering med mittrefuger 
vid passage för oskyddade trafikanter. 
Viktigt att förstå att åtgärden innebär 
sänkta hastigheter genom Gärsnäs.  

Medel Ja  

3-3 
Smalna av körbana och bredda vägrenen för GC-
trafik 

    
Innanför befintligt vägområde 
 

Medel Nej 
Åtgärden kan skapa en falsk trygghet 
för såväl oskyddade trafikanter som 
motorfordon. 

3-4 
Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande 
åtgärder i större korsningar 

    Exempel refug samt utökade svängradier. Medel Ja  

3-5 
Se över och eventuellt flytta hållplatser med 
hänsyn till trafiksäkerhet och tillgänglighet där 
behov finns 

    
Åtgärd får inte försämra restiden för 
bussen. 

Medel Ja  

3-6 
Skapa säkra passager vid busshållplatser där behov 
finns 

    

Kan innebära både planskildheter och 
andra lösningar, exempelvis mittrefuger. 
Simris Bjärsjövägen är den enda hållplatsen 
där refuger inte anses som tillräckliga 
åtgärder för att säkra passagen. Här 

Hög Ja  
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Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 
Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

rekommenderas en planskidhet. Här finns 
utrymme för exempelvis en planskild gång 
och cykelpassage då den inte är i anslutning 
till bebyggelse så som de andra 
hållplatserna. 

3-7 
Se över och förbättra infart- och accelerationsfält 
till bussfickor där behov finns 

    
Synka hållplatsfickor och hastighetsgränser, 
accelerationsfält. 

Medel Ja  

3-8 Inför vänstersvängsfält där behov finns     

Två korsningar anses lämpliga att förstärkas 
med vänstersvängsfält utifrån ÅDT samt 
förhållandet med övriga vägnätet. 
Korsningarna Väg 11/Storgatan (Östra 
Tommarp) och väg 11/ Hedebergavägen 
(Lunnarp) 

Hög Ja  

3-9 
Översyn och komplettering av sidoräcken där 
behov finns 

    
Rekommenderas att åtgärda i samband 
med andra åtgärder på sträckan. 

Medel Ja  

3-10 
Österlenmejeriet väg, trafiksäkerhet- och 
tillgänglighetshöjande åtgärd 

     Medel Ja  

3-11 
Ingelstad kalkon, trafiksäkerhet- och 
tillgänglighetshöjande åtgärd 

     Medel Ja  

3-12 
Ullstorpsgårdscenter, trafiksäkerhet- och 
tillgänglighetshöjande åtgärd 

     Medel Ja  

3-13 Anlägg förbigångsfickor för jordbrukstransporter     

Måste kommuniceras. Kopplas samman 
med steg 1 och 2. Förbigångsfickor kan 
också nyttjas som ”nödfickor” för 
räddningstjänsten. 

Hög Ja  
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Steg 4-åtgärder 
Tabell 6. Föreslagna steg 4-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 

Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 

Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

4-1 Anlägg en separerad GC-bana längs väg 11     

Fokus pendling. Innebär en hög kostnad 
och stort markintrång i många fastigheter 
längs väg 11. 

Hög Nej 

Väljs bort i förmån för 
åtgärd 4-2. Fokus för 
framtida GC-sträcka är 
inte beroende av 
sträckningen väg 11.  

4-2 Anlägg en ny GC-väg som sammanbinder orterna      
Stärka både rekreationscykling och 
pendling. Gäller för hela stråket Tomelilla-
Simrishamn. 

Hög Ja  

4-3 Anlägg nya GC-förbindelser till hållplatslägen  
 

  

Avser kortare förbindelser med befintliga 
gång- och cykelstråk. Inte lägre än 100 
meter ny förbindelse för varje hållplats. 

Medel Ja  

4-4 Nya brukningsvägar för lantbruket      Medel Ja  

4-5 
Förbättrad/ny pendelparkering i Lunnarp och/eller 
i Gärsnäs, Östra Tommarp och Smedstorp 

     Medel Ja  

4-6 Mötesseparering Tomelilla - Simrishamn      Hög Nej 

Sträckan har generellt 
låg ÅDT för att 
motivera 
mötesseparering. 
Mötesseparering skulle 
bl.a. också innebära 
negativ påverkan på 
landskapsstrukturen 
och 
lantbrukstransporter i 
området. 

4-7 Förbifart söder om Gärsnäs     
Biltrafiken nyttjar Herrestadsvägen, 
busstrafik nyttjar befintlig väg 11. 

Hög Nej 

Åtgärden har en stor 
kostnad i förhållande 
till nyttan. En av 
fördelarna med 
förbifart är att 
projektmålen kan 
uppfyllas samt att 
restiden för pendlare 
kan minska. Förbifart 
söder om Gärsnäs blir 
troligt en mycket längre 
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Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 

Relevans för måluppfyllelse 

Kommentar 
Investeringskostnad 

(Låg, Medel, Hög) 
Gå vidare? 

(Ja/Nej) 

Motivering 

Mål A Mål B Mål C Mål D 

omväg och följer inte 
väg 11:as befintliga 
korridor på ett naturligt 
sett.  

4-8 
Mötesseparering Järrestad-Simrishamn. Förbifart 
Gärsnäs vanlig landsväg. 

     Hög Nej 

Sträckan har generellt 
låg ÅDT för att 
motivera 
mötesseparering. 
Sträckorna bedöms 
också för korta för att 
uppnå nyttan med 
mötesseparering och 
skapar inte en 
helhetslösning. 

4-9 
Mötesseparering från Simrishamn till en punkt 
väster om Gärsnäs  

     Hög Nej 

Sträckan har generellt 
låg ÅDT för att 
motivera 
mötesseparering. 
Mötesseparering skulle 
bl.a. också innebära 
negativ påverkan på 
landskapsstrukturen 
och 
lantbrukstransporter i 
området.  

4-10 Förbifart Gärsnäs 80 km/h     

Förbifarterna behöver utredas enskilt för 
att visa behov och effekt. I utredningen har 
ett norr-alternativ setts som det mest 
genomförbara. Detta avgörs i ett senare 
skede. 

Hög Ja  
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Åtgärder som studeras i angränsande studier 
Följande tre åtgärder har diskuterats inom ramen för denna ÅVS och stöder projektmålet att göra det mer attraktivt att välja tåget och/eller bussen istället för personbilen 
med särskilt fokus för pendlingstrafiken  

 Öka hastigheten på tågen genom upprustning av banan. 

 Triangelspår i Tomelilla för att slippa vända tåget i Tomelillastation. 

 Tågtrafik som endast stannar vid de större stationerna. 
 
Åtgärderna har hanterats i ÅVS:en för Ystadbanan och Österlenbanan och fortsatt dialog och prioritering av åtgärder sker därmed i en separat process. 

Åtgärder som direkt valts bort 
I detta avsnitt presenteras och förklaras de åtgärder som direkt valts att inte göra en djupare analys av. Det vill säga dessa åtgärder har inte bedömts utifrån 
måluppfyllelsen. 

2+2 väg 
En mötesfri 2+2 väg har i åtgärdsvalsstudiens tidiga skede valts bort som förslag då detta skulle innebära en standard som är mycket högre än behovet. Enligt VGU råd 2020 
rekommenderas en 2+2 väg endast om ÅDT överskrider 20 000 fordon. Att jämföra med basprognosen som beskrivs under kapitel Trafik ovan. 

0-alternativ 
0-alternativet har i åtgärdsvalsstudiens tidiga skede valts bort som förslag då problembeskrivningen syftar till att sträckan Tomelilla-Simrishamn är bristfällig enligt de 
transportpolitiska målen. Att inte göra några åtgärder på sträckan går inte att motivera. 
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3.2. Åtgärdskombinationer  
Tre åtgärdskombinationer har tagits fram. Åtgärdskombination 1 innehåller åtgärder som är fristående och oberoende av vilket av åtgärdskombination 2 eller 3 som 
genomförs. Åtgärdskombination 1 bedöms kunna genomföras med mindre medel och en enklare formell process. Åtgärdskombination 2 och 3 har tagits fram som 
alternativ till varandra. Åtgärdskombination 2 och 3 är liknande och innehåller till största del åtgärder som bedöms innebära mindre ombyggnationer. Det som skiljer 
åtgärdskombination åt är att i åtgärdskombination 3 föreslås en förbifart norr om Gärsnäs, till skillnad mot åtgärdskombination 2 som förslår trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder genom Gärsnäs. I tabell 7, presenteras också de åtgärder som inte föreslås inom utredningen men som diskuterats i utredningsfasen. Kapitel 4, Förslag till 
inriktning och rekommenderade åtgärder, har utgått ifrån hur åtgärder kan kombineras för att ge bedömd god måluppfyllnad, men paketering har även skett utifrån andra 
aspekter, t ex kostnadseffektivt genomförande av åtgärder. 

 

Tabell 7. Åtgärdskombinationer 1-3, samt åtgärder som inte föreslås men kostnadsberäknas. 

Åtgärdskombinationer 
Ingående lösningar 

Beskrivning av åtgärd 

Åtgärdskombination 1 
Fristående åtgärder 

1-1 Skapa säkra cykelplatser på kollektivtrafiken för att stärka cykelturismen  

1-2 Åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet under sommaren 

1-4 Förändra jordbrukets transporter 

1-5 Marknadsföra ny cykelinfrastruktur som underlättar för cykelpendling 

1-6 Utredning av verktyg och informationskampanjer för att öka samåkning till arbetsplatser 

1-8 Utreda bättre möjlighet att byta mellan buss och tåg.  

1-9 Åtgärder som ämnar öka distansutbildningar och distansarbete 

2-5 Utveckla vägvisning för cykeltrafik 

2-6 Åtgärder som minskar resetiden för kollektivtrafiken 

2-7 Minska antalet anslutningar till väg 11 genom att öka samnyttjande av brukningsvägar för lantbruket 

2-8 Utveckling av befintliga tågstationsmiljöer (inom och utanför utredningsområdet) 

3-5 Se över och eventuellt flytta hållplatser med hänsyn till trafiksäkerhet och tillgänglighet där behov finns 

3-6 Skapa säkra passager vid busshållplatser där behov finns 

3-7 Se över och förbättra infart- och accelerationsfält till bussfickor där behov finns 

3-9 Översyn och komplettering av sidoräcken där behov finns 

4-5 Förbättrad/ny pendelparkering i Lunnarp och/eller i Gärsnäs, Östra Tommarp och Smedstorp 
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Åtgärdskombination 2 
Mindre 
ombyggnationer, 
upprustning av befintlig 
väg 11 genom Gärsnäs 

2-3 Se över ATK längs sträckan 

2-11 ITS-system 

2-12 Förse vägen med räffling 

3-1 Minska antalet konfliktpunkter för att få ett jämnare flöde 

3-2 
 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 11 genom Gärsnäs 
 

3-4 Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder i större korsningar 

3-8 Inför vänstersvängsfält där behov finns 

3-10. 3-11. 3-12 Trafiksäkerhet- och tillgänglighetshöjande åtgärder i anslutningar 

3-13 Anlägg förbigångsfickor för jordbrukstransporter 

4-2 Anlägg en ny GC-väg som sammanbinder orterna 

4-3 Anlägg nya GC-förbindelser till hållplatslägen 

4-4 Nya brukningsvägar för lantbruket 

Åtgärdskombination 3 
Mindre ombyggnationer 
samt på befintlig 
sträckning samt en 
förbifart vid Gärsnäs 

2-3 Se över ATK längs sträckan 

2-11 ITS-system 

2-12 Förse vägen med räffling  

3-1 Minska antalet konfliktpunkter för att få ett jämnare flöde 

3-4 Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder i större korsningar 

3-8 Inför vänstersvängsfält där behov finns 

3-10. 3-11. 3-12 Trafiksäkerhet- och tillgänglighetshöjande åtgärder i anslutningar 

3-13 Anlägg förbigångsfickor för jordbrukstransporter 

4-2 Anlägg en ny GC-väg som sammanbinder orterna  

4-3 Anlägg nya GC-förbindelser till hållplatslägen 

4-4 Nya brukningsvägar för lantbruket 

4-10 Förbifart Gärsnäs 80 km/h 
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3.3 Samlad bedömning av Åtgärdskombination 
En sammanställning av Åtgärdskombination effekter ges i Tabell 8 

  

 
I tabellen bedöms Åtgärdskombination bidrag till ÅVS-målen (se avsnitt 2.5 Mål för lösningar) samt bidrag till de transportpolitiska målen.  

Följande bedömningsskala tillämpas i effektbedömningen.   

Positiv effekt  

Svag positiv effekt  

Försumbar effekt  

Svag negativ effekt  

Negativ effekt  

 

Tabell 8. Effektbedömning av Åtgärdskombination 1, 2 och 3, samt åtgärder som inte föreslås men effektbedömds. 

  Mål 
Åtgärdskombination 1 Åtgärdskombination 2 Åtgärdskombination 3 Åtgärder som inte förslås men 

som effektbedömds 

  Fristående åtgärder 
Mindre ombyggnationer, 

upprustning av befintlig väg 11 
Mindre ombyggnationer samt 

nybyggnationer av väg 11 
Större om- och nybyggnationer, 

utbyggnad av väg 11 

Tidsaspekt 
färdigställande 
(Kort 1-6 år, Medel 
6-10, Lång 10 <) 

 

Kort/Medel Medel/Lång Lång Lång 

 
 

Mål A 
Göra det mer 
attraktivt att välja 

Positiv effekt: Nya 
pendelparkeringar, förbättring av 
resandebyten mellan tåg och buss, 

Svag positiv effekt: Genom att 
anlägga separerade GC-förbindelser 

Svag positiv effekt: Genom att 
anlägga separerade GC-förbindelser 

Negativ effekt: Med 
Åtgärdskombinationen ökar 
framkomligheten för motorfordon. 

Åtgärder som inte 
föreslå men 
kostnadsberäknas 

4-1 Anlägg en separerad GC-bana längs väg 11 

4-8 Mötesseparering Järrestad-Simrishamn. Förbifart Gärsnäs vanlig landsväg. 

4-9 Mötesseparering från Simrishamn till en punkt väster om Gärsnäs 
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Bidrag till ÅVS-mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidrag till ÅVS-mål 
 
 
 
 

tåget och/eller 
bussen istället för 
personbilen. Särskilt 
fokus för 
pendlingstrafiken 

minskning av restiden för 
kollektivtrafiken samt ny GC-
passager i anslutning hållplatser 
ökar kollektivtrafikens attraktivitet. 

till hållplatser ökar kollektivtrafikens 
attraktivitet. 

till hållplatser ökar kollektivtrafikens 
attraktivitet. 

Kollektivtrafikens konkurrenskraft 
minskar jämfört med personbilen. 

Mål B 
Öka tillförlitlighet och 
kontinuitet på väg 11 
för förbättrad 
upplevd och faktisk 
framkomlighet 

Positiv effekt: Genom att flytta över 
resande från bil till kollektivtrafik 
samt minska behovet av transporter 
förväntas trafikmängderna på väg 
11 minskas. Detta bedöms leda till 
att den upplevda och faktiska 
framkomligheten förbättras. 

Svag positiv effekt: Genom att förse 
vägen med ITS-system, räffling, 
optimera placeringen av ATK samt 
minska antalet konfliktpunkter ökar 
tillförlitlighet och kontinuitet på väg 
11. 

Svag positiv effekt: Genom att förse 
vägen med ITS-system, räffling, 
optimera placeringen av ATK, 
minska antalet konfliktpunkter samt 
anlägga förbifarter kring Gärsnäs 
eventuellt fram till och med Östra 
Tommarp ökar tillförlitlighet och 
kontinuitet på väg 11. 

Positiv effekt: Genom att bygga om 
väg 11 till en delvis mötesseparerad 
väg och anlägga förbifart Gärsnäs 
eventuellt fram till och med Östra 
Tommarp bedöms såväl den 
upplevda som faktiska 
framkomligheten förbättras. 

Mål C 
Förbättra för 
cykeltrafiken för 
pendling till lokala 
målpunkter såsom 
hållplats- och 
stationslägen 

Positiv effekt: Med nya säkra GC-
passager i anslutning till hållplatser 
och optimera placering av 
hållplatser förbättras möjligheterna 
till cykelpendling. 

Positiv effekt: Genom att anlägga 
separerade GC-förbindelser till 
hållplatser och anlägga en GC-väg 
som binder samman orterna 
förbättras möjligheterna till 
cykelpendling. 

Positiv effekt: Genom att anlägga 
separerade GC-förbindelser till 
hållplatser och anlägga en GC-väg 
som binder samman orterna 
förbättras möjligheterna till 
cykelpendling. 

Positiv effekt: Genom att anlägga 
en separerad ång- och cykelbana 
utmed väg 11 förbättras 
möjligheterna till cykelpendling. 

Mål D 
Stärka turismen i 
stråket genom god 
kollektivtrafik och 
goda 
cykelmöjligheter 
anpassat för 
besökare 

Positiv effekt: Genom att göra det 
mer attraktivt att ta med cykeln på 
kollektivtrafiken, förbättra 
vägvisningen för GC-trafikanter 
stärks turismen i stråket. 

Positiv effekt: Genom att anlägga 
en GC-väg som binder samman 
orterna längs väg 11 stärks turismen 
i stråket. 

Positiv effekt: Genom att anlägga 
en GC-väg som binder samman 
orterna längs väg 11 stärks turismen 
i stråket. 

Svag positiv effekt: Längs väg 11 
anläggs en separerad GC-bana vilket 
stärker turismen i stråket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medborgarnas 
resor 

Svag positiv effekt: Med en 
överflyttning från bil till 
kollektivtrafik och cykel, en ökad 
beläggning i personbilar samt ett 
minskat behov av transporter 
minskar trafikflödena och trängseln. 
Samtidigt minskar antalet 
anslutningar till väg 11. Detta 
bedöms bidra till en svag förbättring 
av tillförlitligheten för 
medborgarnas resor. 

Svag positiv effekt: Med de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna, 
i form av bland annat räffling, 
optimering av lokalisering för ATK 
och ombyggnation av korsningar, 
förväntas risken för störningar och 
förseningar minska. Detta bedöms 
bidra till en svag förbättring av 
tillförlitligheten för medborgarnas 
resor.   

Positiv effekt: Med de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna, 
i form av räffling, optimering av 
lokalisering för ATK och 
ombyggnation av korsningar och 
förbifarterna kring Gärsnäs och 
Östra Tommarp förväntas risken för 
störningar och förseningar minska. 
Detta bedöms bidra till en 
förbättring av tillförlitligheten för 
medborgarnas resor.   

Positiv effekt: Genom att bygga om 
väg 11 med mötesseparering samt 
anlägga två nya förbifarter minskar 
risken för störningar och 
förseningar vilket bidrar till en svag 
förbättring av tillförlitligheten för 
medborgarnas resor.   
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Bidrag till 
funktionsmålet 
 
 
 
 

Svag positiv effekt: Genom att 
minska mängden motorfordon 
bedöms tryggheten för samtliga 
trafikslag påverkas positivt. Genom 
de trafiksäkerhetenshöjande 
åtgärderna för motorfordon och 
GC-trafikanter bedöms tryggheten 
för förbättras ytterligare. 
Sammantaget bedöms tryggheten 
påverkas svagt positivt med 
Åtgärdskombinationen. 

Positiv effekt: Genom att anlägga 
separerad GC-väg som 
sammanbinder orter, förbättra 
tillgängligheten till hållplatser 
bedöms tryggheten för oskyddade 
trafikanter förbättras. Genom de 
trafiksäkerhetenshöjande 
åtgärderna för motorfordon 
bedöms även tryggheten för 
motorfordon förbättras något. 

Positiv effekt: Genom att anlägga 
separerad GC-väg som 
sammanbinder orter, förbättra 
tillgängligheten till hållplatser 
bedöms tryggheten för oskyddade 
trafikanter förbättras. Förbifarterna 
kring Gärsnäs och Östra Tommarp 
gör även att fordonsmängden på 
befintlig väg 11 genom samhällena 
minskar, även detta har ett positivt 
bidrag på tryggheten. 

Positiv effekt: Genom att bygga om 
väg 11 till en mötesseparerad väg 
och anlägga en separerad GC-bana 
utmed väg 11 ökar tryggheten för 
såväl motorfordon som för 
oskyddade trafikanter. 
Förbifarterna kring Gärsnäs och 
Östra Tommarp gör även att 
fordonsmängden på befintlig väg 11 
genom samhällena minskar, även 
detta har ett positivt bidrag på 
tryggheten. 

Näringslivets 
transporter 

Svag positiv effekt: Med en 
överflyttning från bil till 
kollektivtrafik och cykel, en ökad 
beläggning i personbilar samt ett 
minskat behov av transporter 
minskar trafikflödena och trängseln. 
Samtidigt minskar antalet 
anslutningar till väg 11. Detta 
bedöms bidra till en svag förbättring 
av tillförlitligheten för näringslivets 
transporter. 

Svag positiv effekt: Med de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna, 
i form av bland annat räffling, 
optimering av lokalisering för ATK 
och ombyggnation av korsningar, 
förväntas risken för störningar och 
förseningar minska. Detta bedöms 
bidra till en svag förbättring av 
tillförlitligheten för näringslivets 
transporter. 

Positiv effekt: Med de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna, 
i form av räffling, optimering av 
lokalisering för ATK och 
ombyggnation av korsningar och 
förbifarterna kring Gärsnäs och 
Östra Tommarp förväntas risken för 
störningar och förseningar minska. 
Detta bedöms bidra till en 
förbättring av tillförlitligheten för 
näringslivets transporter. 

Positiv effekt: Genom att bygga om 
väg 11 med mötesseparering samt 
anlägga två nya förbifarter minskar 
risken för störningar och 
förseningar vilket bidrar till en svag 
förbättring av tillförlitligheten för 
näringslivets transporter. 

Svag positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms ha 
en svag positiv effekt på kvaliteten 
på näringslivets transporter då 
Åtgärdskombinationen innebär en 
något minskad risk för störningar 
och förseningar vilket leder till svag 
tidsmässig kvalitetsförbättring. 

Svag positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms ha 
en svag positiv effekt på kvaliteten 
på näringslivets transporter då 
Åtgärdskombinationen innebär en 
något minskad risk för störningar 
och förseningar vilket leder till svag 
tidsmässig kvalitetsförbättring. 

Positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms ha 
en positiv effekt på kvaliteten på 
näringslivets transporter då 
Åtgärdskombinationen innebär en 
ökad hastighet samt en minskad risk 
för störningar och förseningar vilket 
leder till tidsmässig 
kvalitetsförbättring. 

Positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms ha 
en positiv effekt på kvaliteten på 
näringslivets transporter då 
Åtgärdskombinationen innebär en 
ökad hastighet samt en minskad risk 
för störningar och förseningar vilket 
leder till tidsmässig 
kvalitetsförbättring. 

Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Försumbar effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms inte 
påverka tillgängligheten 
regionalt/länder. 

Försumbar effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms inte 
påverka tillgängligheten 
regionalt/länder. 

Försumbar effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms inte 
påverka tillgängligheten 
regionalt/länder. 

Försumbar effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms inte 
påverka tillgängligheten 
regionalt/länder. 

Jämställdhet 
Svag positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen har en svag 
positiv inverkan på jämställdheten 

Svag positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen har en svag 
positiv inverkan på jämställdheten 

Svag positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen har en svag 
positiv inverkan på jämställdheten 

Försumbar effekt: 
Åtgärdskombinationen har en ingen 
effekt på jämställdheten då 
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Bidrag till 
funktionsmålet 
 
 

genom ökade möjligheter att göra 
egna färdmedelsval. Möjligheterna 
ökar med förbättrade möjligheter 
att byta mellan tåg och buss, 
minskad restid för kollektivtrafiken 
samt genom att anlägga säkra GC-
passager i anslutning till hållplatser.  

genom ökade möjligheter att göra 
egna färdmedelsval. Möjligheterna 
ökar med anläggandet av ny GC-
bana till hållplatser samt ny 
separerad GC-väg som 
sammanbinder orterna.  

genom ökade möjligheter att göra 
egna färdmedelsval. Möjligheterna 
ökar med anläggandet av ny GC-
bana till hållplatser samt ny 
separerad GC-väg som 
sammanbinder orterna.  

möjligheterna att göra egna 
färdmedelsval inte bedöms 
påverkas.  

Funktionshindrade 
– kollektivtrafikens 
användbarhet för 
personer med 
funktionshinder. 

Svag positiv effekt: Med nya säkra 
GC-passager till hållplatser bedöms 
kollektivtrafiknätets användbarhet 
för funktionshindrade förbättras 
något. 

Svag positiv effekt: Med nya GC-
förbindelser till hållplatser bedöms 
kollektivtrafiknätets användbarhet 
för funktionshindrade förbättras 
något. 

Svag positiv effekt: Med nya GC-
förbindelser till hållplatser bedöms 
kollektivtrafiknätets användbarhet 
för funktionshindrade förbättras 
något. 

Försumbar effekt: Kollektivtrafikens 
användbarhet bedöms inte 
påverkas med 
Åtgärdskombinationen. 

Barn och unga 

Svag positiv effekt: Svag positiv 
effekt på barn och ungas möjlighet 
att själva använda transportsystem 
då nya GC-passager anläggs intill 
kollektivtrafikens busshållplatser.  

Positiv effekt: Positiv effekt på barn 
och ungas möjlighet att själva 
använda transportsystem då ny 
separerad GC-väg som 
sammanbinder orterna samt nya 
GC-förbindelser till hållplatslägen 
anläggs. 

Positiv effekt: Positiv effekt på barn 
och ungas möjlighet att själva 
använda transportsystem då ny 
separerad GC-väg som 
sammanbinder orterna samt nya 
GC-förbindelser till hållplatslägen 
anläggs. 

Positiv effekt: Positiv effekt på barn 
och ungas möjlighet att själva 
använda transportsystem då ny 
separerad GC-bana utmed väg 11 
anläggs. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms ha 
en positiv effekt på andelen resor 
som görs med kollektivtrafik, gång 
och cykel. Detta med anledning av 
förbättrad tillgänglighet till 
hållplatser, förbättrad skyltning för 
cykeltrafiken, 
informationskampanjer och 
minskad av restiden för 
kollektivtrafiken. 

Positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms ha 
en positiv effekt på andelen resor 
som görs med kollektivtrafik, gång 
och cykel. Detta med anledning av 
ny separerad GC-väg som förbinder 
orterna samt anläggande av nya GC-
förbindelser till kollektivtrafikens 
hållplatslägen. 

Försumbar effekt: Den nya 
separerade GC-vägen som förbinder 
orterna samt anläggande av nya GC-
förbindelser till kollektivtrafikens 
hållplatslägen förbättrar 
förutsättningarna för att välja gång 
och cykel som trafikslag. Att 
framkomligheten för motorfordon 
ökar leder dock till förbättrade 
förutsättningar för att välja bilen. 
Sammantaget bedöms 
Åtgärdskombinationen ha en 
försumbar effekt på andelen resor 
som görs med kollektivtrafik, gång 
och cykel. 

Försumbar effekt: 
Åtgärdskombinationen bedöms inte 
påverka andelen resor som görs 
med kollektivtrafik, gång och cykel. 
Med Åtgärdskombinationen 
bedöms kollektivtrafikens 
attraktivitet och konkurrenskraft 
jämfört med personbilen minska. 
Möjligheterna att resa till fots och 
med cykel bedöms dock öka med ny 
separerad GC-bana utmed väg 11. 

 
 
 
 

Klimat 

Positiv effekt: Genom minskad 
biltrafik bedöms mängden fordons-
kilometrar för energiintensiva 
trafikslag minska. 

Positiv effekt: Genom minskad 
biltrafik bedöms mängden fordons-
kilometrar för energiintensiva 
trafikslag minska. 

Negativ effekt: Mängden fordons-
kilometrar för energiintensiva 
trafikslag bedöms med den ökade 
framkomligheten och ökade 
körlängden för motorfordon öka.  

Negativ effekt: Mängden fordons-
kilometrar för energiintensiva 
trafikslag bedöms med den ökade 
framkomligheten och ökade 
körlängden för motorfordon öka.  
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hänsynsmålet 
 
 
 
 
 
 

Hälsa 

Svag positiv effekt: Svag positiv 
effekt på människors hälsa kopplat 
till buller då Åtgärdskombinationen 
innebär minskning av trafikmängder 
utmed väg 11.  

Svag positiv effekt: Svag positiv 
effekt på människors hälsa kopplat 
till buller då Åtgärdskombinationen 
innebär minskning av trafikmängder 
utmed väg 11.  

Försumbar effekt: Genom att 
anlägga förbifarter runt tätorterna 
bedöms antalet personer som 
utsätts för höga bullernivåer att 
minska. Om bullernivåerna 
överskrider riktvärden förväntas 
bullerdämpande åtgärder utredas 
varför effekten bedöms som 
försumbar. 

Försumbar effekt: Med en ökad 
skyltad hastighet, ökar 
bullernivåerna. Genom att anlägga 
förbifarter runt tätorterna bedöms 
dock antalet personer som utsätts 
för höga bullernivåer att minska. 
Om bullernivåerna överskrider 
riktvärden förväntas 
bullerdämpande åtgärder utredas 
varför effekten bedöms som 
försumbar. 

Svag positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen ger till följd 
av minskad biltrafik bidrag till 
koldioxidbesparingar och minskade 
utsläpp av andra luftföroreningar. 

Svag positiv effekt: 
Åtgärdskombinationen ger till följd 
av minskad biltrafik bidrag till 
koldioxidbesparingar och minskade 
utsläpp av andra luftföroreningar. 

Svag negativ effekt: Att resvägen 
för fordon blir längre med 
anläggandet av förbifarterna 
bedöms leda till ökade utsläpp av 
luftföroreningar. Med anledning av 
förbifarterna bedöms utsläppen 
minska i Gärsnäs och Östra 
Tommarp. Sammantaget bedöms 
dock utsläppen öka med 
Åtgärdskombinationen.  

Negativ effekt: 
Åtgärdskombinationen ger till följd 
av ökad hastighet bidrag till 
ytterligare koldioxidutsläpp och 
ökade utsläpp av andra 
luftföroreningar. Att resvägen för 
fordon blir längre med anläggandet 
av förbifarterna bedöms även leda 
till ökade utsläpp av 
luftföroreningar. Med anledning av 
förbifarterna bedöms utsläppen 
minska i Gärsnäs och Östra 
Tommarp. Sammantaget bedöms 
dock utsläppen öka med 
Åtgärdskombinationen.  

Landskap 

Svag negativ effekt: Viss ny mark 
tas i anspråk vid genomförandet av 
Åtgärdskombinationen. Bland annat 
anläggs nya pendelparkeringar 
vilket ger en svag negativ effekt på 
landskapet i form av negativ effekt 
på skala och visuell karaktär. 

Svag negativ effekt: Viss ny mark 
tas i anspråk vid genomförandet av 
Åtgärdskombinationen. Bland annat 
anläggs en separerad GC-väg vilket 
ger en svag negativ effekt på 
landskapet i form av negativ effekt 
på skala och visuell karaktär. 

Negativ effekt: Mark tas i anspråk 
vid genomförandet av 
Åtgärdskombinationen. Bland annat 
anläggs två förbifarter vilket har en 
negativ effekt på landskapet i form 
av negativ effekt på skala och visuell 
karaktär. 

Negativ effekt: Mark tas i anspråk 
vid breddning av väg 11 för att 
möjliggöra för mötesseparering, en 
ny separerad GC-bana utmed väg 11 
samt anläggande av förbifarter 
detta har en negativ effekt på 
landskapet i form av negativ effekt 
på skala och visuell karaktär. 

Svag negativ effekt: Utmed väg 11 
mellan Tomelilla och Simrishamn 
finns ett flertal olika natur- och 
kulturvärden utpekade. 
Åtgärdskombinationen innebär små 
markintrång, hur intrången 

Svag negativ effekt: Utmed väg 11 
mellan Tomelilla och Simrishamn 
finns ett flertal olika natur- och 
kulturvärden utpekade. 
Åtgärdskombinationen innebär små 
markintrång, hur intrången 

Negativ effekt: Utmed väg 11 
mellan Tomelilla och Simrishamn 
finns ett flertal olika natur- och 
kulturvärden utpekade. 
Åtgärdskombinationen innebär 
stora markintrång, hur intrången 

Negativ effekt: Utmed väg 11 
mellan Tomelilla och Simrishamn 
finns ett flertal olika natur- och 
kulturvärden utpekade. 
Åtgärdskombinationen innebär 
stora markintrång, hur intrången 
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påverkar de utpekade natur- och 
kulturvärdena är i detta skede 
okänt. 

påverkar de utpekade natur- och 
kulturvärdena är i detta skede 
okänt. 

påverkar de utpekade natur- och 
kulturvärdena är i detta skede 
okänt.  

påverkar de utpekade natur- och 
kulturvärdena är i detta skede 
okänt.  

Trafiksäkerhet 

Positiv effekt: En minskad biltrafik 
har positiva effekter på 
trafiksäkerheten. Samtidigt byggs 
säkra GC-passager vid hållplatser, 
standarden på korsningar höjs och 
antalet anslutningar minskar.  

Positiv effekt: En minskad biltrafik 
har positiva effekter på 
trafiksäkerheten. Samtidigt byggs ny 
separerad GC-väg, ITS-system 
införs, lokalisering av ATK 
optimeras, antalet konfliktpunkter 
minskar och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i korsningspunkter 
genomförs. 

Positiv effekt: Med ny separerad 
GC-väg, införande av ITS-system, 
optimering av lokalisering av ATK, 
minska antalet konfliktpunkter och 
genomförande av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
korsningspunkter bedöms 
trafiksäkerheten förbättras. 

Positiv effekt: Med 
mötesseparering, ny separerad GC-
bana samt nya förbifarter bedöms 
trafiksäkerheten förbättras för 
samtliga trafikslag. Att hastigheten 
höjs har dock ett negativt bidrag på 
trafiksäkerheten. 
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Bidrag till en 
samhällsekonomiskt 
effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning 
 
 

Ekologisk 
hållbarhet 

Genom minskad biltrafik minskar 
mängden fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag och 
mängden koldioxidutsläpp och 
andra luftföroreningar. Det står 
dock i konflikt med att viss mark tas 
i anspråk vilket ger en svag negativ 
effekt på landskapets skala och 
visuell karaktär.  

Genom minskad biltrafik minskar 
mängden fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag och 
mängden koldioxidutsläpp och 
andra luftföroreningar. Det står 
dock i konflikt med att viss mark tas 
i anspråk vilket ger en svag negativ 
effekt på landskapets skala och 
visuell karaktär. 

Åtgärdskombinationen förväntas 
leda till en ökad mängd fordons-
kilometrar för energiintensiva 
trafikslag. Samtidigt ökar 
koldioxidutsläpp och andra 
luftföroreningar. Att ny mark tas i 
anspråk bidrar till negativ effekt på 
landskapets skala och visuell 
karaktär. Samtidigt finns risk för 
negativ inverkan på utpekade natur- 
och kulturvärden. 

Åtgärdskombinationen förväntas 
leda till en ökad mängd fordons-
kilometrar för energiintensiva 
trafikslag. Samtidigt ökar 
koldioxidutsläpp och andra 
luftföroreningar. Att ny mark tas i 
anspråk bidrar till negativ effekt på 
landskapets skala och visuell 
karaktär. Samtidigt finns risk för 
negativ inverkan på utpekade natur- 
och kulturvärden. 

Samhällsekonomisk 
hållbarhet 

Nyttor uppstår i form av förbättrade 
möjligheter att resa med 
kollektivtrafik vilket ger ett mer 
resurseffektivt utnyttjande av 
transportsystemet samtidigt som 
möjligheten till tillväxt och regional 
utveckling förbättras. Att 
trafiksäkerheten förbättras har även 
positivt bidrag till den ekonomiska 
hållbarheten. 

Nyttor uppstår i form av förbättrade 
möjligheter att resa med 
kollektivtrafik vilket ger ett mer 
resurseffektivt utnyttjande av 
transportsystemet samtidigt som 
möjligheten till tillväxt och regional 
utveckling förbättras. Att 
trafiksäkerheten förbättras har även 
positivt bidrag till den ekonomiska 
hållbarheten. 

Nyttor uppstår i form av förbättrade 
möjligheter att resa med 
kollektivtrafik vilket ger ett mer 
resurseffektivt utnyttjande av 
transportsystemet samtidigt som 
möjligheten till tillväxt och regional 
utveckling förbättras.  

Nyttor uppstår i form av förbättrad 
framkomlighet för motorfordon 
vilket möjliggör tillväxt och regional 
utveckling. Att trafiksäkerheten 
förbättras har även positivt bidrag 
till den ekonomiska hållbarheten. 

Social hållbarhet 

Såväl den förbättrade 
trafiksäkerheten som tryggheten 
bedöms bidra positivt till den 
sociala hållbarheten. 

Såväl den förbättrade 
trafiksäkerheten som tryggheten 
bedöms bidra positivt till den 
sociala hållbarheten. 

Såväl den förbättrade 
trafiksäkerheten som tryggheten 
bedöms bidra positivt till den 
sociala hållbarheten. 

Såväl den förbättrade 
trafiksäkerheten som tryggheten 
bedöms bidra positivt till den 
sociala hållbarheten. 

Målkonflikter  

Nyttor i form av förbättrad 
trafiksäkerhet, överflyttning från bil 
till kollektivtrafik, gång och cykel 
och förbättrad tillförlitlighet för 
såväl medborgarnas resor som 
näringslivets transporter står i 
konflikt med små ingrepp i 
landskapet. 

Nyttor i form av förbättrad 
trafiksäkerhet, överflyttning från bil 
till kollektivtrafik, gång och cykel 
och förbättrad tillförlitlighet för 
såväl medborgarnas resor som 
näringslivets transporter står i 
konflikt med små ingrepp i 
landskapet. 

Nyttor i form av förbättrad 
trafiksäkerhet, förbättrad 
tillförlitlighet för såväl 
medborgarnas resor som 
näringslivets transporter står i 
konflikt med en ökad mängd 
fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag, stora 
ingrepp i landskapet och ökade 
utsläpp av luftföroreningar. 

Nyttor i form av förbättrad 
trafiksäkerhet, förbättrad 
tillförlitlighet för såväl 
medborgarnas resor som 
näringslivets transporter  
står i konflikt med en ökad mängd 
fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag, stora 
ingrepp i landskapet och ökade 
utsläpp av luftföroreningar.  

Samlad bedömning  

Åtgärdskombinationen har hög 
måluppfyllelse på såväl de ÅVS-
specifika målen som på de 
transportpolitiska målen. Den 
samlade bedömningen är positiv.  

Åtgärdskombinationen har hög 
måluppfyllelse på såväl de ÅVS-
specifika målen som på de 
transportpolitiska målen. Den 
samlade bedömningen är positiv.  

Åtgärdskombinationen har hög 
måluppfyllelse av de ÅVS-specifika 
målen. Bland de transportpolitiska 
målen finns målkonflikter. Den 
samlade bedömningen är osäker. 

Det finns målkonflikter i 
måluppfyllelsen av såväl de ÅVS-
specifika målen som de 
transportpolitiska målen. Den 
samlade bedömningen är negativ. 
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4. Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder  

4.1. Beskrivning av övergripande inriktning 
Allmän inriktning för vägen  
Det övergripande syftet med studien har varit att identifiera brister och ta fram förslag på åtgärder som kan ge en säker framkomlighet på väg 11, delen Tomelilla – 
Simrishamn. Utgångspunkten har varit att vägavsnittet utreds utifrån de förutsättningar som gäller för just den aktuella delsträckan. Även om hela väg 11 är funktionellt 
utpekad så ser t ex trafikflöden helt olika ut i de östligaste delarna av vägen jämfört med västra delarna. Det som också skiljer detta vägavsnitt jämfört med övriga delar av 
väg 11 är att en parallell järnvägsförbindelse skapar god tillgänglighet både inom stråket och mellan ändpunkterna Tomelilla och Simrishamn. Järnvägen förbinder även 
Österlen med södra och sydvästligaste delarna av Skåne. 

En mötesfri 2+2 väg har i åtgärdsanalysens tidiga skede valts bort som förslag då detta skulle innebära en standard som är mycket högre än behovet. Enligt Vägar och 
Gators utformning (VGU) råd 2020 rekommenderas en 2+2 väg endast om ÅDT överskrider 20 000 fordon. Sträckan har generellt låg ÅDT även för att motivera 
mötesseparering (2+1). Mötesseparering skulle vidare innebära negativ påverkan på den speciella landskapsstrukturen på Österlen och eventuellt försvåra för 
lantbrukstransporter i området.  

Utifrån de brister som har identifierats och de mål för lösningar som har fastställts så är studiens ansats att det inte är motiverat att rekommendera mötesseparering för 
sträckan Tomelilla-Simrishamn. Studien väljer i stället att rekommendera ett flertal steg 2- och 4 åtgärder utifrån fyrstegsprincipen för att förbättra trafiksäkerheten och 
säkerställa god tillförlitlighet och kontinuitet på väg 11. Om den regionalpolitiska ambitionen vad gäller restid är högre än vad som rekommenderas i utredningen, utvecklas 
vägen genom att den mötessepareras med målstandard 100 km/h från strax väster om Gärsnäs hela vägen in till Simrishamn. Att då välja den östliga delen av stråket 
Tomelilla-Simrishamn motiveras med att de negativa konsekvenserna bedöms bli mindre. Om en förbifart runt Gärsnäs byggs i helt ny sträckning så är de negativa 
konsekvenserna av att bygga den för 100 km/h förhållandevis mindre än att bygga för 100 km/h i befintlig sträckning på delsträckor med många anslutningar och 
närliggande bebyggelse. Dessutom finns det ett visst mervärde i att väg 9, som går i samma sträckning som väg 11 i den östligast något mer trafikerade delen av stråket, 
även får nyttor i form av ökad trafiksäkerhet av en mötesseparering. Dessutom har denna sträcka en modernare vägutformning och är därför lättare att bygga om för 100 
km/h. För delen Tomelilla – Gärsnäs är de negativa konsekvenserna störst och här rekommenderar studien att ändå bibehålla befintlig standard med vanlig landsväg.  

Bedömningen är att det torde finnas goda möjligheter att arbeta med progressiva trafikeringsupplägg för buss, i kombination med styrande och påverkande steg 1-åtgärder 
för att få till större nyttjande av kollektivtrafik. Potentialen är särskilt stor i samband med vaneresor som t ex arbetspendling. Åtgärder som ny cykelväg, förbättrad säker 
tillgänglighet till hållplatser och bussanpassad infrastruktur kan med fördel kombineras med stödjande påverkansåtgärder. Det är dock en utmaning att i en 
åtgärdsvalsstudie rekommendera hur sådana ska planeras för statlig infrastruktur, då finansiering av steg 1-åtgärder (i nuläget) ej är möjlig via nationell eller regional 
infrastrukturplan. 
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Förbifart Gärsnäs 
Väg 11s sträckning genom Gärsnäs är en av stråkets mest påtagliga brister, både vad gäller ortsmiljö och vägens funktion. Med en ny sträckning förbi Gärsnäs förbättras 
tillförlitlighet och kontinuitet på väg 11 för såväl arbetspendling som näringslivets transporter, samtidigt som boendemiljö genom orten påverkas mindre av genomgående 
trafik. De åtgärder som skulle behöva genomföras för att öka trafiksäkerheten i befintlig sträckning skulle resultera i sänkt hastighet på sträckan och flera fastigheter 
påverkas längs båda sidor av vägen. Därför rekommenderas ny sträckning enligt Paket 2 (nedan), utanför tätorten med målstandard vanlig landsväg 80 km/h. 

Gång och cykel 
Att som gående eller cyklist röra sig på eller längs stora delar av väg 11 mellan Ullstorp-Simrishamn är idag otryggt och riskfyllt. Utifrån det mål som studien har fastställt är 
utgångspunkten att hela stråket Tomelilla-Simrishamn ska ha en säker, gen och sammanhållande infrastruktur. Så väl rekreations- som nyttocykling ska främjas med de 
åtgärder som rekommenderas. Detta ska ske oaktat hur väg 11 utvecklas för motoriserad trafik men samplaneras i de fall det är möjligt. Först och främst nyttjas befintlig 
infrastruktur i den mån tillräckligt god standard kan uppnås. Felande länkar ska byggas så att det blir en gen, säker och trygg koppling. För vissa delsträckor behövs helt ny 
cykelinfrastruktur. De starka rekreationsvärden som finns för cykling i området ska bejakas med sammanhängande vägvisning. 

Kollektivtrafik  
Pågatåg och Skåneexpressen 5 utgör två viktiga redskap till att marknadsandelarna för kollektivtrafik ska kunna förbättras för resor inom stråket, så väl som till målpunkter 
utanför utredningsområdet. Med god turtäthet, förbättrad trygghet och tillgänglighet vid hållplatser och en ambition att bussen ska kunna upprätthålla god punktlighet ska 
kollektivtrafiken bli attraktivare för pendling till skola och arbete. Förutom vid pendling har kollektivtrafiken även en viktig roll i samband med fritidsresor och turister som 
besöker Österlen. 

Paketeringsförslag  
För åtgärder där Trafikverket pekas ut som ansvarig tjänar ÅVS:en som ett förberedande steg för vidare hantering. För åtgärder med annan ansvarig ska 
rekommendationerna ses som rådgivande inom ramen för utpekade organisationers fortsatta arbete och som ett underlag i fortsatta diskussioner med Trafikverket i frågor 
som berör trafiksystemens samspel.  

Paketeringen enligt kapitel 4.2 Rekommenderade åtgärder utgår från tre geografiska områden längs utredd sträcka. Åtgärderna har delats upp i tre paket med 
utgångspunkt i att åtgärderna inom paketen, i olika omfattning, har en påverkan på varandra. Oavsett omfattningen av påverkan, krävs någon form av samordning inom 
paketen. Således bedöms ingen samordning krävas mellan paketen och kan tolkas som fristående från varandra. Efter avslutad ÅVS i efterföljande skede kan paketen 
prioriteras utifrån angelägenheten. Exempelvis påverkas Paket 2 med förslag om en ny sträckning norr om Gärsnäs, en tänkt sträcka för gång- och cykelväg mellan 
Smedstorp-Järrestad. Tillika bedöms trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förbigångsfickor påverka en tänkt gång- och cykelväg på sträckan enligt Paket 1, vilket medför att 
samordning i största mån krävs. Åtgärder inom paketen anses i detta skede också skapa samordningsvinster i efterföljande genomförandeprocesser i form av 
vägplaneprocess. Paketeringen ska ses som ett underlag för fortsatt diskussion. Om någon åtgärd inom paketen ej anses vara prioriterad eller om angelägenheten för en 
specifik åtgärd eller ett paket förändras t.ex. i följd av tid för genomförande, kan det innefatta att en justering av paketeringen är nödvändig. Se nedan kartor för utvalda 
åtgärder i respektive paket. Åtgärder i Paket 4 kan genomföras oberoende av genomförandet av paket 1-3 .  
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4.2. Rekommenderade åtgärder  
Paket 

1 
Åtgärds-
nummer 

Åtgärdsbeskrivning 
Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till finansiering 

1 

4-2 GC Etapp Tomelilla-Smedstorp. 
Trafikverket 

Region Skåne 

Trafikverket 

1-5 Marknadsföra ny cykelinfrastruktur som underlättar för cykelpendling. 
Region Skåne 

Tomelilla kom. 

Region Skåne 

Tomelilla kom. 

3-5 
Se över och eventuellt flytta hållplatser med hänsyn till trafiksäkerhet och 
tillgänglighet där behov finns. Hållplats Lunnarp & Smedstorp. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Tomelilla kom. 

Trafikverket 

 

3-6 
Skapa säkra passager vid busshållplatser där behov.  
Hållplats Lunnarp & Smedstorp. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Tomelilla kom. 

Trafikverket 

och/eller 

Tomelilla kom. 

3-7 
Se över och förbättra infart- och accelerationsfält till bussfickor där behov finns. 
Hållplats Lunnarp & Smedstorp.  

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Trafikverket 

4-5 Förbättrad/ny pendelparkering i Lunnarp och/eller Smedstorp. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Tomelilla kom. 

Trafikverket 

och/eller 

Tomelilla kom. 

3-1 Minska antalet konfliktpunkter för att få ett jämnare flöde. Trafikverket Trafikverket 

3-10 – 
3.12 

Trafiksäkerhet- och tillgänglighetshöjande åtgärder i anslutningar.  
Ullstorp, Ingelsta och Mejeriet. 

Trafikverket 

Tomelilla kom. 

Trafikverket 

och/eller 

Tomelilla kom. 
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2-7 
Minska antalet anslutningar till väg 11 genom att öka samnyttjande av 
brukningsvägar för lantbruket. 

Trafikverket 

 

Trafikverket 

 

3-8 Inför vänstersvängsfält där behov finns. Trafikverket Trafikverket 

3-9 Översyn och komplettering av sidoräcken där behov finns. Trafikverket Trafikverket 

3-13 Anlägg förbigångsfickor för jordbrukstransporter. 
Trafikverket 

Tomelilla kom. 

Trafikverket 

 

Paket 
2 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärdsbeskrivning 
Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till finansiering 

2 

4-10 
Gärsnäs förbifart. 
 

Trafikverket 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 

Trafikverket 

4-2 GC Etapp Smedtorp-Järrestad. 
Trafikverket 

Region Skåne 

Trafikverket 

1-5 Marknadsföra ny cykelinfrastruktur som underlättar för cykelpendling. 
Region Skåne 

Simrishamn kom. 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 

3-5 
Se över och eventuellt flytta hållplatser med hänsyn till trafiksäkerhet och 
tillgänglighet där behov finns. Hållplats Ö Tommarp. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Simrishamn kom. 

Trafikverket 

3-6 
Skapa säkra passager vid busshållplatser där behov finns. 
Hållplats Ö Tommarp. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Simrishamn kom. 

Trafikverket  
och/eller  
Simrishamn kom. 
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3-7 
Se över och förbättra infart- och accelerationsfält till bussfickor där behov finns. 
Hållplats Ö Tommarp. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Trafikverket 

4-5 Förbättrad/ny pendelparkering i Gärsnäs och Östra Tommarp. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Simrishamn kom. 

Trafikverket 

och/eller 

Simrishamn kom. 

3-1 Minska antalet konfliktpunkter för att få ett jämnare flöde. Trafikverket Trafikverket 

3-4 Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder i större korsningar. Trafikverket Trafikverket 

2-7 
Minska antalet anslutningar till väg 11 genom att öka samnyttjande av 
brukningsvägar för lantbruket. 

Trafikverket Trafikverket 

3-8 Inför vänstersvängsfält där behov finns. Trafikverket Trafikverket 

3-9 Översyn och komplettering av sidoräcken där behov finns. Trafikverket Trafikverket 

4-4 Nya brukningsvägar för lantbruket. Trafikverket Trafikverket 

 3-13 Anlägg förbigångsfickor för jordbrukstransporter. 
Trafikverket 

Tomelilla kom. 

Trafikverket 

 

Paket 
3 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärdsbeskrivning 
Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till finansiering 

3 

4-2 GC Etapp Järrestad-Simrishamn. 
Trafikverket 
Region Skåne 

Trafikverket 

1-5 Marknadsföra ny cykelinfrastruktur som underlättar för cykelpendling. 
Region Skåne 

Simrishamn kom. 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 
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3-5 
Se över och eventuellt flytta hållplatser med hänsyn till trafiksäkerhet och 
tillgänglighet där behov finns. Hållplats Järrestad och Simris. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Trafikverket 

3-6 
Skapa säkra passager vid busshållplatser där behov finns. 
Hållplats Simris.  

Trafikverket 

Skånetrafiken 
 

Trafikverket 

och/eller 

Simrishamn kom. 

3-7 
Se över och förbättra infart- och accelerationsfält till bussfickor där behov finns. 
Hållplats Järrestad och Simris. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Trafikverket 

4-3 
Anlägg nya GC-förbindelser till hållplatslägen. 
Hållplats Simris. 

Trafikverket 

Skånetrafiken 

Region Skåne 

Trafikverket 

 

Paket 
4 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärdsbeskrivning 
Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till finansiering 

4 

1-1 Skapa säkra cykelplatser för kollektivtrafiken för att stärka cykelturismen. Skånetrafiken Skånetrafiken 

1-2 Åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet under sommaren. Skånetrafiken Skånetrafiken 

1-8 Utreda bättre möjlighet att byta mellan buss och tåg Skånetrafiken Skånetrafiken 

2-6 Åtgärder som minskar resetiden för kollektivtrafiken Skånetrafiken Skånetrafiken 

1-4 Förändra jordbrukets transporter Oklart Oklart 

1-6 
Utredning av verktyg och informationskampanjer för att öka samåkning till 
arbetsplatser 

Skånetrafiken 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 

Skånetrafiken 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 
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Tomelilla kom. Tomelilla kom. 

1-9 Åtgärder som ämnar öka distansutbildningar och distansarbete 

Skånetrafiken 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 

Tomelilla kom. 

Skånetrafiken 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 

Tomelilla kom. 

2-5 Utveckla vägvisning för cykeltrafik 

Region Skåne 

Trafikverket 

Simrishamn kom. 

Tomelilla kom. 

Trafikverket 

Simrishamn kom. 

Tomelilla kom. 

2-8 Utveckling av befintliga tågstationsmiljöer (inom och utanför utredningsområdet) 

Skånetrafiken 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 

Tomelilla kom. 

Skånetrafiken 

Region Skåne 

Simrishamn kom. 

Tomelilla kom. 

2-11 
Framtida kostnadseffektiva ITS-system för ökad framkomlighet vid 
hållplatser/anslutningar. Bör studeras i samplanering av andra åtgärder.  

Trafikverket Trafikverket 
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                                Figur 16; presentation av utvalda åtgärder paket 1  
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                                    Figur 17; presentation av utvalda åtgärder paket 2 
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                                    Figur 18; presentation av utvalda åtgärder paket 3 
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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: Thomas Lindberg 
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2020/97

Datum 22 september 2021

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Linda Wolski föredrar slutrapporten – ÅVS väg 11 Tomelilla-
Simrishamn.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt i förevarande beslut.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt i förevarande beslut.

Uppföljning
Upp följning kommer att ske på kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg

Kommunledningskontoret

Thomas Lindberg

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

Diarienummer: KS 2021/132

Datum 17 augusti 2021

Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 
kommunstyrelsen 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive riktlinjer 
för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 26 januari, 16 mars, 27 april, 
1 juni, 31 augusti, 28 september, 9 november och 1 december. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 20 september 2020 beslutat om sin
sammanträdesplan för 2022. Kommunfullmäktige kommer att hålla åtta
sammanträden under 2022, den 14 februari, 4 april, 16 maj, 20 juni, 19 
september, 17 oktober, 30 november och 19 december 2022.

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte 
vecka liksom under 2021, men eftersom det är val den 11 september 2022 så 
kommer det att krävas fler sammanträden under hösten.

Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och såklart 
helgdagar. De lov och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 
2022 är: Sportlov 21-25 februari, påsklov 11-18 april, Kristi Himmelsfärdslov 
26-27 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 november. 
Med tanke på valdagen den 11 september så bör sammanträden undvikas 1-11 
september.
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Kommunstyrelsens sammanträden är oftast planerade 19 dagar före
kommunfullmäktiges sammanträde, vilket är lämpligt för att få ks-protokollet
färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan
skickas ut till kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunstyrelsens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på
onsdagar, med undantag för torsdagen den 1 december, enligt följande:
- 26 januari
- 16 mars
- 27 april
- 1 juni
- 31 augusti
- 28 september
- 9 november
- 1 december.

Onsdagen den 30 november är det budgetfullmäktige och därför föreslås 
kommunstyrelsens sammanträde flyttas till den 1 december. Totalt planeras 
åtta kommunstyrelsesammanträden under 2022 vilket är samma antal som 
under 2021.

Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider,
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. Det är även
rimligt att kommunstyrelsen ger direktiv till sitt utskott. Kommunstyrelsen 
menar att det är nödvändigt med minst två sammanträden med arbetsutskottet 
inför varje kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte 
hållas onsdagen före ks-sammanträdet.

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

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för kommunstyrelsens sammanträden bör bli ungefär densamma under 
2022 som under 2021 eftersom det är lika många sammanträden inplanerade. 
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 17 augusti 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Kanslichef Johan Linander

Kommunsekreterare Thomas Lindberg
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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 DiarieNr

Datum 21 september 2021

Delårsrapport per 31 augusti 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari- augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska den lagstadgade delårsrapporten tas fram lämnas per 31 
augusti. Delårsrapporten ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat till och med 
31 augusti samt prognostiserat ekonomiskt resultat för helåret. 

Prognosen för 2021 är ett beräknat utfall på 28,7 mnkr vilket är 12,0 mnkr bättre än 
budget. Den största avvikelsen är ett bättre utfall av skatteavräkningar för 2020 och 
2021 samt ökade statsbidrag. 

Kommunens nämnder visar på ett nettoöverskott på 1,5 mnkr. Byggnadsnämnden 
redovisade redan i tertialuppföljning per 30 april svårigheter att hålla budgeten och 
prognosen för helåret i delårsrapporten är ett underskott på 2 mnkr. 
Kommunstyrelsen såväl som familjenämnden redovisar ett beräknat överskott på 1,5 
mnkr och kultur& fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.

Måluppfyllelsen bedöms som god, såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen. 
Av 33 nämndsmål bedöms 30 uppfyllas helt eller delvis.

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna och uppföljningar 
har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits.
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Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade resultatet pekar på att kommunen kommer att uppfylla kravet 
på god ekonomisk hushållning vid årets slut.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och den verksamhet som bedrivits.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och den verksamhet som bedrivits.

Uppföljning
En slutlig uppföljning sker i samband med årsbokslutet per 2021-12-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Delårsrapport 2021-08-31 Tomelilla kommun

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen
Nedan visas väsentlig information för den kommunala verksamheten som bedrivs i helägda 
och delägda bolag samt förbund.

Österlenhem AB

Österlenhem AB (mnkr) Utfall jan-
aug 2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Resultat efter finansiella poster 2,5 1,4 1,4

De sju lägenheterna i Smedstorp blev klara för inflyttning 1 juni. Bygget har löpt på som 
planerat och var fullt uthyrt några veckor efter annonseringen. Ombyggnationen av Lansen 
14, Östergatan, löper också på som planerat. Fastigheten som tomställts hade 10 lägenheter 
och lokaler i bottenplan. En våning byggs på och totalt blir det 23 lägenheter. Bolaget har 
beviljats ca 5 mkr i bidrag för byggnationen som beräknas vara klar 2022. Entreprenören 
har meddelat att det är onormalt höga priser på visst material. Vad det innebär i slutändan 
återstår att se. Nästa projekt är byggnation av lägenheter i Brösarp där mark reserverats hos 
kommunen. Underlag för upphandling pågår och väntas vara klart i höst. Nya ramavtal 
inom golv, bygg, vs, ventilation med mera har upphandlats under året och de första avtalen 
trädde i kraft nu i somras. De flesta investeringar löper på enligt plan. Investering i 
ventilation med mera på Byavångenshemmet ligger ute på upphandling över sommaren. 
Totalt har bolaget 51,4 mkr under pågående arbete som även gäller investeringar påbörjade 
före 2021. Årets budgeterade investeringar ligger på 15,26 mkr.

För byggnation av lägenheter lånar bolaget pengar. Övriga investeringar sker med egna 
medel eller med hjälp av sökta bidrag. I år har bolaget beviljats bidrag om 5 mkr. Utfallet av 
årets verksamhet så här långt landar på 2,5 mkr vilket är mer än 160 % bättre än budget. 
Förväntat utfall på helår beräknas enligt budget eller bättre.

De flesta investeringar löper på enligt plan. Ventilation med mera på Byavångshemmet 
ligger ute för upphandling över sommaren. Totalt har bolaget 51,4 mkr under pågående 
investeringar som även innefattar investeringar som löper över åren samt nybyggnation. 
Årets budgeterade investeringar ligger på 15,26 mkr.

Planering för fortsatt lägenhetsbyggnation pågår samt dialog med ägaren om byggnation av 
samhällsfastigheter. Underhåll görs löpande och systematisering för bättre planering pågår 
även om de ekonomiska begränsningar bolaget har påverkar underhållsmöjligheten.

Tomelilla Industri AB
Tomelilla Industri AB (mnkr) Utfall jan-

aug 2021
Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Resultat efter finansiella poster -0,1 -0,4 -0,4
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Av bolagets fyra fastigheter är ca 42 % outhyrt. Lokaler på Industribyn 2 byggs om för 
kommunens räkning och projektering pågår. Kvarvarande lokaler i övriga beståndet ca 22 
% kräver renovering för uthyrning eller väldigt låg hyra då värme, vatten och ström saknas 
till stor del. Torgkiosken har under perioden fått ny hyresgäst. Reservkraftverket på 
Industribyn 2 är installerat och driftsatt.

Bolaget har en god ekonomi även om man gör ett negativt resultat på grund av tidigare 
direktavdrag. I och med renovering och uthyrning av Industribyn 2 kan troligtvis 
periodiseringsfonderna lyftas fram och resultatet förbättras framöver.

Ombyggnation av lokaler i Industribyn 2 pågår. Tomelilla kommun har godkänt att 
bolagets kapital får användas för att finansiera ombyggnationen.

Bolaget har fortsatt tomma lokaler och arbete pågår löpande för att se vad dessa lokaler kan 
fylla för funktion. Om fastigheten rivs kan bostäder byggas på tomten vilken iså fall kräver 
att planändring görs.
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Österlens Kommunala Renhållnings AB
Österlens kommunala Renhållnings AB (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Resultat efter finansiella poster -0,6 0,3 0,2

Verksamheten under år 2021 har bedrivits med bibehållen god ekonomisk balans. De taxor 
som Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) har tillämpat hör till de lägsta i landet 
och bland Skånes 33 kommuner har Ökrab tillämpat en soptaxa som är lägst i länet. Under 
året har Ökrab förutom ordinarie insamlingsverksamhet arbetat vidare med att erbjuda 
flerfamiljsbostäder FNI (fastighetsnära insamling) av förpackningar för att därmed dels 
erbjuda kunderna bättre möjlighet att sortera sina förpackningar, dels minska 
avfallsmängderna.

Vid årsskiftet har en ny kretsloppsplan antagits, utvärdering av den tidigare har gjorts.

Vid årsskiftet 2022 upphör producentansvaret för tidningar, Ökrab har tillsammans med 
Sysav tagit fram ett avtal för övertagande av insamlingen from 2022.

Ökrab har även arbetat med att ta fram information för att uppmuntra återvinning och 
informera kunder om sortering av avfallet. Under de senast åren har avfallsmängderna 
minskat och återvinningen ökat vilket Ökrab ser som en positiv utveckling i området.

Ökrab har budgeterat för ett mindre överskott 2021, prognosen pekar på budgeten 
kommer att hålla. Mängden avfall på återvinningscentralerna har minskat något med 
avfallsmängderna ökat något vilket får ses som en effekt av det stora inflödet av turister 
och sommarboende under den gångna sommaren. Detta har medfört extra kostnader för 
Ökrab, intäkterna för detta kommer in först under T3.

Inga investeringar har gjorts under året.

Ökrab ägnar stor tid att planera inför den kommande upphandlingen av renhållningen 
from 2024. From 2021 skulle förordningen rörande BNI trätt i kraft men då 
Naturvårdsverket underkänt de ansökningar som inkommit från TMR och FTIAB valde 
regeringen att gå in i ett nytt remissförfarande, beslut väntas komma under hösten. Redan 
från och med nyår kommer tidningsavfallet att övergå från producentansvar till kommunalt 
ansvar vilket innebär att Ökrab kommer att omlasta avfallet på Måsalycke istället för att 
leverera det till FTIAB.

Samtidigt kommer Ökrab att fortsätta erbjuda flerfamiljsbostäder i området FNI för att 
fortsätta förbättra återvinningen och avfallsminimeringen i området. Ökrab kommer även 
att fortsätta arbeta med information inom kommunens skolor. På grund av Covid 19 har 
man inte kunnat genomföra de årliga studiebesöken på Sysav för åk5 men har räknar med 
att återuppta detta 2022. Under 2022 kommer man även att börja arbeta med de mål som 
finns i den nya kretsloppsplanen. Under hösten 2021 kommer fokusgrupper att bildas för 
att arbeta med de olika målen.
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Österlen VA AB
Österlen VA AB (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Resultat efter finansiella poster -2,3 0 0

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring för att skapa en gemensam 
organisation för Österlen VA som består av 3 avdelningar. Kundtjänst och intern service, 
Teknik och projekt, drift och underhåll och till dessa rekryterades 3 avdelningschefer som 
tillträdde den 1 mars.

Under våren flyttade verksamheten ut från kommunhuset i Tomelilla och in i det gamla 
bankhuset på Nybogatan 2B. Flytten har upplevts som positiv och kommer att bidra till att 
bygga en stark identitet för bolaget.

Arbete med att skapa gemensamma IT- system och programvaror har pågått under året. 
Implementering av nytt ekonomisystem är genom fört och arbete med att skapa 
gemensamma programvaror för VA-banken, EDP future, Projektstyrningsverktyg, mm 
pågår.

Miljösanering har påbörjats av oljeutsläpp från nedgrävd oljetank som upptäckts i samband 
med ombyggnation av pumpstation i Borrby. Sanering pågår fortfarande.

Inom Simrishamns kommun har 342 insatser gjorts på ledningsnätet varav 41 vattenläckor, 
11 avloppsras, 67 ventilbyte samt 17 nyanslutningar. Cirka 1,2 mil ledningar har spolats och 
filmats för att kontrollera status.

Inom Tomelilla kommun har 26 vattenläckor, 3 avloppsras, 30 ventilbyten samt 19 
nyanslutningar åtgärdats.

Intäkterna till bolaget under perioden uppgick totalt 123 992 tkr varav 48 018 tkr avser 
driftintäkter samt 75 856 tkr avser ersättning för investeringsverksamhetens 
investeringsintäkter.

Resultat under perioden uppgick till – 2 315 tkr. Prognos för året är +- 0 tkr.

Driftintäkter för Tomelilla uppgick till 17 220 tkr och driftkostnader uppgick till 14 100 tkr 
vilket motsvarar en positiv avvikelse på 3 120 tkr. Avvikelsen beror på ännu ej utbetalda 
skadeståndskostnader till följd av översvämningar samt minskade personalkostnader i 
driften på grund av ökat arbete inom investeringsverksamheten.

Prognos för helåret är + 3 500 tkr.

Väsentliga investeringar inom Simrishamns kommun:

Ombyggnation och kapacitetsökning har genomförts på Kiviks avloppsreningsverk. 
Reningsverket har utrustats med avancerad reningsteknik för att kunna möta även 
framtiden krav på rening. Kapacitetsökningen på reningsverket medför att de 
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begränsningar som tidigare funnits för expandering av bebyggelse i kommunens norra delar 
nu är undanröjd.

Ombyggnation av St Olofs avloppsreningsverk pågår med att installera teknik för 
avancerad rening med syfte att framförallt avskilja läkemedelsrester. När projektet 
färdigställs under hösten så är de 3 största avloppsreningsverken utrustade med avancerad 
reningsteknik.

Överföringsledning från Brösarp- Kivik har färdigställts från Kivik till kommungräns i 
Tomelilla där projektet nu fortskrider med sträckan från kommungräns till vattenverk. 
Arbete som kvarstår i projektet avser sammankoppling mellan överföringsledning och 
befintlig reservoar i Kivik.

Väsentliga investeringar inom Tomelilla kommun:

Utbyggnad av Smedstorps vattenverk har genomförts och driftsatts under året.

Utbyggnad av Brösarps vattenverk pågår och kommer färdigställas under året. Brösarps 
vattenverk kommer i framtiden att ha kapacitet att försörja de norra delarna av 
Simrishamns kommun med dricksvatten vilket kommer att ha en stor effekt för 
leveranssäkerheten i Kiviksområdet.

Överföringsledning från Brösarps vattenverk till kommungräns mot Simrishamn pågår och 
beräknas att vara färdigställt kring årsskiftet. Målsättningen är att dricksvatten kan levereras 
till Kiviksområdet innan sommaren 2022.

VA-sanering har genomförts på Grönegatan med syfte att separera gamla kombinerade 
ledningar till ett duplikatsystem för att motverka framtida översvämningar.

VA-verksamheten i båda kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Taxorna har 
inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av investeringar och inte heller 
behoven av förstärkning av organisatoriska & personella resurser. För att kunna långsiktigt 
säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering behöver stora 
satsningar göras på följande:

 Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och befintliga 
områden.

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

 Anpassa befintlig VA-infrastruktur för kommande/rådande klimatförändringar.

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

 Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam.

 Hantera dagvatten och minska tillskottsvatten inom verksamhetsområden.
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Resultat efter finansiella poster -2,5 0,1 -2,2

SÖRF har tillsammans med kommunernas säkerhetsavdelning och kommunikatörer arbetet 
med att förbygga trafiksituationen och parkeringsproblematiken kring badplatserna i 
upptagningsområdet. Tidigt i somras uppstod en situation där en ambulans inte kom ner till 
stranden i Ystad på grund av en felparkerad personbil. Detta ledde i sin tur till att arbetet 
intensifierades och våra budskap tog plats i såväl lokal som regional media.

På brandstationerna i Ystad, Tomelilla och Sjöbo delar vi ytor med ambulansen. Sedan den 
1 maj bedriver en ny entreprenör ambulansverksamheten. För SÖRF har detta inneburit ny 
fördelning av ytor på de stationer som delas med ambulansen.

Brandstationen i Simrishamn är nyinvigd med nya omklädningsrum, för både män och 
kvinnor. Det är ett mycket viktigt steg i att kunna rekrytera kvinnliga brandmän till 
förbundet och en stor arbetsmiljöförbättring för personalen. Arbetet med att skapa 
omklädningsrum för både män och kvinnor på alla våra stationer fortsätter.

Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett underskott på 2,5 mnkr. Det negativa 
resultatet är relaterat till ökade pensionskostnader. Prognosen för 2021 är beräknad till -2,2 
mnkr.

Pensionskostnaderna är högre än budgeterat på grund av pensionsavgångar och tidigare 
anställningar. SÖRF har under året haft stor personalomsättning och nyanställningar i 
chefsbefattningar under hösten som med stor sannolikhet kommer att påverka årets 
pensionsskuld. Detta innebär att den totala kostnadsökningen avseende pensioner är osäker 
och kan variera utöver det som är känt idag.

Tillsynsverksamheten har påverkats precis som externutbildningarna, med anledning av 
Covid-19. Externutbildningarna har under slutet av sommaren återupptagits och den 
förbyggande verksamheten beräknar med att en återhämning kommer att ske ekonomiskt.

Den planerade investeringsbudgeten följer plan. Det största projektet är under kategorin 
fordon. Det är en lastväxlarenhet till station Sjöbo och en ATV-enhet (All Terrain Vehicle) 
till station Brösarp.

Under fyra veckor i sommar har SÖRF bistått kommunernas säkerhetsavdelning med 
personal till TIB-funktionen (Tjänsteman i Beredskap). Ett uppdrag där en person med 
beredskap dygnet runt ska kunna nå rätt person i respektive förvaltning, när en kris eller 
brådskande situation uppstår. Detta samarbete ska utvärderas under hösten och 
förhoppningsvis leda till att kommunernas säkerhetsavdelning och SÖRF får en mer 
naturlig samarbetsplatsform i framtiden.
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund AB (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Resultat efter finansiella poster 2,6 0,2 2,6

Året har präglats av den pandemi som råder i landet och förändringar har gjorts för att 
kunna följa den verksamhetsplan som är beslutad för 2021. Tillsynen har skett både digitalt 
och fysiskt, beroende på vilken verksamhet som besökts. Miljöförbundets verksamhet är 
samhällsnyttig och måste kunna bedrivas även i tider som inte är normala. Digitala möten 
har fallit väl ut och kommer att fortsätta som en del i förbundets tillsyn i de fall där 
förvaltningen bedömer att det är lämpligt.

Trängselkontroller har utförts både under ordinarie arbetstid och utanför ordinarie 
arbetstid och har tagit en stor del av tillsynstiden. Det har stundtals varit tufft för 
inspektörerna att utföra kontrollerna då det funnits verksamheter som inte tagit till sig att 
följa restriktionerna.

Under våren har det inkommit ett stort antal ansökningar om stadigvarande 
alkoholtillstånd. Handläggningstiden har därför varit längre än normalt i vissa fall. 
Förbundet har försökt att anlita extern hjälp med ansökningarna men har tyvärr misslyckats 
med att finna någon person som haft möjlighet att hjälpa oss. Med anledning av hög 
belastning av ansökningar för att få alkoholtillstånd har tillsyn inte skett i den omfattning 
som det var planerat. Arbetsutskottet har haft extra möten under våren och sommaren för 
att kunna delge den sökande beslut av inlämnad ansökan.

Förbundet har ett uppdrag från medlemskommunerna att hitta samordningsvinster när 
förbundet utför kontroller på livsmedel och alkohol och det arbete är påbörjat om än i 
mindre utsträckning.

Revidering av alkoholtaxan pågår och Krögarföreningarna i medlemskommunerna har 
tillfrågats hur de vill att taxan ska utformas. Digitala möten har skett med Rättviks-, 
Ängelholm - och Helsingborgs kommuner inför att arbetet skulle påbörjas då två av 
kommunerna har gjort större förändringar i sina alkoholtaxor vilket upplevs av 
verksamheterna som ett rättvisare sätt med avgiftsuttag.

En större insats tillsammans med flera myndigheter gjordes i mitten av sommaren då det 
fanns indikationer på att en verksamhet serverade smuggelsprit. Tillsammans med andra 
myndigheter blir förbundet starkare och därför bestämdes det vid efterföljande genomgång 
av insatsen att förbundet ska samverka mer framöver även inom andra områden där 
miljöförbundet har tillsynsansvaret och inte enbart inom restaurangbranschen.

Förvaltningen har haft omsättning av personal vilket gjort att det varit oroligt på 
arbetsplatsen. Direktionen tog vid ett extra direktionsmöte under våren beslut på att anlita 
extern hjälp för att komma till rätta med arbetsmiljön. Arbetet påbörjades i juni och 
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kommer att fortsätta under cirka ett år. HR-stöd kommer från och med hösten att köpas in 
på avrop från Österlen VA.

För att anpassa miljöförbundet till den utveckling som sker i samhället har vissa 
förändringar skett i verk-samheten. Varje vecka med bestämd dag och tid hålls ett 
verksamhetsmöte där miljöchefen delar med sig av vad som hänt, vad som är på gång eller 
annat som är viktigt för medarbetarna att känna till för att känna sig delaktiga. 
Arbetsplatsträffarna har fokus på arbetsmiljö och på ett av mötena kom förvaltningen fram 
till att det behövs en utbildning i hot och våld och det blir en heldagsutbildning för 
förvaltningen i september. Vårens sista möte avslutades med en Teamsutbildning om 
ergonomi och lämpliga övningar när man sitter vid ett bord/skrivbord och arbetar. 
Övningarna var anpassade för arbete både hemma och på kontoret.

Förvaltningen har trivts med att arbeta både hemifrån och på kontoret och därför kommer 
det att erbjudas att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan, om arbetet så tillåter. För att 
upprätthålla en god sammanhållning inom förvaltningen har vi tillsammans bestämt att hela 
förvaltningen arbetar på kontoret på tisdagar.

Under våren har förvaltningen tillsammans med Ystads kommun varit med i projektet från 
Hav o vatten-myndigheten och utvecklat en e-tjänst som kommer att erbjudas samtliga 
kommuner i landet.

Miljöförbundet bildades 1 juni 2009 och när förbundet nu firat 12-årsjubileum kan det 
konstateras att mycket har hänt och utvecklats under de år som förbundet funnits.

Miljöförbundet redovisar per augusti månad ett positivt utfall på 2,6 mkr, vilket ger en 
positiv avvikelse jämfört med budget på 2,5 mkr. Intäkter från miljö- och 
hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Årsavgifterna är 
budgetneutrala medan överskott redovisas för timavgifterna inom bland annat miljöskydd, 
livsmedel och alkoholtillstånd. Generellt ser förbundet en ökning av antalet ansökningar, 
anmälningar och nya verksamheter jämfört med tidigare år.

Övriga intäkter redovisar en positiv resultateffekt på 0,9 mkr. Förbundet har erhållit statligt 
bidrag på drygt 0,8 mkr avseende tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Personalkostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Efter en period av 
stigande pensionskostnader är trenden nu avtagande och årets utfall avviker positivt mot 
budgeterat personalomkostnadspålägg.

Övriga kostnader redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mkr. Kostnader för bland annat 
personaladministration, konsultation och inköp är lägre än historiska genomsnitt. 0,2 mkr 
avseende utrymme för oförutsedda kostnader bedöms inte behöva användas i år.

Helårsprognosen för förbundet är ett positivt utfall på 2,6 mkr vilket motsvarar en positiv 
avvikelse jämfört med budget på 2,4 mkr. Alkoholenheten prognosticerar ett positivt utfall 
på 0,2 mkr, av vilket hela överskottet förväntas återbetalas till medlemskommunerna samt 
Sjöbo kommun. Av återstående prognostiserade överskott förväntas 2,3 mkr återbetalas till 
medlemskommunerna.
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Miljöförbundets investeringar fram till augusti uppgår till 0,1 mkr avseende installation av 
laddstationer till förbundets elbilar. Hälften av investeringsutgiften finansierades via 
projektet Klimatklivet som leds av Ystads kommun.

Förbundet hoppas fortfarande på att det utvecklas ett dataprogram för att kunna arbeta 
med paddor på tillsyn eftersom det sparar tid och undviker dubbelarbete. Under året 
planerar förbundet att investera i att få ansökningar via e-tjänster att hamna direkt i 
diariesystemet utan hantering av administrativ personal.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomisk utveckling

Befolkningsutveckling
SCB gick ut med en statistiknyhet den 28 april 2021 gällande Sveriges framtida befolkning 
2021- 2070 där de bland annat skriver följande:

"Om 50 år beräknas folkmängden i Sverige att vara 12,6 miljoner. Det är 2,2 miljoner fler 
än 2020 och motsvarar en ökning med 22 procent. Det är en något långsammare ökning än 
de senaste 50 åren, sedan 1970 har befolkningen ökat med 28 procent.

Befolkningsökningen är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest i de äldre 
åldrarna. År 2070 beräknas drygt 25 procent av befolkningen att vara under 25 år, drygt 25 
procent 65 år och äldre och knappt 50 procent mellan 25 och 64 år. Jämfört med idag är 
det en högre andel i de äldre åldrarna, en lägre andel i åldrarna 25-64 år och en något lägre 
andel i de yngre åldrarna.

Befolkningen väntas att öka både för att fler föds än det avlider och för att fler invandrar 
än utvandrar. På lång sikt antas omkring 100 000 invandra varje år. Det är mer än under de 
senaste 50 åren, men ungefär som genomsnittet på 2000-talet. Antalet utvandrare väntas att 
öka och vara fler än tidigare år. År 2070 beräknas 32 000 fler invandra än utvandra.

Att antalet och andelen äldre i befolkningen ökar beror på att medellivslängden väntas att 
öka med knappt 6 år för kvinnor och med 7 år för män till år 2070. Det är ungefär ett års 
mindre ökning de kommande 50 åren än vad det varit de senaste 50 åren."

Befolkningen i Tomelilla var 13 705 stycken efter det första halvåret 2021 jämfört med 13 
663 stycken i december 2020. Befolkningen har därmed ökat med 42 personer sedan 
årsskiftet, vilket främst beror på att fler flyttat från Tomelilla än flyttat till Tomelilla.

Enligt de preliminära uppgifterna från Skatteverket har befolkningsutvecklingen vänt uppåt 
under de senaste månaderna och uppgår till 13 739 stycken i slutet av september. Detta 
innebär att befolkningsprognosen för året följer de planeringsförutsättningar som ligger 
som grund för kommande budgetarbete, det vill säga 13 750 stycken

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Coronapandemins följdverkningar är omfattande, både för människors liv och hälsa och 
för ekonomier och marknader. Arbetet har sedan mitten av mars 2020 i allt väsentligt 
handlat om att hantera risker och påverkan som uppstått genom pandemin. Kommunens 
verksamheter har ställt in delar av sin ordinarie, planerade verksamhet och styrt om för att 
säkra samhällsviktig verksamhet. För att förhindra smittspridning har kommunen låtit den 
personal som har haft möjlighet arbeta hemifrån under året. Detta har medfört en del 
utmaningar kopplat till digitala möten och säkerhet. Pandemin har haft omfattande 
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påverkan på den globala ekonomin vilket drabbat många olika näringsgrenar och därmed 
haft stor påverkan på verksamhet och ekonomi. Utvärdering av hur Tomelilla kommun 
och dess bolag hanterat pandemin kommer att ske framöver.

Den demografiska utvecklingen visar att andelen invånare i arbetsför ålder minskar och 
försörjningsbördan blir högre. Detta påverkar inte bara kostnaderna, utan även möjligheten 
att få bemanning med rätt kompetens och på sikt även att få efterfrågad bemanning 
överhuvudtaget. För att minska risken för kompetens- och personalbrist behöver Tomelilla 
effektivisera verksamheterna och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Inom Tomelilla kommun och dess bolag finns anläggningar till stora värden, som 
exempelvis bostäder, lokaler och anläggningar. Det är viktigt att verksamheten kan fortsätta 
att nyttja fastigheter och anläggningar. Underhållsplaner och förnyelseinvesteringar minskar 
risken att drabbas av eftersatt underhåll.

En ökad IT-risk finns i hela samhället i och med ökande digitalisering. Vissa verksamheter 
är mer känsliga än andra för dataintrång med mera. Riskerna kan minskas genom att öka 
medvetenheten om olika IT-risker, till exempel se över behörigheter samt arbeta aktiv med 
säkerhetsskydd.

Operativa risker är sådana fel och brister i kommunens rutiner som kan leda till 
ekonomiska och förtroendemässiga förluster. Kvalitetsbrister i administrativa rutiner, 
otydlig arbetsfördelning och otydliga arbetssätt samt bristande kompetens skapar extra 
arbete, kvalitetsbrister och ökade kostnader. Vissa övergripande rutiner finns men generellt 
är det varje verksamhet som svarar för sina rutiner. Detta är något som ska följas i 
internkontrollplaner.

Kommunen och dess bolag gör externa inköp för betydande summor och det är många 
medarbetar som är involverade i processen. Det finns en risk att det fakturerade inte 
levereras eller inte motsvarar önskad kvalitet, leveranstid eller pris, vilket leder till ökade 
kostnader. En väl fungerande inköpsprocess ger förutsättningar för korrekta inköp. 
Kommunen har upparbetade rutiner och en nyligen antagen policy för att motverka 
korruption och muta

Miljörisker finns inom flera områden. För att upptäcka briser innan någon olycka sker 
genomförs systematiskt underhåll av anläggningar och brandsyner med mera.

Ränteförändringar kan innebära ökade upplåningskostnader för kommunen och dess bolag. 
Risken kan minimeras genom räntebindning. Finanspolicyn och olika räntebindningstider 
minskar risken.

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten
I Tomelilla kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med 
den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens 
nämnder och övriga bolag och förbund. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt i 
årsredovisningen framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.
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Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art 
och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken 
verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs. Utformningen av strukturen för 
styrning och uppföljning inom Tomelilla kommunkoncern återfinns i kommunens 
årsredovisning. I detta avsnitt i delårsrapporten återfinns uppföljningen av styrningen.

Styr- och målmodell
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, så 
att visionen och verksamhetsmålen uppnås och god ekonomisk hushållning säkras.

Sedan 2019 arbetar Tomelilla kommun efter en ny målmodell som innebär att kommunen 
ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver 
utvecklas och förbättras. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål 
utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande målområden nedan med vardera två mål.

Vision
I december 2020 antogs Tomelilla kommuns vision:

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

En kortare devis är kopplad till visionen: "Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit 
av Skåne”
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Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
För att involvera allmänheten, avsätts medel årligen från och med 2021 för att stimulera 
stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda.

I varje nämnds verksamhetsanalys nedan finns att läsa hur de arbetar med att uppnå 
visionen och vilka planer som finns för arbetet framöver. 

Livskvalitet

Livskvalitetsprogrammet
Livskvalitetsprogrammet, som antogs i början av 2021, är kommunens styrdokument för 
miljö och folkhälsa för åren 2021 - 2030. Programmet anger mål och riktning för arbetet 
med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och 
rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet.

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar och tillhörande fokusområden med 
förbättringar och prioriteringar. Arbetet med livskvalitet och hållbar utveckling ska bedrivas 
aktivt och genom mod, öppenhet samt nyfikenhet. Exempel på områden som tas upp i 
programmet är innovation och utveckling, barn och ungas perspektiv, och hållbara 
ekosystem. En av Tomelillas utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället 
på lika villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten.

Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive 
nämnd och verksamhet inom sitt område för att lyfta fram.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?
I varje nämnds verksamhetsanalys nedan beskrivs arbetet med att uppfylla 
livskvalitetsprogrammets intentioner. 

Synpunkter och klagomål
Tomelilla kommuns medborgare och brukare kan lämna synpunkter och klagomål direkt 
till verksamhetens personal eller till Tomelilla direkt. Det ska vara lätt för den enskilde att 
lämna en synpunkt och det finns därför flera alternativa sätt att lämna sin synpunkt. 
Synpunkter kan lämnas via e-tjänst, e-post, brev, telefon och besök.

Sedan januari 2020 sker arbetet med att hantera synpunkter och klagomål enligt rutin som 
antagits av kommundirektör. Enligt rutinen ska all diarieföring gällande synpunkter och 
klagomål, såväl inkomna synpunkter som svar på synpunkter, göras av Tomelilla direkt. 
Tomelilla direkt har också ett ansvar att bevaka så att samtliga inkomna synpunkter blir 
besvarade inom den tid som anges i rutinen. Eftersom synpunkter och klagomål utgör en 
viktig del i kommunens kvalitetsarbete har Tomelilla direkt uppdrag att aktivt uppmuntra 
personer som är i kontakt med kommunen att lämna in synpunkter. I de fall Tomelilla 
direkt uppfattar synpunkter eller klagomål som enskilda inte vill lämna in som synpunkt 
åligger det Tomelilla direkt att anmäla ärendet som anonymt klagomål.
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Synpunkter och klagomål per nämnd Jan-apr 
2021

Maj-aug 
2021

Kommunstyrelsen 4 7

Samhällsbyggnadsnämnden 57 72

Byggnadsnämnden 6 8

Kultur- och fritidsnämnden 4 3

Vård- och omsorgsnämnden 20 9

Familjenämnden, barn- och utbildningsverksamheten 4 3

Familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten 0 6

Totalt 95 108

För perioden den 1 maj till och med den 31 augusti har kommunens verksamheter fått in 
108 synpunkter som registrerats.

Flest antal synpunkter har inkommit gällande samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
Cirka två tredjedelar av de inkomna synpunkterna rör samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. Inom samhällsbyggnadsnämnden är det Gata/park som står för den största 
andelen synpunkter. En anledning till detta torde vara att detta är en verksamhet som det är 
lätt att tycka till om. De områden inom Gata/park som har mest synpunkter är 
trafiksäkerhet samt underhåll av grönytor, rabatter, park- och naturområden.

Vård- och omsorgsnämnden är den verksamhet som har näst flest synpunkter, nio stycken. 
Detta är en halvering av antalet synpunkter som kom in under perioden januari-april. 
Nämnden har sedan lång tid tillbaka arbetat med att aktivt uppmuntra brukare och 
anhöriga till att komma in med synpunkter och har en utvecklad organisation för att arbeta 
med kvalitetsfrågor. Synpunkterna är av blandad karaktär och inget särskilt område sticker 
ut i omfattning.

Byggnadsnämnden har under perioden fått in åtta synpunkter. Synpunkterna rör bristande 
tillgänglighet och bristande återkoppling. En förklaring till detta är att det skett 
personalförändringar med efterföljande vakanser på tjänster, vilket medfört hög 
arbetsbelastning och längre handläggningstider.

Familjenämnden är uppdelad i två verksamheter: barn- och utbildningsverksamheten och 
individ- och familjeomsorgsverksamheten. Barn- och utbildningsverksamheten har 
sammanlagt fått in tre synpunkter. Två av dessa gäller skolor och en är av övergripande 
karaktär. Inga synpunkter har kommit in gällande förskolor eller andra delar av 
verksamheten. Troligen är antalet synpunkter högre än så. Ett tänkbart scenario är att 
personer med synpunkter lämnar dessa direkt till personal i aktuell verksamhet. 
Synpunkterna hanteras därefter av verksamheten men då rutinen kring diarieföring inte 
följs så sker ingen registrering av synpunkt och svar i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem.
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Den andra verksamheten inom familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten 
har fått in sex synpunkter under perioden. Sett till tidigare år så har individ- och 
familjeomsorgsverksamheten ett väl utvecklat arbetssätt för att hantera synpunkter och 
klagomål. En orsak till att det inte kommit in synpunkter kan vara relaterat till pågående 
pandemi och att kommunikationen mellan klient och handläggare sker huvudsakligen på 
distans. Ytterligare en orsak skulle kunna vara att klienter inte vill framföra klagomål av oro 
för att det kan påverka handläggningen av deras ärende. Tomelilla direkt skulle här kunna 
spela en mer aktiv roll i att fånga upp och dokumentera synpunkter anonymt för att 
därefter få överblick över eventuella återkommande synpunkter eller mönster.

Kultur- och fritidsnämnden har fått in tre synpunkter under perioden och Tomelilla-Ystad-
Sjöbos överförmyndarnämnd har fått in en synpunkt. För kommunstyrelsens del har det 
kommit in sju synpunkter under perioden. Dessa är av varierande karaktär och inget särskilt 
mönster kan ses. Tomelilla direkt uppmanar aktivt personer att lämna in synpunkter, om 
möjligt via e-tjänst eller e-post, men också att vi kan ta emot via telefon eller besök. Ofta 
blir svaret att de inte vill detta. Tomelilla direkt kan här bli aktivare i fånga upp och 
registrera synpunkter och i de fall synpunktslämnaren inte önskar medverka hantera 
synpunkten som anonym. Ytterligare ett sätt att förenkla för den enskilde individen är att ta 
bort kravet på bank-id för e-tjänsten. Kan synpunkter, om så önskas, lämnas anonymt kan 
detta medföra att fler känner sig trygga med att lämna synpunkter.

Vad säger brukarna, barnen, eleverna?
I varje nämnds verksamhetsanalys nedan beskrivs arbetet med att 

Intern kontroll
Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar 
till att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunallagen ger 
nämnderna ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande och 
samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen. Samtliga 
nämnder har upprättat riskanalyser och beslutat om interna kontrollplaner för år 2021. 
Uppföljningen av den interna kontrollen sker genom att samtliga nämnder och styrelser 
lämnar in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunstyrelsen. Rapporterna 
innehåller allmänna omdömen om den interna kontrollen, vilka särskilda granskningar och 
kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder.

Som stöd i det interna kontrollarbetet finns kommungemensamma mallar och en handbok 
för intern kontroll.

Uppföljningen visar att övervägande delen av de kontroller som utförts, bedöms som 
tillfredsställande och ett färre antal som mindre tillfredsställande. De avvikelser som har 
påträffats i respektive nämnds valda kontroller har åtgärdats eller planeras att åtgärdas. Den 
samlade bedömningen är att nämnderna arbetar systematiskt med den interna kontrollen 
och att den i allt väsentligt fungerar väl.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa 
mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning 
av kommunens samtliga mål, både finansiella mål och verksamhetsmål. För att god 
ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två tredjedelar av samtliga mål samt de 
tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året.

I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och en sammanställning av 
kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, det vill säga 
kommunstyrelsens och nämndernas mål. De tre finansiella målen bedöms bli uppfyllda 
samt av kommunens 33 verksamhetsmål bedöms 25 mål vara helt uppfyllda, 5 delvis 
uppfyllda och 3 inte uppfyllda. Nämndsmålen redovisas i tabellform under respektive 
nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i delårsrapporten.

De mål som inte uppfylls har till stor del varit påverkade av den pågående pandemin, 
exempel vis medborgardialogar som inte gått att verkställa och arrangemang som ställts in.

91 procent av målen bedöms bli helt uppfyllda eller delvis uppfyllda där bedömningen är 
att Tomelilla kommun har en god måluppfyllnad och uppfyller kravet på god ekonomisk 
hushållning.

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

Finansiella mål Bedömning
Resultatmål
Extern resultatnivå, exklusive extraordinära 
intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 2,0 
procent i genomsnitt i perioden 2021 – 2023.

Målet bedöms bli uppfyllt. Prognosen för 
balanskravsresultatet bedöms bli 28,7 mnkr, 
vilket motsvarar knappt 3,4 procent av skatter 
och stadsbidrag. Enligt 
planeringsförutsättningarna för perioden 2021-
2023 är resultatet 2 procent.

Investeringsmål
Nettoinvesteringar får i genomsnitt under 
perioden 2021 – 2023 uppgå till maximalt 12 
procent av de totala skatteintäkterna.

Målet bedöms bli uppfyllt. Prognosen för 2021 
bedöms uppgå till drygt 11 procent.
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Skuldmål

Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade 
investeringarna ska uppgå till minst 55 procent i 
genomsnitt under perioden 2021 – 2023. 
Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten bör fullt ut självfinansieras via 
genererat kassaflöde från verksamheten, det vill 
säga nyupplåning bör undvikas. 
Avgiftsfinansierad vatten- och 
avloppsverksamhet kan finansieras genom 
upptagna lån. Bedömning av påverkan av 
taxenivåer ska göras.

Målet bedöms bli uppfyllt. Prognosen för 
planperioden bedöms uppgå till 78 procents 
självfinansiering, varav den skattefinansierade 
verksamheten är 100  procent självfinansierad.

Bedömd måluppfyllelse, 2021 Helt 
uppfyllas

Delvis 
uppfyllas

Ej 
uppfyllas

Går ej att 
bedöma

Totalt

Överförmyndarnämnden 5 - - - 5

Kommunstyrelsen 7 1 - - 8

Samhällsbyggnadsnämnden 4 - - - 4

Byggnadsnämnden - 1 2 - 3

Kultur- och fritidsnämnden - 2 1 - 3

Vård- och omsorgsnämnden 4 - - - 4

Familjenämnden 5 1 - - 6

Totalt 25 5 3 - 33
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Periodens resultat

Periodens resultat för till 56,4 mnkr. Den främsta anledningen är ett större överskott inom 
finansförvaltningen. Skatter och statsbidrag redovisar ett överskott på ca 16 mnkr 
framförallt beroende på bättre utfall på slutavräkningar för år 2020 och 2021 samt ökade 
statsbidrag.

Resultatutjämningsreserv
Av tidigare års resultat har 30 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är 
tänkta att kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed 
undvika drastiska nedskärningar i verksamheterna.

Resultatöverföring
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska 
avvikelser/resultat i driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att 
överföra resultat inom barn- och utbildningsverksamheten per skola till följande år. Beslut 
fattades gällande överföring på kommunfullmäktiges möte den 3 maj 2021.

Skatteintäkter och statsbidrag
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) Budget 

jan-dec 
2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Skatteintäkter 535,5 548,5 13,0

Generella statsbidrag och utjämningar 300,8 303,8 3,0

Summa skatteintäkter och statsbidrag 836,3 852,3 16,0

Slutavräkningen för år 2020 har förbättrats med ca 2,7 mnkr jämfört med den budgeterade 
nivån samtidigt som det preliminära utfallet för 2021 prognostiseras bli 13 mnkr bättre än 
beräknat.

Budgetföljsamhet
Forskning visar att ju lägre budgetavvikelse kommunen redovisar, desto större möjlighet 
har organisationen att kontrollera sin ekonomi. Budgetavvikelsen bör ligga nära så noll som 
möjligt. Budgetföljsamheten i kommunen anses god.

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 1,5 mnkr för nämnderna där det finns mindre 
avvikelse förutom byggnadsnämnden där avvikelser uppstått framförallt på grund av 
bemanningsproblem.
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Lån
Kommunen hade per den 31 augusti 2021 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på 10 lån om 
totalt 300 mnkr. Under perioden omsattes två lån på totalt 50 mnkr och inga nya lån har tagits. Hos 
Sparbanken Skåne har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. Checkräkningskrediten 
utnyttjas gemensamt med kommunens båda helägda dotterbolag.

Lån (mnkr) Lånebelopp 
mnkr

Ränta 
210831

Räntebindning

Kommuninvest 20 0,960% 2025-05-12

Kommuninvest 20 0,400% 2022-03-23

Kommuninvest 30 0,610% 2024-04-10

Kommuninvest 50 0,400% 2023-11-13

Kommuninvest 20 0,140% rörligt

Kommuninvest 30 0,133% rörligt

Kommuninvest 30 1,690% 2025-09-01

Kommuninvest 50 0,850% 2022-02-16

Kommuninvest 50 0,920% 2023-01-20

Summa lån kommunen 300

Likviditet

Kommunens likvida medel uppgick till 37,8 mnkr vid periodens slut, vilket är en minskning 
med 56 mnkr sedan årets början. Den löpande driften och samtliga investeringar, även VA 
investeringar, har finansierats med egna medel under perioden.

Investeringar
Totalt uppgick periodens investeringar till 61 mnkr där några av de större investeringarna 
avsåg en större renovering av Västervångens förskola med byte av tak, ventilation och 
installation av solceller. Installation av solcellsanläggning och ny ventilationsanläggning i 
kommunhuset har slutförts under perioden.

Inom VA verksamheten har de största investeringsprojekten under perioden varit 
ombyggnationen av Smedstorps vattenverk samt utbyggnad av Brösarps vattenverk.

Det bedöms inte bli någon större budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar 
under året. Det underskott som prognostiseras inom samhällsbyggnadsnämnden på ca 1 
mnkr beror bland annat på att pågående projekt från tidigare år samt förbättringspaketet 
för utebaden blir dyrare än budgeterat. Detta underskott beräknas täckas av överskott inom 
övriga nämnder.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre 
soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen.
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Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår vid periodens slut till 28,7 
procent, vilket är en ökning med 6,2 procentenheter jämfört med augusti 2020. Det finns 
en tendens till förstärkt soliditet på grund av högre resultatnivåer.

Pensionsförpliktelser
Enligt redovisningsrekommendationer ska särskild upplysning lämnas om 
pensionsförpliktelser och deras finansiering, vilket redovisas i nedanstående tabell.

Pensionsförpliktelser (mnkr) 200831 210831
Pensionsavsättning inklusive löneskatt 5,2 6,5

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 220,9 215,9

Finansiella placeringar -56,4 -70,9

Återlånade medel 169,7 151,5

Placeringar
I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens 
avsättning av medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av augusti 2021. Medlen 
förvaltas av extern kapitalförvaltare, Svenska Handelsbanken.

Enligt det antagna finansreglementet ska kapitalet förvaltas så att efterfrågad avkastning 
uppnås till minsta möjliga risk. Portföljen ska var fullinvesterad, det vill säga andelen likvida 
medel ska vara minimal, maximalt 10 procent. Andelen aktierelaterade finansiella 
instrument tillåts uppgå till 75 procent och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent 
samt andelen alternativa investeringar tillåts uppgå till 10 procent.

Per den siste augusti 2021 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa investeringar 
som uppgick till 11,2 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen aktier 
uppgick till 66,3, procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 22,2 
procent i enlighet med placeringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen likvida 
medel som maximalt får uppgå till 10 procent uppgick till 0,2 procent vid årets slut.
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Placeringar (mnkr) Anskaffningsvärde Marknadsvärde 
210831

Andel av 
portfölj (%)

Svenska aktier 24,2 32,7 45,97

Utländska aktier 10,8 14,4 20,30

Svenska räntebärande 13,4 13,6 19,07

Utländska räntebärande 2,2 2,2 3,16

Alternativa investeringar 7,8 8,0 11,23

Summa värdepapper 58,3 70,9 99,73

Bankmedel 0,2 0,27

Summa portfölj 71,1 100,00

Realiserade vinster under året 1,4

Orealiserade vinster under året 12,6

Balanskravsresultat
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid 
beräkningen av balanskravet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets 
resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Det prognostiserade resultatet för år 2021 uppgår till 28,7 mnkr. Efter hänsyn tagen till 
realisationsvinster, resultatutjämningsreserv och social investeringsfond är 
balanskravsresultatet 28,7 mnkr. Lagens balanskrav anses därmed vara uppfyllt.

Balanskravsresultat Utfall 
2020

Prognos 
2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 48,1 28,7

Reducering av realisationsvinster -8,5 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 39,6 28,7

Avgår medel till resultatutjämningsreserv -13,5 0,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv 26,1 28,7
Uttag från social investeringsfond 2,6 0,0

Insättning till social investeringsfond 0,0 0,0

Balanskravsresultat efter social investeringsfond 28,7 28,7

Väsentliga personalförhållanden
Positiva resultat och händelser trots en rådande pandemi.

Pandemin fortsätter och påverkar förvaltningen genom fortsatt höga sjuktal och intensivt 
arbetsmiljöarbete. Förvaltningen upplever även generellt ökade svårigheter vid 
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rekryteringar. inom vissa personalkategorier. Orsaker till detta är troligtvis en ökad 
konkurrens mellan kommuner och andra arbetsgivare samt att det finns brist på utbildad 
personal. Att fortsätta jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare är en självklarhet och 
viktig del i att attrahera, behålla och utveckla vår personal. Som ett led i detta arbete håller 
förvaltningen på att ta fram en helt ny kompetensförsörjningsplan som ska vara klar vid 
årsskiftet.

För övrigt har första halvåret präglats av en löneöversyn, utdelning av 
medarbetarutmärkelser, omfattande inspektion från Arbetsmiljöverket, revision av 
arbetsmiljön inom omsorgsverksamheten, heltidsarbete som norm, digitala medarbetar- 
och chefdagar samt införande av nya personalförmåner.

Löneöversyn 2021 genomfördes under första halvåret där nya löner betalades ut med 
junilönen. Nytt för året var att hitta samarbeten mellan enheter och med likande 
yrkesgrupper för att få större utrymme att jobba med. Total landade utfallet för årets 
löneöversyn på 2,18% sett över hela förvaltningen.

Medarbetarutmärkelser delades ut i mars. Årets nytänkare blev Eva Engdahl 
arbetsmarknadscoach. Årets brobyggare blev kommunikationsavdelningen. Årets 
kundfokus fick Tomelilla Direkt och årets ledare blev Tina Bjerström som jobbar som 
rektor.

Arbetsmiljöverket genomförde i februari en omfattande inspektion i förvaltningen. 
Arbetsmiljöverket menar att förvaltningen är på god väg med sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete men att det finns brister i den årliga uppföljningen samt att vi måste 
säkerställa att det finns tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för 
uppgifter i det systematisk arbetsmiljöarbetet. Det finns också brister i uppföljning och 
kontroll och vad gäller dokumentation och ansvar. Riskbedömningar med handlingsplaner 
måste sparas på ett sådant sätt att de inte kan försvinna och därmed inte heller följas upp. 
Störst risk finns vid chefsbyte. HR-avdelningen jobbar nu för fullt med att ta fram 
utbildningar, stödmaterial och se över system för att åtgärda de brister som 
Arbetsmiljöverket visat på i sin rapport.

Arbetet med heltid som norm pågår i hela förvaltningen. HR-avdelningen och 
Rekryterings- och bemanningsenheten stödjer verksamheterna i implementeringen av heltid 
som norm. Viktigt stöd när det gäller bemanning, schemaläggning, rekrytering, 
introduktion av nyanställda, behovsanalyser vid nyrekryteringar, framtagande av 
kravprofiler, utbildning av chefer i olika verksamhetssystem, genomföra avgångssamtal 
med mera. Nytt är att samtliga anställda som slutar sina anställningar erbjuds avgångssamtal 
med Rekryterings- och bemanningsenheten i syfte att samla in information för att få en bild 
av förvaltningen som arbetsgivare och utveckla verksamheterna.

I slutet av maj genomfördes digitala medarbetardagar för samtliga anställda, vikarier och 
timavlönade med tema "Att jobba i mellanrummen". Troed Troedsson var moderator och 
föreläsare. Troed guidade deltagarna vid samtliga tillfällen. Förvaltningen genomförde även 
en digital chefsdag i maj.
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Förvaltningen jobbar aktivt med att se över och utöka antalet personalförmåner i ett led att 
bli ännu mer attraktiv som arbetsgivare. Under våren beslutade KSAU/personalutskottet 
om ett antal nya fina förmåner. De nya förmånerna är kostnadsfri pensionsrådgivning. 
Vaccination mot TBE på betald arbetstid, vaccinkostnad står den enskilde för själv. 
Kommande förmåner är hälsofrämjande aktiviteter på betald arbetstid samt möjlighet till 
förmånsbil genom bruttolöneavdrag. Sedan tidigare finns den populära förmånen som 
innebär att medarbetare kan köpa cykel och tillbehör mot bruttolöneavdrag. Förmån har 
förlängts efter ny upphandling vilket är till stor glädje då den är väldigt omtyckt.

Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda 200831 210831 Förändring
Kommunledningskontoret 64 65 1

Samhällsbyggnadsverksamheten 126 110 -16

Stöd- och omsorgsverksamheten 314 341 27

Barn- och utbildningsverksamheten 313 307 -6

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 817 823 6
Totalt tillsvidareanställda, kommunkoncernen

Förändringarna i antalet tillsvidareanställda totalt sett över hela förvaltningen är i stort sett 
oförändrad från fjolårets delårsrapport. Noteras kan att Samhällsbyggnadsverksamhetens 
förändring beror på att VA-enheten gick över till det nybildade Österlen VA AB i september 2020. 
Ökningen inom Stöd och omsorgsverksamheten förklaras av heltidsarbete som norm och 
äldreomsorgslyftet. I övrigt är förändringarna marginella.

Pensionsavgångar

Antalet pensionsavgångar 2021 2022 2023 2024 2025
Kommunledningskontoret 1 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsverksamheten 2 2 3 4 6

Stöd- och omsorgsverksamheten 1 0 12 6 14

Barn- och utbildningsverksamheten 4 1 7 7 3

Totalt 8 3 22 17 26

Antalet kommande pensionsavgångar är baserat på tillsvidareanställda per 2021-08-31 som fyller 65 
respektive år.
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Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 200831 210831
Kvinnor
29 år eller yngre 4,8 5,4

30–49 år 7,0 6,3

50 år eller äldre 8,6 7,8

Totalt kvinnor 7,5 6,9

Män
29 år eller yngre 10,0 4,0

30–49 år 4,2 4,1

50 år eller äldre 7,1 4,8

Totalt män 6,2 4,4

Samtliga anställda
29 år eller yngre 6,3 5,0

30–49 år 6,4 5,7

50 år eller äldre 8,2 7,0

Totalt samtliga anställda 7,2 6,2

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)
Kvinnor 29,98 36,64

Män 25,05 27,53

Totalt andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro 28,99 35,22

Sjukfrånvaro, procent per 
verksamhet

Totalt 
200831

Kvinnor 
200831

Män 
200831

Totalt 
210831

Kvinnor 
210831

Män 
210831

Kommunledningskontoret 1,78 1,41 2,53 2,13 2,33 1,77

Samhällsbyggnadsverksamheten 4,64 3,76 5,70 4,83 3,69 6,53

Stöd- och omsorgsverksamheten 8,64 3,83 9,74 7,59 7,94 5,88

Barn- och utbildningsverksamheten 7,86 8,25 6,27 6,63 7,56 2,95

Totalt 7,17 7,46 6,22 6,37 6,96 4,39

Glädjande är att sjukfrånvaron har sjunkit från 7,17 % till 6,2 %. Möjliga förklaringar till sänkningen 
kan vara att vår personal är väldigt duktiga på att tvätta händerna, hålla avstånd, arbeta på distans 
vid möjlighet samt ett bättre skydd mot Covid-19 på grund av vaccinationer.
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Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr) Not Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021
Verksamhetens intäkter 1 113,4 121,8 185,0 190,0

Verksamhetens kostnader 2 -578,9 -619,1 -942,3 -965,6

Av- och nedskrivningar 3 -27,6 -25,0 -48,0 -48,0

Verksamhetens nettokostnader -493,1 -522,3 -805,3 -823,6
Skatteintäkter 4 354,5 369,3 535,1 548,5

Generella statsbidrag, utjämning 5 196,6 200,6 286,9 303,8

Verksamhetens resultat 58,0 47,6 16,7 28,7
Finansiella intäkter 6 2,2 10,4 4,0 3,2

Finansiella kostnader 7 -2,3 -1,6 -4,0 -3,2

Resultat efter finansnetto 57,9 56,4 16,7 28,7
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 57,9 56,4 16,7 28,7
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Balansräkning

Balansräkning (mnkr) Not Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 655,1 692,6

Maskiner och inventarier 9 36,9 34,6

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 10 28,0 28,3

Summa anläggningstillgångar 720,0 755,5

Omsättningstillgångar

Förråd med mera 11 3,0 2,0

Kortfristiga fordringar 12 135,9 125,3

Kortfristiga placeringar 13 61,1 71,1

Kassa och bank 14 93,7 37,8

Summa omsättningstillgångar 293,7 236,2

Summa tillgångar 1 013,7 991,7

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat 48,1 56,4

Resultatutjämningsreserv 30,0 30,0

Övrigt eget kapital 365,6 413,7

Summa eget kapital 15 443,7 500,1

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 16 2,8 6,4

Andra avsättningar

Summa avsättningar 2,8 6,4

Skulder

Långfristiga skulder 17 341,9 343,9

Kortfristiga skulder 18 225,3 141,3

Summa skulder 567,2 485,2

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 013,7 991,7

Panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter Inga Inga

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i balansräkningen 214,9 215,8

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 3,7 2,8

Övriga ansvarsförbindelser 285,2 335,2
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Driftbudget

Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget- 
avvikelse

Kommunfullmäktige -0,7 -0,6 -1,0 -1,0 0,0

Revisionen -0,4 -0,5 -1,1 -1,1 0,0

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden -1,0 -1,4 -2,5 -2,5 0,0

Kommunstyrelsen -42,8 -44,4 -71,2 -69,7 1,5

Samhällsbyggnadsnämnden -26,1 -28,5 -48,7 -48,7 0,0

Byggnadsnämnden -0,1 -3,3 -2,9 -4,9 -2,0

Kultur- och fritidsnämnden -14,5 -13,7 -23,2 -22,7 0,5

Vård- och omsorgsnämnden -154,1 -165,3 -245,8 -245,8 0,0

Familjenämnden -265,3 -269,4 -414,1 -412,6 1,5

Finansieringen 562,9 583,4 827,2 837,7 10,5

Totalt 57,9 56,3 16,7 28,7 12,0

Nämnderna förutom byggnadsnämnden prognostiserar sina utfall i nivå med budget eller 
med mindre överskott. Byggnadsnämnden har tidigare under året signalerat om att 
budgeten inte kommer att kunna hållas med anledning av ökade kostnader framförallt inom 
personalsidan. En av de stora orsakerna är svårigheter att rekrytera personal vilket har 
inneburit högre konsultkostnader för att bedriva verksamheten i den omfattning som 
krävts.

Inom finansiering har slutavräkningarna för skatteintäkterna räknats upp under året i de 
nationella prognoserna vilket tillsammans med ökade statsbidrag innebär att utfallet 
bedöms bli 16 mnkr bättre än budget. Pensionskostnaderna är svårbedömda och för 
innevarande år bedöms utfallet bli 7 mnkr sämre än budget. Reavinster samt lägre 
räntekostnader med anledning av att omsättning av lån har innebär en lägre räntenivå 
påverkar finansieringen positivt med 3 mnkr.
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Investeringsbudget

Investeringar per nämnd (mnkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget- 
avvikelse

Kommunstyrelsen -0,5 -0,2 -3,0 -3,0 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA -18,2 -29,1 -65,2 -66,2 -1,0

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård- och omsorgsnämnden -0,4 0,0 -2,5 -1,6 0,9

Byggnadsnämnden 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0

Familjenämnden -2,0 -2,0 -6,0 -6,0 0,0

Summa skattefinansierat -21,1 -31,8 -77,2 -77,3 -0,1

Samhällsbyggnadsnämnden, VA* -23,8 -28,9 -27,8 -57,8 0,0

S35umma investeringar -48,3 60,7 105,0 -135,1 -0,1

 *Va investeringar medfinansieras via avtal 
Simrishamns kommun
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Noter till balans- och resultaträkning
Not 1

Verksamhetens intäkter (mnkr) Utfall jan-
aug 2020

Utfall jan-
aug 2021

Försäljningsintäkter 4,3 18,6

Taxor och avgifter 40,2 45,6

Hyror och arrenden 10,5 36,1

Bidrag från staten 40,3 48,5

EU-bidrag 0,0 0,0

Övriga bidrag 0,6 0,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 12,0 150,0

Försäljning av exploateringsfastigheter 0,0 0,0

Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 1,2

Övriga verkshetsintäkter 0,5 7,0

Avgår interna intäkter 0,0 -186,1

Summa verksamhetens intäkter 113,4 121,8

Not 2

Verksamhetens kostnader (mnkr) Utfall jan-
aug 2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Löner och sociala avgifter -285,7 -304,2

Pensionskostnader -2,0 -7,2

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -0,9 -0,7

Bränsle, energi och vatten -8,6 -9,1

Köp av huvudverksamhet -177,9 -334,9

Lokal- och markhyror -13,0 -40,4

Övriga tjänster -18,9 0,0

Lämnade bidrag -24,4 -26,7

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0

Övriga kostnader -47,5 -81,9

Avgår interna kostnader 0,0 186,1

Summa verksamhetens kostnader -578,9 -619,1

Not 3

Av- och nedskrivningar (mnkr) Utfall jan-
aug 2020

Utfall jan-
aug 2021

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -22,5 20,0

Avskrivning maskiner och inventarier -5,1 -4,9

Summa av- och nedskrivningar -27,6 -25,0
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Not 4

Skatteintäkter (mnkr) Utfall jan-
aug 2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Kommunalskatt 361,6 359,8

Slutavräkning föregående år -3,8 2,6

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande år -3,3 6,9

Summa skatteintäkter 354,5 369,3

Not 5

Generella statsbidrag, utjämningar (mnkr) Utfall jan-
aug 2020

Utfall jan-
aug 2021

Inkomstutjämningsbidrag 132,0 138,9

Kommunal fastighetsavgift 21,7 24,2

Strukturbidrag 0,0 0,0

Regleringsavgift/bidrag 9,3 27,1

Kostnadsutjämningsbidrag 9,3 12,4

Kostnadsutjämningsutgift 0,0 0,0

Avgift till LSS-utjämning -2,6 -2,1

Generella bidrag från staten, flyktingrelaterade 2,2 0,0

Välfärdsmiljoner 24,7 0,0

Summa generella statsbidrag, utjämningar 196,6 200,6

Not 6

Finansiella intäkter (mnkr) Utfall jan-
aug 2020

Utfall jan-
aug 2021

Ränteintäkter 0,2 0,3

Aktieutdelning 0,4 0,0

Realiserade vinster 1,5 8,7

Orealiserade vinster 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,1 1,2

Summa finansiella intäkter 2,2 10,2

Not 7

Finansiella kostnader (mnkr) Utfall jan-
aug 2020

Utfall jan-
aug 2021

Räntekostnader -1,4 -1,2

Övriga finansiella kostnader -0,9 -0,4

Summa finansiella kostnader -2,3 -1,6
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Not 8

Mark, byggnader, tekniska anläggn. (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1025,3 1091,7

Årets anskaffningar 76,4 57,3

Årets försäljningar/utrangeringar -15,8 0,0

Omklassificeringar 5,8 0,0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1091,7 1149,0

Ingående ackumulerade avskrivningar -403,4 -436,6

Årets avskrivningar -33,6 -19,7

Årets försäljningar 10,9 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 -10,5

Utgående ackumulerade avskrivningar 436,6 456,3

Utgående bokfört värde 655,1 692,6

varav markreserv 17,3 17,3

varav verksamhetsfastigheter 249,6 238,5

varav fastigheter för affärsverksamhet 233,8 232,1

varav publika fastigheter 74,9 71,0

varav fastigheter för annan verksamhet 4,5 4,3

varav pågående arbete 75,0 129,5

Not 9

Maskiner och inventarier (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 88,9 93,3

Årets anskaffningar 5,3 2,6

Årets försäljningar/utrangeringar -0,9 -0,5

Omklassificeringar 0,0 0,0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 93,3 95,4

Ingående ackumulerade avskrivningar -49,5 -56,4

Årets avskrivningar -7,7 -4,3

Årets försäljningar 0,8 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -56,4 -60,7

Utgående bokfört värde 36,9 34,6

varav maskiner 2,3 1,6

varav inventarier 18,0 16,9
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varav speciella anläggningar 10,5 9,8

varav bilar 3,6 4,3

varav konst 0,8 0,8

varav övriga maskiner och inventarier 1,7 1,3

Not 10

Aktier, andelar, långfristiga fordr. (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Aktier i koncernföretag

Österlenhem AB, 2 000 stycken á 1 000 kr 2,0 2,0

Tomelilla Industri AB, 5 250 stycken á 1 000 kr 5,2 5,2

ÖKRAB, 4 500 stycken á 100 kr 0,5 0,5

Österlen VA AB, 25 000 stycken á 100 kr 2,5 2,5

Summa aktier i koncernföretag 10,2 10,2

Övriga aktier och andelar

Kommuninvest 8,8 8,8

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6

Sysav 4,0 4,0

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 1,0 1,0

Summa övriga aktier och andelar 14,4 14,4

Långfristiga fordringar

Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2

Övriga långfristiga fordringar 1,2 1,5

Summa långfristiga fordringar 3,4 3,7

Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar 28,0 28,3

Not 11

Förråd med mera (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Ingående värde exploateringsfastigheter 9,1 3,0

Årets utgifter 4,7 1,9

Uttag bokfört värde -10,8 -2,2

Justering uttag föregående år 0,0 -0,8

Utgående värde exploateringsfastigheter 3,0 1,9

Lager 0,0 0,0

Summa förråd med mera 3,0 1,9
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Exploateringsredovisning, årets förändring (mnkr) Ingående 
balans 2021

Inkomster 
jan-aug 

2021

Utgifter 
jan-aug 

2021

Utgående 
balans 
210831

Brösarp 12:116, 12:117, 12:118 -0,3

Onslunda 31:156, 31:157, 31:158 0,0

Dromedaren 7 0,0

Gräshoppan 8, Myran 6, 12 0,7

Tomelilla 237:110 med flera (lagerhustomt) 0,0

Brösarp 11:23-11:26 0,3

Tomelilla 10 3,0

Karlsborg Etapp 2 2,0

Omföring etapp 3 -5,9

Karlsborg Etapp 3a 3,2

Summa exploateringsredovisning 3,0

Not 12

Kortfristiga fordringar (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Kundfordringar 10,0 65,7

Mervärdesskatt 21,2 2,2

Upplupna skatteintäkter 28,1 38,3

Övriga kortfristiga fordringar 58,9 10,0

Interimsfordringar 17,7 9,1

Summa kortfristiga fordringar 135,9 125,3

Not 13

Kortfristiga placeringar (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Pensionskapital 61,1 70,7

Bankmedel 0,0 0,2

Summa kortfristiga placeringar 61,1 71,1

Not 14

Kassa och bank (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Bankkonto 85,4 31,7

Bankkonto, VA-enheten 8,3 6,3

Summa kassa och bank 93,7 38,0
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Not 15

Eget kapital (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Ingående eget kapital 395,6 443,7

Årets resultat 48,1 56,4

Byte av redovisningsprincip betr. finansiella instrument 0,0 0,0

Utgående eget kapital 443,7 500,1

varav resultatutjämningsreserv 30,0 30,0

Not 16

Avsättningar för pensioner (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Ingående avsättningar 8,4 2,8

Pensionsutbetalningar 0,0 0,0

Nyintjänad pension -2,8 0,8

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,1

Ändrad samordning 0,0 0,0

Ändringar av diskonteringsräntan 0,0 0,2

Övriga poster -2,2 1,9

Förändring av löneskatt -0,8 0,7

Summa avsättningar för pensioner 2,8 6,5

Not 17

Långfristiga skulder (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 21,0 23,6

Investeringsbidrag 22,5 21,9

Långfristiga lån 300,0 300,0

Resultatfond, vatten och avlopp -1,6 -1,6

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder 341,9 343,9

Not 18

Kortfristiga skulder (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Leverantörsskulder 103,4 30,2

Förutbetalda skatteintäkter 18,8 7,0

Mervärdesskatt 0,5 0,1

Personalens källskatt 7,3 7,0

Upplupna löner och semesterlön 20,3 18,1

Upplupna sociala avgifter 9,6 8,8
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Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och semesterlön 6,8 6,8

Upplupna pensionskostnader, individuell del 14,4 10,2

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 2,3 5,1

Upplupna räntekostnader 0,7 0,9

Förutbetalda hyresintäkter 0,8 1,9

Projektmedel 6,2 12,5

Statsbidrag 10,2 4,3

Övriga interimsskulder 12,4 28,2

Övriga kortfristiga skulder 11,6 0,3

Summa kortfristiga skulder 225,3 141,3

Not 19

Pensionsförbindelser ej upptagna i balansräkningen (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 172,9 173,7

Löneskatt 42,0 42,1

Summa pensionsförbindelser 214,9 215,8

Förpliktelse minskad genom försäkring 58,2 70,9

Överskottsmedel i försäkring 0,0 0,0

Aktualiseringsgrad 98% 98%

Not 20

Ej uppsägningsbara operationella Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Framtida minimileasingavgifter som förfaller:

inom 1 år 2,2 1,9

senare än 1 år men inom 5 år 1,5 0,9

senare än 5 år 0,0 0,0

Summa operationella leasingavtal 3,7 2,8

Not 21

Övriga ansvarsförbindelser (mnkr) Utgående balans 
201231

Utgående balans 
210831

Borgensåtagande

Österlenhem AB 280,0 330,0

Tomelilla Industri AB 0,0 0,0

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 1,3 1,3

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,4 1,4

Föreningar 2,5 2,5

Summa övriga ansvarsförbindelser 285,2 335,2
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Resultat- och balansräkning till VA-
verksamheten

Resultaträkning (mnkr) för VA-verksamheten Utfall jan-
aug 2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Verksamhetens intäkter 25,4 21,6

Verksamhetens kostnader -14,2 -16,5

Av- och nedskrivningar -6,0 -5,1

Verksamhetens nettokostnader 5,2 0,0

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader -2,0 -2,3

Resultat efter finansnetto 3,2 -2,3

Återföring/avsättning till resultatfond -3,2 2,3

Årets resultat 0,0 0,0

Balansräkning (mnkr) för VA-verksamheten Utgående 
balans 
201231

Utgående 
balans 210831

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 214,0 233,8

Maskiner och inventarier 2,4 2,2

Summa anläggningstillgångar 216,4 236,0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 11,7 1,2

Kassa och bank 6,9 6,3

Summa omsättningstillgångar 18,6 7,5

Summa tillgångar 235,0 243,5

Skulder

Långfristiga skulder

Anläggningsavgifter 19,9 23,9

Övriga långfristiga skulder 201,4 218,3

Summa långfristiga skulder 221,3 242,2

Kortfristiga skulder

Resultatfond (justerat för periodens resultat) 0,8 1,3

Övriga kortfristiga skulder 12,9 0,0

Summa kortfristiga skulder 13,7 1,3

Summa skulder 235,0 243,5
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Redovisningsprinciper
Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar, materiella

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 
investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln 
och belastar resultatet för den period de hänför sig till. En tillgång betraktas i Tomelilla 
kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre år samt 
anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till vatten- och avloppsanläggningar tas från och med 2012 upp som en 
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. 2011 redovisades 
anslutningsavgiften som kortfristig skuld. Investeringsbidrag tas från och med 2010 upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningstillgångens nyttjandetid. Tidigare intäktsfördes anslutningsavgifter löpande och 
investeringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning har skett av 
tidigare års värden med anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i någon 
större omfattning.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i 
form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning 
görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. I huvudsak används följande 
avskrivningstider:

Vatten och avloppsledningar 50 år
Fastigheter 15 – 33 år
Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år
Vatten- och avloppsverk 25 år
Maskiner, fordon 5 – 10 år
Inventarier 3 – 10 år
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Byte av redovisningsprincip

Redovisningsprinciperna är samma som föregående år.

Komponentavskrivningar

Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid 
aktivering av tillgångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns 
skillnader i förbrukning av tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar 
med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det sådana skillnader har tillgången delats upp i 
komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för komponentavskrivningar har 
tagits fram.

Avskrivningstider på komponenter:

Fastigheter, nyttjandeperiod

Stomme, 50 år
Installation (vatten, avlopp, värme), 50 år
Fasad/yttertak, 30 år
Elinstallationer, 30 år
Fönster, dörrar, våtutrymmen, 20 år
Ventilation 15
Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning), 15 år
Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö), 10 år

För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter 
användas till exempel för processkonstruktioner och ledningar.

Exploateringsverksamhet

Värdering av samtliga områden sker årligen och befarade förluster skrivs ner. Vid 
slutredovisning av området justeras eventuella kvarvarande vinster och förluster.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar som utgörs av kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerade 
som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget 
reglemente KF§151/2010. Värderingen av portföljen har gjorts kollektivt till verkligt värde 
i enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft 
den 1 januari 2019.
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Hyres-/leasingavtal

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de 
ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs 
till kommunen och utgör ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal 
tecknade före 2003 samt leasingavtal med löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet 
med rekommendation 5 som operationella avtal.

Jämförelsestörande post

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen när det är tillämpligt. 
Som jämförelsestörande post betraktas poster som är väsentliga och sällan förekommande.

Kostnader för timanställda

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende augusti men som utbetalats i 
september periodiseras till rätt bokföringsperiod.

Pensionsåtagande

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att 
pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas 
som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga 
skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars, året därpå. Försäkringsavgift för 
pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och 
avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättningar. 
Pensionsåtagande inkluderar även löneskatt med 24,26 procent.

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunala bolag elimineras, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget 
kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är 
helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda 
redovisningen. Koncerninterna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder 
elimineras. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag där kommunen har 
minst 20 procent inflytande samt samtliga kommunförbund som kommunen ingår i. Per 
den 1 september ingår det gemensamma VA-bolaget Österlen VA AB i kommunkoncernen 
och som ägs av Simrishamns och Tomelilla kommuner, med 50 procent vardera. 
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Kommunkoncernens medlemmar och ägandeandel framgår av organisationsschemat i 
förvaltningsberättelsens kapitel om den kommunala koncernen i årsredovisningen.

Enligt rekommendation R17 kan kommunen välja att i mindre omfattning än i 
årsredovisningen tillhandahålla information i sina delårsrapporter. Det är upp till varje 
kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. 
Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. Kommunerna 
bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och 
tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten finns 
översiktlig information om de kommunala koncernföretagens ekonomi samt en 
sammanfattande bedömning gällande utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen baseras på SKR:s augustiprognos i enlighet med RKR:s 
rekommendationer.

Skuld för semester- och ferielön

Skuld för semester- och ferielön som inte var uttagen innan den 31 december redovisas 
som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgift för gällande år. 
Uppbokning sker endast vid årsbokslutet.
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Verksamhetsanalyser

Kommunfullmäktige
Ordförande: Anette Thoresson (C)

Ansvarsområde

 Utgöra Tomelilla kommuns högsta beslutande organ

 Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för 
kommunen, såsom budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, översikts- 
och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten samt nämndernas 
organisation och verksamhet

 Styra nämnderna genom reglementen som anger nämndernas arbetsuppgifter, 
genom mål i till exempel budget men också genom beslut med direkta anvisningar 
för nämndernas organisation och verksamhet

 Välja ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna

Verksamhetsuppföljning
Under perioden genomfördes fyra fullmäktigesammanträden varav tre skedde med färe 
antal ledamöter med anledning av coronapandemin. Budgetfullmäktige i juni genomfördes 
doc, med samtliga ordinarie ledamöter på plats.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall jan-
aug 2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Avvikelse

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -671 -604 -946 -946 0

Summa nettokostnader -671 -604 -946 -946 0

Kommunfullmäktige prognostiserar en budget i balans

Framtid
Under hösten kommer programvaror och inventarier att köpas in för att kunna påbörja 
webbsändningar av kommunfullmäktige.
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Revisionen
Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S)

Ansvarsområde
Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhetsområden

Verksamhetsuppföljning
Förutom lagstadgad granskning av årsbokslut genomfördes granskningar av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorg, fastighetsunderhåll och underhåll av 
grönytor,  otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt samverkan kring 
barn och unga i behov av samordnade insatser.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan- dec 

2021

Avvikelse

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -396 -494 -1 102 -1 102 0

Summa nettokostnader (tkr) -396 -494 -1 102 -1 102 0

Revisionen prognostiserar en budget i balans.

Framtid
Under hösten kommer den årliga granskningen av delårsrapporten att ske. Därutöver ska 
arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer granskas samt en uppföljning ska göras 
av 2019 års granskningar
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Valnämnden
Ordförande: Lena Berndin (M)

Ansvarsområde

 Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå

 Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler 
samt rekrytera och utbilda röstmottagare

 Ansvara för förtidsröstning, både i röstningslokaler och för ambulerande 
röstmottagare

Väsentliga händelser
Under perioden har beslut om att utöka antalet valkretsar inför kommande nationella val 
tagits.

Verksamhetsuppföljning
Under perioden har valnämnden påbörjat arbetet med att förbereda inför kommande års 
val till riksdag, region och kommun.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Avvikelse

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -16 -15 -30 -15

Summa nettokostnader 0 -16 -15 -30 -15

Valnämnden prognostiserar med ett underskott med anledning av behov av fler 
sammanträden än budgeterat.

Framtid
Nästa år kommer det att ske val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. År 2024 är 
det val till EU-parlamentet.
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Överförmyndarnämnden
Ordförande: Bo Herou (KD)

Ansvarsområde

 Hantera ansökningar om god man

 Rekrytera ställföreträdare

 Utbilda och kompetensutveckla ställföreträdare

 Utöva tillsyn över ställföreträdare

 Granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningshandlingar

 Korrekt och rättssäker handläggning av ärenden

 Ge service till medborgarna

 Redovisa statistik till länsstyrelsen med flera

 Företräda nämnden i domstol

 Skriva yttranden till JO, Länsstyrelsen, domstol med flera

Väsentliga händelser

 Covid-19 har givetvis påverkat överförmyndarenhetens och 
överförmyndarnämndens arbete väsentligt även under våren och sommaren 2021. 
Exempelvis håller nämnden sina sammanträden via Teams.

 Sjukskrivningar har gjort att arbetsbördan varit hög under hela 2021. 
Deltidsanställd överförmyndaradministratör har anställts för resten av året.

 Simrishamns kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma 
överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliet. Frågan behandlas för 
närvarande politiskt av de tre nuvarande kommunerna.

Verksamhetsuppföljning
Under perioden har arbetet fortsatt med att erbjuda huvudmän, ställföreträdare och 
medborgare fler digitala lösningar.

Pandemin har gjort att nästan alla kompetenshöjande åtgärder för gode män, förvaltare och 
personalen har fått ske digitalt.

Det har varit ett stort behov av rekrytering av nya ställföreträdare. Olika 
marknadsföringsåtgärder har vidtagits. Enheten har lyckats hitta ett tillräckligt antal så här 
långt. Arbete fortsätter för att hitta fler ställföreträdare med olika bakgrund och 
erfarenheter och att förbättra matchningen mellan huvudman och ställföreträdare.
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Intern kontroll
En av de risker som identifierades var att kompetensbrist hos tjänstemän på grund av brist 
på utbildning och kompetensutveckling skulle kunna leda till felaktigheter i handläggning 
samt rättsförlust för huvudman.

Inventering av utbildningsbehovet för personalen har gjorts och slutsatsen blev:

Samtliga anställda på överförmyndarenheten har beskrivit vilka utbildningar de har 
genomfört det senaste året och vilken ytterligare vidareutbildning de anser sig ha behov av. 
Enhetens medarbetare har olika behov och önskemål. Det handlar om allt från regler vid 
arv och dödsbo samt tillståndsärenden för omyndiga till digitaliseringens nya krav.

Risken för felaktigheter i handläggning och rättsförlust för huvudman på grund av 
bristande utbildning och kompetensutveckling bedöms som mycket låg.

Medarbetarna kommer att fortsätta deltaga på de utbildningar som känns relevanta. Vid 
behov behöver rättslig expertis tas in.

Måluppföljning

Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Gode män och förvaltare ges möjlighet till kompetenshöjande åtgärder.

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter.

Delaktighet och egenmakt 
Vara lätta att nå och lätta att förstå för huvudmän och anhöriga.

Trygghet och hälsa
God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.

Rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter ger möjlighet 
till ökad trygghet för huvudmännen.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Avvikelse

Intäkter 3 556 2 974 4 440 4 440 0

Kostnader -4 532 -4 375 -6 975 -6 975 0

Summa nettokostnader (tkr) -976 -1 401 -2 535 -2 535 0

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

Verksamheten har ett behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler e-tjänster 
kan erbjudas sökande och ställföreträdare.

Ställföreträdarutredningen är överlämnad till regeringen och den vidare hanteringen av 
utredningsförslagen kommer att vara viktig för överförmyndarverksamhetens framtida 
arbete.

Eventuellt samgående med Simrishamn från 1 januari 2023 kommer att innebära ett stort 
förberedande arbete.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Per-Martin Svensson (M)

Kommundirektör: Britt-Marie Börjesson

Ansvarsområde

 Kommunövergripande ledning, styrning och utveckling

 Kommunikation, service och marknadsföring

 Kris och säkerhet

 Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur

 Personalstrategi, förhandling och organisation

 Ekonomi, finansförvaltning

 IT-verksamhet

 Juridik, upphandling

 Nämndsorganisation och kanslifunktioner

Väsentliga händelser

 Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i februari 2021. Vid inspektionen 
uppmärksammades brister och krav på åtgärder.

 Ett öppet intranät är under uppbyggnad och kommer att lanseras under året.

 Nytt ärendehanteringssystem håller på att upphandlas.

 Digital signering av protokoll infördes under året.

 Teleoperatör byttes.

 Nytt förtroendemannaregister med möjlighet till digitalt upprop och votering har 
upphandlats.

 Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringsprogram har genomförts.

 Upphandling av system för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden 
har påbörjats.

 En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och 
Simrishamn
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Verksamhetsuppföljning
Kommunikationsarbetet har fortsatt präglats en del av pandemin. En fortsatt utveckling av 
organisations-, arbetsgivar- och platsvarumärket har ändå kunnat ske och grunduppdraget 
att kommunicera verksamheten löpande har kunnat upprätthållas. I juli gavs ett nummer av 
kommuntidningen Gladan ut - denna gång distribuerades den också till företag i Tomelilla 
och inte enbart till hushåll.

En missräkning från leverantör orsakade under tidig sommar ett avbrott i 
intranätsutvecklingen, men arbetet är åter igång. Ett förbättringsarbete vad gäller 
webbplatsen har satts igång. De övergripande sociala mediekontona följer och planeras 
utifrån en strategisk contentplan.

Det e-arkiv som Lunds kommun sköter åt Tomelilla kommun och ett tiotal andra 
kommuner har drabbats av allvarliga problem och därför har det fördröjts.

Ny utrustning har installerats i mötesrummen i kommunhuset för att förbättra kvaliteten på 
videomöten.

Tomelilla kommun har tillsammans med Sjöbo, Simrishamn och Skurup upphandlat ett 
gemensamt ekonomisystem som ska driftsättas 1 januari 2022.

Kommunen har anslutit sig till “Kommunnätverk för tillitsbaserad ledning & styrning” som 
Louise Bringselius, Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet samordnar. 

Ett flertal nya projekt påbörjades där kommunen har ansökt och beviljats extern 
finansiering, bland annat Cirkular Builders ett dansk/svenskt projekt interreg projekt, S212 
– Säker digital kommunikation och öppna data, hållbar platsutveckling samt kartläggning av 
ödehus i kommunen.

Arbetet med projektet Mobilitet på tvärs och uppstart av testcykla bedrevs under perioden 
samt etablering av innovationsportfölj.

Riktlinjer och ansökningsformulär för visionsmedel beslutades under perioden. 

Det påbörjade arbetet med näringslivsutveckling fortsatte under 2021.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Kommunledningskontoret arbetar för att skapa förutsättningar för att uppnå visionen 
bland annat genom livskvalitetsprogrammets övergripande viljeinriktningar, 
näringslivsutveckling och projekt inom hållbarhet.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?
Kommunledningskontoret arbetar inom många områden utifrån de fyra viljeinriktningarna. 
Exempelvis genom medverkan i Glokala Sverige, en utbildningsinsats för att öka 
kunskapen om Agenda 2030 och implementering av ledningsplanen för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté. Vi jobbar även med medborgardialog och ökad delaktighet för barn 
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och unga genom Ungdomsrådet. Även en ökad satsning på näringsliv och innovation har 
initierats.

Intern kontroll
Risk id 22, 23, 42 och 43 ska enligt den interna kontrollplanen granskas under det andra 
tertialet. Granskningen av dessa har flyttats fram till det tredje tertialet och kommer att 
återrapporteras efter årsskiftet.

Granskningen av risk id 21, ”Risk för efterforskning av källa vid mediakontakter på grund 
av bristande kunskap vilket kan leda till legala påföljder”, visade att en tredjedel av de 
tillfrågade cheferna inte har tillräcklig kunskap. Förslag på åtgärd är att öka på kunskapen 
vid introduktion vid nya chefer.

Gällande risk id 26, ”Risk att kund/invånare/näringsidkare inte får återkoppling alternativt 
kontakt med ärt person inom skälig tid på grund av att överlämning inte fungerat 
tillfredsställande, vilket kan leda till att ärenden inte blir behandlade”, har granskning visat 
att det finns vissa brister gällande återkoppling. Dokumenterad återkoppling har inte skett i 
tillräcklig omfattning under perioden. En ny funktionsbrevlåda har införts under perioden 
för att underlätta för verksamheterna gällande handlingar som ska registrerar i diariet. Det 
torde 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.

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

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

Måluppföljning

Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.

Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.

Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt 
för alla beslut och åtgärder som rör barn.
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Delaktighet och egenmakt 
Invånare, näringsliv och besökare ska känna en hög servicegrad och gott 
bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun.

Invånare ska uppleva att det är meningsfullt att engagera sig, påverka och deltaga i 
kommunens utveckling. 

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.

Trygghet och hälsa
Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.

Tomelilla upplevs som en trygg kommun.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Avvikelse

Intäkter 3 556 5 726 7 421 8 421 1 000

Kostnader -46 385 -50 164 -78 593 -78 093 500

Summa nettokostnader -42 829 -44 438 -71 172 -69 672 1 500

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Avvikelse

Kommunstyrelsen -1 435 -1 364 -2 584 -2 584 0

Kommunledningskontoret -33 035 -34 988 -55 952 -54 452 1 500

Miljöförbundet -1 275 -936 -1 743 -1 743 0

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund -7 084 -7 150 -10 893 -10 893 0

Summa nettokostnader -42 829 -44 438 -71 172 -69 672 1 500

Kommunstyrelsen prognostiserar med ett överskott på 1,5 mnkr som framförallt beror på 
högre intäkter än budgeterat i samband med deltagande i externa projekt samt lägre 
personalkostnader i samband med vakanser i avvaktan på rekrytering.
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Investeringar (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan- dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Avvikelse

IT, verksamhetssystem, inventarier -499 -181 -3 000 -3 000 0

Summa investeringar -499 -181 -3 000 -3 000 0

Årets investeringar bedöms förbrukas i enlighet med budget. Utgifter för 
ekonomisystemsbyte och utbyte av inventarier/utrustning kommer att ske under hösten.

Framtid
Under året stärks, genom rekrytering, kommunikationsavdelningens gemensamma webb- 
och bild-/filmkompetens. En översyn av tomelilla.se har renderat en kvalitetssäkrad 
webbutveckling på kort och lång sikt. Även varumärkesarbetet bedöms framöver kunna 
växla upp.

Digitaliseringsarbetet inom kansliavdelningen kommer att fortsätta. Även om digitala 
handlingar, digital justering, digitala voteringar, nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem och nytt förtroendemannaregister redan är genomfört så finns det 
mycket kvar att göra. Det måste också finnas ett fungerande e-arkiv så att leveranser kan 
genomföras smidigt. Digitaliseringen kommer också att kräva fortsatta insatser för 
kompetensutveckling.

Planeringen för valet 2022 har inletts. Givetvis är valet en mycket högt prioriterad fråga för 
verksamhetsåret 2022.

Under hösten kommer ett intensivt arbete pågå för att få det nya ekonomisystemet och ny 
kodplan att vara i drift vid kommande årsskiftet.

Utvecklingsavdelningen fokuserar på att ytterligare utveckla analys och 
uppföljningsförmågan. Styrmodellen ska visualiseras så att styrningen blir transparant och 
engagerande. Det sker ett fortsatt arbete med projektutveckling och en ökad samverkan 
med forskningsintuitioner. Ett fördjupat samarbete och dialog med näringslivsföreningar 
och näringslivet i stort. Fortsatt utveckling av vår service. Tomelilla direkt arbetar med 
fortsatt utveckling av olika modeller för att möta kommuninvånare, besökare och företag.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Sander Dijkstra (M)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde

 Upprättande av myndighetshantering av planer

 Upprättande av kartor

 Husutsättning

 Naturvård

 Miljömålsarbete

 Exploatering och tomtförsäljning

 Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar

 Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter

 Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla

 Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd

 Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna 
platser

 Kommunens vatten- och avloppsanläggningar

 Offentlig renhållning och belysning

 Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur

 Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag

 Tillgänglighetsfrågor till viss del

 Miljöfrågor

 Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling

 Bostadsanpassningsbidrag

Väsentliga händelser

 Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen

 En kock från Måltidsverkstan har gått vidare i Arlas produkttävling

 Tredimensionellt övergångsställ har färdigställts i Tomelilla tätort

 Inventering för digitalisering av vägmärken pågår i byarna
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 Planenheten har genom byte av planchef fått ny energi som påverkat verksamheten 
positivt.

 Stort intresse att köpa såväl industrimark som småhusmark.

Verksamhetsuppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan 
som finns, med den skillnaden att pandemin har påverkat möten, feriearbetare etc.

Inom verksamheten har pandemin påverkat på så sätt att t ex extra tömningar av sopkärl i 
anslutning till vandringsleder införts på grund av en ökad belastning. Andra åtgärder som 
genomförts under året är ändrade rutiner av sophantering till serviceboende. Åtgärder kring 
baden har också gjorts utifrån ett Covid-19 perspektiv. Det har till exempel satts upp 
informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, markeringar för köbildningar 
vid omklädningsrum, kassa och kiosk.

Den tekniska avdelningen arbetar löpande med att underhålla kommunens fastigheter för 
att bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetar även för en minskad 
energianvändning till exempel genom utbyte och automatisering av energikrävande 
utrustning.

En större renovering pågår på Västervångens förskola, nytt tak, ventilation och solceller 
installeras. Installerat en ny solcellsanläggning samt driftsatt ny ventilationsanläggning på 
kommunhuset.

Utökad Fastighetsenhet med en projektanställning under en tvåårsperiod för införandet av 
digitalt underhållprogram.

Fastighetsenheten har på grund av snöperiod i början av året förbrukat hela årets 
vinterbudget.

Fastighetsenheten har investerat i en redskapsbärare som kommer att användas gemensamt 
med Gata/Park och Fritidsverksamheten, maskinen ersätter två äldre traktorer som sålts.

Vid om/nybyggnation av områden har verksamheten även arbetat med trygga och 
tillgängliga utemiljöer, för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Under året 
arbetade verksamheten för att ha en fungerande belysning samt att hitta lösningar för att 
otrygga områden ska uppfattas som tryggare.

Folkets park har genomgått ett röjningsarbete och gjorts mer tillgänglig för allmänheten.

Verksamheten har arbetat aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan, 
vilket troligtvis har lett till mindre klagomål avseende kommunens grönytor.

Verksamheten för diskussioner med föreningar som har ett intresse av att driva utebaden 
kommande år.

I processen att ha mer närproducerad mat har Måltidsverkstan har skrivit avtal med 
Kronägg för att få närproducerade ägg från Elinsro.
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Det har tagits fram underlag till så kallade "öppna data" som publicerats.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Nämnden har påbörjat sitt arbete med att genomföra visionen. Förvaltningen har initierat 
en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. Det är viktigt att 
såväl exploatering som beställning av VA-tjänster, men även andra typer av projekt och 
investeringar sker i linje med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel 
på inom gatu- och parkverksamheten som handlar om kreativitet, vilket är positivt för såväl 
verksamhet som mot kommunmedborgarna. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya 
övergångsställe och från "Här Gårman" tavla till "Fru Gårman" tavla.

Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?
Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränsle, väljer miljömässigt och etiskt 
hållbara varor samt förändrar vår konsumtion

Aktiva - Hälsa kopplad till lekplatser, cykelleder, mötesplatser samt vandringsleder och 
motionsspår

Öppna - Erbjuder en väg in som ger hög servicegrad och snabb återkoppling

Kommunen upplåter kommunal mark för biodling, bevara och utveckla landskap för 
hållbara ecosystem (biologisk mångfald)

Nyfikna - utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis konstgräsplan, låt 
ekonomin skapa mer värde

Intern kontroll
Genomförd kontroll av Risk id 2 (ej verkställd snöröjning) är utförd. Stickprov av protokoll 
och handlingar har utförts.

Vinterväghållningen sköts i byarna av entreprenörer som efter behov utför lämplig åtgärd. 
Varje enskild entreprenör ansvarar själv för att skapa ett tryggt och framkomligt vägnät 
under hela vinterperioden.

Vid utfört arbete meddelar entreprenörerna kommunen tidpunkt, plats, arbetad tid samt 
utförd åtgärd via en dagbok som sedan lämnas in för kontroll och sedermera fakturering.

Utöver kontrollen av handlingar utförs även okulära kontroller för att försäkra att åtgärden 
är utförd, samt diskussion med medborgare i byarna om hur vinterväghållningen sköts 
(kommer via klagomål och synpunkter).

Genomförd kontroll av Risk id 12 (bristande underhåll) - Stickprov av checklista från 
husmöte med fastighetsronderingar har genomförts.

Den befintligt löpande underhållsplanen, vars innehåll årligen uppdateras gemensamt med 
fastighetspersonalen och via husmöten med verksamheter i kommunalägda fastigheter. 

126



Delårsrapport jan-aug 2021 56

Därefter prioriteras det mest akuta behoven med hänsyn till den årliga underhållsbudgeten. 
Eventuella större önskemål eller underhållsbehov lyfts mot investeringsberedningen.

Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida.
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Måluppföljning

Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Minska energianvändningen.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Vi arbetar med att minska energianvändningen i kommunen. En del av 
investeringarna som verksamheten arbetade med under året kommer att leda till 
energieffektivisering till exempel byte av ventilationsaggregat. Utbyte av gatubelysning från 
högtrycksnatrium till led armatur.

Delaktighet och egenmakt 
Förbättra dialogen med medborgarna.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Medborgardialog har förts gällande torget.

Trygghet och hälsa
Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Totalt kommer 700 meter gång- och cykelväg att byggas ut i 
centralorten under året.

Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och 
rekreation.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Mindre renoveringar på Välabadet och Smedstorpsbadet har åtgärdats 
samt en totalrenovering av Eljarödsbadet. Baden stod klara inför säsongsöppningen. Under 
hösten och vintern kommer det ske en ombyggnation av torget och GC-vägar i centralorten 
Tomelilla. Två nya lekplatser kommer att byggas under hösten. Scenen i stadsparken byggs om 
under hösten/vintern och nya informationsskyltar kommer att sätts upp. I samband med åtgärder 
kring Välabäcken förbättrar vi tillgängligheten för fotgängare genom att anlägga en ny gångstig.
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Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Intäkter 52 096 51 758 72 605 72 605 0

Kostnader -78 196 -79 658 -121344 -121 344 0

Summa nettokostnader -26100 -27 900 -48 739 -48 739 0

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Samhällsbyggnadsnämnd -189 -182 -226 -226 0

Samhällsbyggnad centralt -2 207 -1 944 -3 488 -3 488 0

Gata/Park, övergripande -7 745 -8 856 -13 966 -13 966 0

Miljö och natur -502 -600 -563 -700 -137

GK-service, drift -4 096 -4 115 -9 118 -8 792 320

Plan -679 -1 779 -2 211 -2 942 -731

Fastighet -223 1 035 0 0 0

Bostadsanpassning -771 -333 -1 657 -1 411 -246

Fritidsverksamhet -9 011 -9 799 -15 267 -14 711 496

Samordnad varudistribution 440 624 0 0 0

Måltidsverkstan -1 116 -1 952 -2 243 -2 443 -200

Summa nettokostnader exklusive VA -26 099 -27 900 -48 739 -48 739 0

VA-verksamheten -31 -568 0 0 0

Summa nettokostnader inklusive VA -26 130 -28 468 -48 739 -48 739 0

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett resultat som är i balans med budget. Det 
finns dock både under och överskott inom verksamheten. Överskotten finns bland annat 
inom bostadsanpassning vars prognos är cirka + 0,2 mnkr, men prognosen är osäker då 
verksamheten inte kan förutspå hur många ärenden som inkommer under året samt hur 
kostsamma de kommer att vara.

Fritidsverksamheten prognostiserar också ett överskott på knappt 0,5 mnkr, vilket beror på 
att baden går med överskott då verksamheten varit delvis stängd under året samt att 
enheten omfördelat personal mellan verksamheterna.

Gata parks driftsenhet prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr vilket beror på att 
verksamheten har fortsatt intäkter från Österlen VA samt haft en del intäkter från fastighet 
i samband med arbetet på Eljarödsbadet.

Planverksamheten prognostiserar ett resultat på - 0,7 mnkr på grund av att man tagit in 
konsulter för tf planchefsuppdraget samt för byggnadsinspektörs uppdraget. Tidigare har 
kommunen haft en kombinerad plan/byggchef där kostnaden till 100 % belastat 
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byggnadsnämnden. Verksamheten för miljö och natur prognostiserar ett mindre underskott 
på -0,1 mnkr då man under året har kostnader för del av tjänst som inte finns med i budget. 
Måltidsverkstan visar på ett underskott på -0,2 mnkr. Anledningen till underskottet är bland 
annat att barnantalet varit mindre under sommarlovet samt att pandemin har påverkat på så 
sätt att vi haft mycket vikarier i verksamheten under våren, vilket varit kostsamt.

Investeringar i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan- dec 

2021

Budget-
avvikelse

Fastighet

Västervången ventilation -1 167 -4 000 -3 000 1 000

Västervången tak -3 018 -3 000 -3 300 -300

Västervången belysning -21 -500 -100 400

Västervången larm mm -454 -1 000 -1 000 0

Västervången lekredskap -17 -300 -300 0

Konstgräsplan 2021 -1 475 -3 500 -3 500 0

Redskapsbärare -698 -600 -698 -98

Fordon -162 -150 -162 -12

Styrning portar brandstation -273 -400 -400 0

Solceller sporthall tak -592 -2 000 -2 000 0

Underhållsprogram fastighet 0 -300 -300 0

Byggprojekt skola 1 och 2 -681 -300 -730 -430

Meröppet tomelilla bibliotek -841 -700 -841 -141

Paviljong Brösarps skola -418 -2 000 -418 1 582

Lindesborgsskolan projekt -1 115 -3 000 -2 000 1 000

Ospecificerat tillgänglighet 2021 -203 -3 000 -2 791 209

Pågående Projekt från 2020 -6 657 -5 546 -7 799 -2 253

Projekt Utebad -5 371 -3 500 -6 000 - 2500

Summa fastighet -23 163 -33 796 -35339 -1543

Gata och park

Ospecificerat -288 -1 237 -1 237 0

Namnbyte Enskilda vägar 0 -700 -200 500

Ospecificerat Gata och park 2021 -178 0 0 0

Fordon CPC22S -299 -300 -300 0

Asfaltsprogram 2021 -933 -1 000 -1 000 0

Gatuinvesteringar VA 2021 -1 530 -6 000 -6 000 0

Farthinder 2021 0 -300 -300 0

Busshållplats Ystadvägen 0 -548 -548 0

Digitala skyltar -8 -300 -300 0

Gatubelysning 2021 -132 -1500 -1500 0
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Gatubelysning ej Kom 2021 -518 -1 700 -1 700 0

Lekplatser 2021 0 -1 500 -1 500 0

Julbelysning 2021 0 -500 -500 0

Torgyta samt GC vägar -561 -8 300 -8 300 0

Stadsparken, nytt staket mm -109 -500 -500 0

Välabäcken 0 -1 000 -1 000 0

Summa gata och park -4 556 -25 385 -24 885 500

Infrastruktur

Fiberutbyggnad -422 -6 000 -6 000 0

Summa infrastruktur -422 -6 000 -6 000 0

Summa investeringar samhällsbyggnadsnämnden 
exkl. VA

-28 141 -65 181 -66 224 - 1 043

Investeringar i detalj, VA (tkr) Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Investeringsutgifter, VA -28 893 -57 800 -57 800 0

Investeringsinkomster, VA 0 30 000 30 000 0

Summa nettoinvesteringar, VA -28 893 -27 800 -27 000 0

Verksamheten kommer att starta upp arbetet med Välabadet under hösten 2021 pengarna 
tas från ospecificerat, planen var dok att starta 2022. Anledningen till det prognostiserade 
underskottet beror främst på att Eljarödsbadet kostat mer än budgeterat.

Prognosen för investeringarna fortlöper enligt budget för Va. Simrishamn medfinansierar 
utbyggnaden av överföringsledningen av vattenledningen till Brösarp-Kivik. 
Investeringarna för Samhällsbyggnadsverksamheterna ser ut att gå med ett mindre 
underskott för året, vissa investeringar skjuts på framtiden samt några investeringar 
förväntas bli mindre kostsamma än vad man budgeterat för.

Framtid
En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 
tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren 
innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. 
Nämnden anser att det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på 
tätorten Tomelilla. Den satsning som nu görs på torget en första steg i rätt riktning.

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten har inte förändrats de 
senaste åren, utan kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftbudgeten är 
oförändrad vilket leder bristande underhåll av grönytor och rabatter. Detta skapar irritation 
och klagomål från medborgarna. En vacker kommun med mycket grönska, träd och 
blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är en stor utmaning att växla upp 
verksamheten och överväga hur resurser kan skapas för att införliva detta. Kommunen är 

131



Delårsrapport jan-aug 2021 61

en aktör i detta, men där alla parter, föreningar, företag och enskilda fastighetsägare måste 
även ta sitt ansvar för att höja trivselkänslan i kommunen och då kanske främst i Tomelilla 
tätort eftersom förvaltningen upplever att det är främst ett problem i centralorten än ute i 
byarna.

En tredje utmaning är att trots rådande pandemi vill fler bygga och bygga om och det finns 
ett tryck på bygg- och planenheten. För att möta upp denna ökade efterfrågan kommer det 
att krävas fler detaljplaner, men också övervägande om ny mark för såväl enskilda som för 
näringsidkare. Det blir en utmaning att vara följsam i detta i relation med de personella 
resurser och konsultkostnader som är budgeterade.

Medarbetarmässigt arbetar alltfler medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket 
leder till svårigheter i prioriteringar och mindre attraktiva tjänster. Vi kan konstatera att 
några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten pga att kompetensen 
finns inte i den utsträckning som man hade önskat. På den positiva sidan ser vi att 
medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut som uppskattas av 
kommunmedborgarna.

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget överväga vilka investeringar 
och förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska kommande 
översvämningar. Även gatu- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då kantstenar 
eller andra förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Välabäcken är andra 
insatser som kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken uppfattas 
som mer tilltalande än den är idag.

Trafiksäkerhet är ett område som måste förbättras. Det finns kommunala vägar och 
korsningar som måste förbättras samtidigt som det finns kritik gällande det statliga vägnätet 
och då gäller det främst hastighetsgränser. Medborgarna vet inte om vägen är kommunal 
eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt/metoder som är 
meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet.

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för 
samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur 
byggs vägar och fastigheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Andra exempel är att det 
kommer att handla om att verksamheten vid kommande investeringar eller projekt kommer 
att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara lösningar. Exempel på 
detta är att all dieseldriven utrustning övergår på sikt till fossilfri miljödiesel. Vid renovering 
av kommunala fastigheter implementerar vi solceller och överordnade styrsystem. Det 
kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform 
samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem.
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Byggnadsnämnden
Ordförande: Per Håkansson (C)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende:

 prövning

 tillsyn

 tillstånd

 myndighetsutövning mot enskild

 anmälningsskyldighet

 ansökningsförfarande samt

 uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och 
regelverk samt fastställt kommunalt reglemente

Väsentliga händelser
Byggenheten har under den första delen av året utsatts för ett stort tryck på de personella 
resurserna. Den dåvarande plan-och bygglovschefen är inte kvar i verksamheten utifrån 
arbetsgivarens beslut. Det har inneburit att ett större ansvar på de kvarvarande 
medarbetarna samtidigt som ansvarig verksamhetschef har försökt att hitta en tillfällig 
lösning på cheftjänsten. Under de första månaderna har funktionen som chef och en 
handläggare varit på konsultbasis.

Under februari och mars har arbetsgivaren tagit fram ett förslag på ny organisation som har 
förhandlats med de fackliga organisationerna. I slutet av april annonserade Tomelilla om 
två handläggartjänster. Båda dessa tjänster är återbesatta med en juniorhandläggare och en 
seniorhandläggare, vilket har skapat ett bra team.

Därefter har kravprofil tagits fram för en renodlad chef för bygglov. Den annonsen kom ut 
i början av maj. Efter lång rekrytering så valde den erbjudna personen att tacka nej till 
tjänsten och förvaltningen har därför omförhandlad kravprofilen och ny rekrytering av chef 
pågår förnärvarande.

Innan sommaren valde också byggnadsinspektören (50 %) att säga upp sig för att satsa på 
sitt företag. Förvaltningen var då tvungen att kontraktera konsult för de arbetsuppgifter 
som krävs för att hjälpa medborgarna med startbesked etc samtidigt som förvaltningen 
påbörjade rekrytering i juli av byggnadsinspektör (100 %). Anställningsavtal skrevs i början 
av september och erbjuden person påbörjar sin tjänst i oktober.
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Nämnden beslutade i november 2020 att införa e-tjänst för bygglov genom att köpa in två 
olika moduler. Enligt beslutet framgår att det "...medför en etableringskostnad under 2020 
men denna ligger inom beslutad budgetram. Beslutet medför också en liten ökning av 
driftkostnaden kommande budgetår, men även denna ökning bedöms ligga inom 
kommande budgetramar." Detta visar sig inte stämma eftersom enheten saknar teknisk 
kompetens för att införa modulerna i den tekniska miljön och att kommunens IT-
avdelningen inte har tillgång till detta. För att avhjälpa detta har byggenheten blivit tvungen 
att ta in konsulthjälp från företaget som ska införa systemet. Kostnader som visserligen är 
engångskostnader, men likväl inte ryms inom den avsatta budgeten.

Under augusti uppstod problem i ett program som visar fastighetsbeteckningar och 
detaljplaner. Det driftstoppet som är fortfarande inte är helt löst beror på olika 
anledningarna, men som kommunens IT-avdelning inte kan lösa utan även här har 
förvaltningen varit tvungen att anlita konsulthjälp för att kunna få igång systemet i en 
enklare variant.

Verksamhetsuppföljning
Verksamheten har under den första delen av året haft större efterfrågan på bygglov som 
föregående år (omkring 30 fler bygglovsärenden).

Ungefär hälften så många tillsynsärenden har inkommit som under motsvarande period 
jan-aug.

Två handläggare har anställts. Detta beskrivs i tidigare avsnitt.

Rekrytering av bygglovschef har inletts.

Rekrytering av byggnadsinspektör har genomförts och avslutats.

Genomgång av delegationsordningen har inletts genom att fler bygglovsärenden tas av 
bygglovschef eller bygglovshandläggare, vilket har inneburit allt snabbare hantering av 
ärenden.

Genomgång av processer och mallar har påbörjats.

Införande av uppdateringar och nya moduler i det IT-stöd som handläggarna har har 
påbörjats, se tidigare avsnitt.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Byggnadsnämnden har hela tiden arbetat utifrån att skapa bra boendemiljöer och 
byggnationer som attraherar medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger 
därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur medarbetarna tänker. Förvaltningen 
har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den.

Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?
Nämnden och verksamheten måste ompröva sin verksamhet vid byte av bygglovschef. Det 
skapar rädsla, men också mod att göra något nytt. Verksamheten har utmanat sitt arbetssätt 
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och genom att ta fram nya idéer som resulterat i ett större personligt ansvar som 
medarbetare skapas en större självsäkerhet som bör vara till gagn till kommuninvånarna.

Vårt digitaliseringsarbete handlar om innovation och nytänkande för att främja invånarnas 
behov och möjliggöra att medarbetarna får andra arbetsuppgifter.

Vi ska ha hög servicenivå och vara hörsam på olika synsätt. Vårt arbete ska ge 
förutsättningar för trygga och säkra miljöer.

Nämnden och byggenheten ska samarbeta ytterligare mellan plan och byggenheten 
tillsammans med resten av samhällsbyggnadsverksamheten. Nämnden och enheten ska 
utveckla vårt nätverkande med andra kommuner.

Intern kontroll
De internkontrollpunkter som finns kommer att presenteras för nämnden under september 
och oktober.

Måluppföljning

Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Utveckla e-tjänster.

Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Projektet att utveckla e-tjänster har påbörjats. Det är främst två 
moduler som köpts in och som företaget håller på att införa i vår IT-miljö. Planen är att e-
tjänsterna ska kunna sättas igång under hösten 2021.

Delaktighet och egenmakt 
Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.

Kommentar:
Målet bedöms inte bli uppfyllt. På grund av pågående pandemi och de utmaningar som varit på 
byggenheten, men också byte av ordförande, har fokus varit på att få verksamheten att fungera 
utifrån de förutsättningar som funnits.

Trygghet och hälsa
Utveckla tillsynen för att öka rättssäkerheten.

Kommentar:
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Fokus har inte funnits att utveckla tillsynen på grund av 
personalbrist.
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Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Intäkter 3 197 1 730 3 150 2 823 -327

Kostnader -3 277 -5 074 -6 043 -7 715 -1 673

Summa nettkostnader -80 -3 344 -2 893 -4 892 -2 000

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Byggnadsnämnd -112 -105 -209 -209 0

Bygg 32 -3 239 -2 683 -4 683 -2 000

Summa nettokostnader -80 -3 344 -2 892 -4 892 -2 000

För perioden januari till och med augusti redovisar verksamheten en negativ 
budgetavvikelse på 1,4 mnkr, detta beror främst på de avgångsvederlag som belastar 
verksamheten under början av året samt de konsultkostnader man har för tf bygglovchef 
samt byggnadsinspektör.

Prognosen som sätts för helåret 2021 är -2,0 Mnkr, den baseras på det som är redovisat till 
och med augusti samt förväntade kostnader och intäkter under året.

Avgångsvederlag, konsultkostnader för såväl chef som handläggare samt konsultkostnader 
för teknisk support i införandet av e-tjänster är kostnader som påverkar nämndens utfall 
negativt.

Framtid
Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens digitala verktyg 
ajour med den snabba utvecklingstakten i omgivningen. Hit hör den nära förestående 
digitaliseringen av detaljplaner, snabb utveckling av tillgången på internetuppkoppling i 
närområdet och den tillhörande ökade efterfrågan på digitala verktyg och kanaler som 
hjälpmedel vid ansökningar med mera. Samtidigt är det viktigt att hantera eventuell obalans 
i digital mognad och digitala resurser hos våra medborgare.

En annan utmaning är den stora mängd tillsynsärenden som finns på enheten och som ska 
hanteras. Hur detta ska åstadkommas är en fråga som ska diskuteras inom kort mellan 
nämnd och ansvariga tjänstepersoner för att hitta en lösning på den uppkomna situationen.

Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom området bygg. 
Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar tillsammans med andra 
kommuner genom ökat samarbete, exempelvis att dela medarbetare eller att byta 
arbetsuppgifter med varandra. Möjligheterna att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas 
som stöd för administrationen för att frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter.
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För att bedriva en snabb och rättssäker och samtidigt kundorienterad verksamhet krävs 
medarbetare som såväl kan lagstiftningen som är serviceinriktade. Det är viktigt att de 
medarbetare som anställs känner att de kan utvecklas i arbetet och att arbetet känns 
meningsfullt.

På kort sikt kommer vissa arbetsuppgifter, såsom exempelvis utlämnade av handlingar, 
kunna föras över till Tomelilla direkt för att öka tillgängligheten. I det korta perspektivet 
behöver enheten bygga upp lagkänsla och arbeta mer strukturerat med gemensamma 
mallar, större flexibilitet, större personligt ansvar, ökad delegation etc.

På lång sikt måste kompetensförsörjningen tryggas och skapa en bättre arbetsmiljö som 
innebär att sårbarheten minskar för såväl organisationen som för behovet av bra 
samhällsservice för de boende i Tomelilla.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Alexander Verweij Svensson (M)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde

 Kultur, består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur. 
Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp

 Föreningsbidrag och stöd till kultur-, studieförbund, fritids-, pensionärs och 
handikappföreningar

 Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet och till 18 år

 Sommar- och höstmarknad i Tomelilla

 Nationaldagen

 Ceremoni för nya medborgare

Väsentliga händelser

 Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sin bibliotek meröppna i och 
med att biblioteket i Tomelilla tätort har blivit meröppet.

 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd 500 tkr till föreningar vars verksamhet 
påverkats negativt av pandemin.

 Arbetet med revidering av biblioteksplanen har påbörjats och kommer att 
behandlas av nämnden i september.

 Under första tertialet har ett stort antal arrangemang ställts in eller flyttats fram och 
en del arrangemang har kunnat genomföras digitalt på grund av pandemin.

 Förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har 
beslutats av kommunfullmäktige och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

 Stipendieutdelning -Sparbanken syd kompisstipendium (á 1000 kr) tilldelades sex av 
kulturskolans elever.

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med revidering av biblioteksplanen har påbörjats och kommer att slutligen 
behandlas av nämnden i september efter att den varit på remiss till berörda nämnder.

2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence, AIR i Tomelilla med 
bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin 
bortgång 2015. Kultur och fritidsnämnden utsåg 2021 en stipendiat men pga pandemin 
flyttas detta till 2022.
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Kommunala arrangemangen kring nationaldagen den 6 juni 2021 och Tomelilla 
sommarmarknad den 22 juli 2021 ställdes in.

Utbetalning av extra ekonomiskt stöd 500 tkr har beviljats till föreningar vars verksamhet 
påverkats negativt av pandemin.

Kulturskolan har beviljats ett utvecklingsbidrag på 604 800 från kulturrådet.

Biblioteket har beviljat sett bidrag till stärkta bibliotek med 350.000 kronor från 
Kulturrådet.

Kulturrådet har beviljat ett bidrag till inköp av litteratur från Kulturrådet.

Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med magiska möten som tema och 
hade sin elevutställning under perioden den 8/5 - 6/6 i konsthallen samt i digital form.

Konsthallen har haft en utställning av Matts Leiderstam – Blicken och ögonkasten 19/6 – 
29/8. Matts Leiderstam arbetar främst med installation, fotografi och måleri. I sin 
utställning Blicken och ögonkasten på Tomelilla Konsthall kommer Leiderstam att visa ett 
antal större verk från de senaste tio åren.

Eleverna i årskurs 9 på Kastanjeskolan i Tomelilla har med utgångspunkt i fantasygenren 
under våren 2021 skapat masker där fantasytemat legat till grund för såväl skapande som 
uttryck. Maskerna har skapats med hjälp av olika material och tekniker, så som måleri och 
skulptur.

Under året har Fritidsgården Sofftas verksamhet ställts om snabbt till att bedriva 
verksamheten till viss del utomhus.

Fritidsgården Soffta, kulturskolan, bibliotek, ungdomsgruppen och föreningar har 
tillsammans anordnat sommarlovsaktiviteter. Det har gjorts ett omfattande program med 
många olika aktiviteter och detta var möjligt då kommunen beviljades externt bidrag från 
Socialstyrelsen.

Uppföljningen visar att det har varit annorlunda att bedriva kulturverksamhet under den 
rådande pandemin, men att verksamheten har kunnat ställa om sin verksamhet till antingen 
digital verksamhet eller till verksamhet utomhus. Medarbetare har utmanat sig själva för att 
verkligen få verksamheten att fortsätta dock på ett annat sätt än tidigare.

Föreningslivet har givetvis också påverkats och där har extra medel beviljats, men även här 
har de behövt tänka nytt för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet till främst barn och 
unga. En att säkerställa föreningsverksamhet för barn och unga även när skolor övergick 
till digital undervisning är förvaltningens bedömning bra för barn och ungas välmående.

Under första delen av året har verksamheten arbetat med så kallade "öppna datakällor".
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Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Förvaltningen har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill 
implementera den. Kultur och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra 
styrkor och möjlighet såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets 
uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och unga i 
deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande.

Biblioteken ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom att 
stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken bidra till 
lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande.

Genom att ha stor bredd på kursutbud i kulturskolan och att vara tillgängliga på många 
skolor i kommunen. Ge kunskaper i estetiska uttryck och utveckla elevens färdigheter så att 
eleven själv kan utveckla ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli 
professionell- eller amatör. Bidra till lokal tillväxt och utveckling

Konsthallen bidrar bl.a. genom det internationella artist in residens med att sätta Tomelilla 
på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på utställningar.

Publika och pedagogiska verksamheter samt workshops och föreläsningar görs på 
konsthallen, bl.a. såsom babyvisningar samt bokade visningar för konstföreningar. 
Konsthallen har även specialanpassade visningar och workshop för kommunens 
dagverksamhet.

Utveckla Soffta till att attrahera barn och unga. Flexibel fritidsgård som har aktiviteter både 
ute och inne.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?
Aktiviteter i VP Kultur o Fritid

Främja läsandet för barn

LKP – koppling

AKTIVA – tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom 
läsning. Satsningen är inkluderande och stärker individen

Aktivitet

Göra medborgarundersökning om vad som efterfrågas (fråga brett ute i samhället)

LKP

Öppna – Vi vill inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. Vi har en 
hög servicenivå

Aktivitet
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Främja läsandet för barn

LKP

Aktiva – tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom läsning. 
Satsningen är inkluderande och stärker individen.

Aktivitet

Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt 
”utanförskap”

LKP

Nyfikna – Vi minskar ensamhet och skapar trygghet genom att minska utanförskap, 
samtidigt som vi fokuserar på ökad tillgänglighet.

Intern kontroll
Kommunen drabbas av inbrott, stöld, vandalisering som påverkar verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 maj 2021 att godkänna uppföljningen av den 
del av nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering och lägger 
densamma till handlingarna. Granskningen visar att de rutiner som finns har följts.

Måluppföljning

Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Mycket programverksamhet har blivit framflyttat och en del även 
inställt på grund av rådande pandemi.

Delaktighet och egenmakt 
Antal besökare i kulturhuset ska öka.

Kommentar:
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Kulturhuset har varit delvis stängt under våren, man har sedan 
dess haft begränsningar på besöksantalet.

Trygghet och hälsa
Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.

Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Under året har det rapporterats fler deltagartillfälle under 2021 
än 2020. Osäkerhet finns i deltagartillfälle under resterande del av året.
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Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Intäkter 1 833 1 051 1 007 951 -56

Kostnader -16 302 -14 759 -24 226 -23 670 556

Summa nettokostnader -14469 -13 708 -23 219 -22 719 500

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Kultur- och fritidsnämnd -114 -98 -226 -226 0

Kultur och fritid -1 612 -1 036 -2 588 -2 588 0

Fritidsverksamhet -2 543 -2 709 -3 438 -3 438 0

Fritidsgården -1 768 -1 625 -2 899 -2 899 0

Marknader -22 -10 -25 -50 -25

Allmän kultur -8 410 -8 230 -14 043 -13 518 525

Summa nettokostnader -14469 -13 708 -23 219 -22 719 500

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet härleds 
bland annat till konsthallens verksamhet där de inte kunnat genomföra planerade 
utställningar och visningar på grund av pandemin. Kulturskolan som inte haft 
verksamheten igång fullt ut prognostiserar ett underskott.

För perioden januari - augusti redovisar kultur och fritidsnämnden ett överskott. 
Verksamheten har inte varit i full drift under våren då pandemin påverkat. Utställningar har 
varit inställda och därmed tillhörande transporter och uppsättningar. Kulturskolans 
verksamhet har haft stor personalomsättning och rekryteringsprocessen har varit svår, 
vilket har lett till en tidsfördröjning och därmed mindre personalkostnader.

Framtid
Kulturverksamhet handlar till viss del om att människor träffas och diskuterar eller 
betraktar eller genomför saker tillsammans. De som konsumerar kultur är till stor del äldre 
personer som i rådande pandemi har uppmanats att vara hemma eller ställa om sitt sociala 
liv. Det innebär att kulturen påverkas och nya sätt att få ut kultur kommer att krävas. Vår 
förhoppning är att vi har lärt oss nya metoder, verktyg, förhållningssätt och nyfikenhet på 
att arbeta på ett annat sätt med kultur. Kultur kan upplevas på så många sätt och inget sätt 
är fel. Förvaltningen hoppas att kulturen tar med sig detta när verksamheten återgår till en 
mer neutral nivå för att inte enbart göra som vi gjorde före innan viruset fick fäste i våra 
kroppar och mindset.

En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en idag 
utbudsverksamhet där kommunens tjänster först och främst produceras och erbjuds vad 
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som passar utifrån kommunens perspektiv till en efterfrågeverksamhet där tjänsterna 
produceras när medborgarna vill att de ska produceras. Exempelvis meröppna bibliotek gör 
att kommunens personella resurser inte behövs efter ordinarie arbetstid utan under andra 
tidpunkter. Andra exempel är att erbjuder kommunen de tjänster/varor som medborgarna 
vill ha eller kan kommunen sluta erbjuda en viss tjänst för att istället erbjudan någon annan 
tjänst eller vara. För att veta det måste kommunen vara mer modig och nyfiken på vad 
medborgarna vill och tänker om sin kommunen. En bättre medborgardialog är därför 
något som bör prövas och då inte bara inom kulturverksamheten utan även i andra 
verksamheter.

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

Biblioteken ska stå för integritet och kvalitet, och ses som en garant för allas rätt till 
oförvanskad information. Bibliotekens värde har blivit mer synligt. Källkritik är ett område 
som bör få mer fokus och framför allt bland unga som kanske enbart får 
information/nyheter från sociala medier där algoritmerna styr så att konsumenten får mer 
av samma information utan hänsyn till fakta eller kunskap.

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

En annan utmaning är att ungdomsgården ska finnas på en plats där trygghet och 
identifikation och utsuddande av olika markörer möjliggör en gemenskap över ålder. 
Ungdomsgården ska ha samma "status" som t.ex. deltagande i kulturskola eller 
föreningslivet. Ungdomsgårdens personal måste balansera mellan vuxenauktoritet och 
ungdomsperspektivet. Öppettider och utbud av aktiviteter måste alltid vara i fokus. För att 
kunna hitta på nya idéer krävs uppfinningsförmåga och resurser för att kunna förverkliga 
det. Även små saker som en ny projektor eller bordtennisbord kräver resurser i en stram 
ekonomisk verklighet.

Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är 
beroende av att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för 
utställningar och för konstnärers medverkan.
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Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande: Marianne Åkerblad (M)

Verksamhetschef: Camilla Andersson

Ansvarsområde

 Träffpunkter

 Hemtjänst inklusive trygghetslarm

 Boendestöd för personer med funktionsvariation

 Personligt ombud

 Särskilt boende för äldre

 Korttidsboende

 Anhörigstöd- öppen verksamhet, växelvård, avlastning i hemmet och dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom

 LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn

 Kommunal hemsjukvård

Väsentliga händelser
Covid-19 har haft stor påverkan på verksamheten med många och snabba förändringar 
utifrån rekommendationer, smittläge och verksamhetens behov. Ett intensivt arbete har 
genomförts för att säkra bemanning och kvalitet utifrån förutsättningarna som pandemin 
inneburit. Planering och genomförande av vaccination av brukare och personal har haft 
stort fokus.

Ett arbetssätt som innebär att undersköterskor och sjuksköterskor arbetar i par under 
nätterna har planerats och startat upp. Utvecklingen syftar till att stärka kompetensen och 
ska gå hand i hand med ökade behov hos medborgarna och för att minska sårbarheten i 
bemanning. Utvecklingen stärker undersköterskor och ger dem bättre stöd i arbetet. Det 
ger sjuksköterskorna bättre kollegialt stöd då de har en kollega att ta stöd av och rådfråga 
även under natten.

I samarbete med företaget Carmanio Care förbereds för en testbädd för att pröva en digital 
plattform för larmhantering. Testbädden genomförs som en del av företagets utveckling 
och kommer att genomföras i Brösarp med uppstart under hösten 2021.

Verksamhetsuppföljning
Den nya strukturen med utvecklingsledare inom Vård och Omsorg har varit i gång under 
andra tertialet. Ett flertal satsningar på utbildning och digitalisering, framför allt avseende 
omvårdnadspersonal, har planerats och startats upp. Utbildningsportalen ES-tracer har 

144



Delårsrapport jan-aug 2021 74

byggts upp med användare och innehåll. Ett flertal utbildningar är redan i gång och andra 
är under utveckling.

Med stöd av statsbidrag för utbildningar är 20 medarbetare i gång med utbildning till 
undersköterskor, tre till vårdbiträden och tre till specialistundersköterskor. Fem personer 
hos driftsentreprenören Förenade Care utbildas också till undersköterskor genom 
äldreomsorgslyftet. Utbildning sker på halvtid och sedan arbetar man resterande tid i sina 
ordinarie arbetsuppgifter därutöver. Tre sjuksköterskor har genomgått en längre 
förskrivningsutbildning i inkontinens. Tre medarbetare har utbildats till utbildare i 
lågaffektivt bemötande via Durewallsmetoden – en metod för att anpassa sitt bemötande i 
relationen till respektive individ. Dessa utbildare kommer i sin tur utbilda all personal i 
metoden. En bred satsning på dokumentationsutbildning har påbörjats för alla 
medarbetare. Även bredsatsningar på basutbildningar som läkemedels, lyft- och 
förflyttningsutbildningar pågår.

Avtals- och kvalitetsuppföljning har i stort genomförts enligt vård -och omsorgsnämndens 
årliga plan för område där nämnden har avtal med entreprenörer. Fokusområden i planen 
har varit på det sociala området och på läkemedelshantering på särskilt boende. På grund av 
pandemin har granskningen av läkemedelshanteringen genomförts.

De två största äldreboenden Byavången och Valkyrian och hemtjänstområden Centrum 
och Söder drivs på entreprenad av Förenade Care AB Uppföljningen har även gjorts på 
motsvarande verksamheter med kommunal drift. Enkäter och granskning av social 
dokumentation och avvikelser har använts som metoder för uppföljning på det sociala 
området. Sammantaget uppfylls kraven på att personalen ska ha god kännedom om 
rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah både hos entreprenören och egenregin men det 
finns också förbättringsområden som rapportering och utredning av avvikelser och 
samverkan mellan personalgrupper där kraven bara delvis uppfyllts. Detta bekräftas också 
av entreprenörens chefer i deras egna rapporter men också av egenregins chefer. Nästan 
allt utvecklingsarbete har fått pausas på grund av pandemin.

- de flesta i personalen har god kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah 
och vet hur de ska rapportera händelserna men antalet rapporter behöver öka.

- utredningarna av negativa händelser behöver analyseras med större fokus på att leta 
organisatoriska brister som ex i introduktion, ledning och styrning och handledning och 
inte på enskilda medarbetare.

- samverkan mellan dag/kvällspass och nattpersonalen fungerar men på vissa områden kan 
kommunicering och dokumentation förbättras.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?

 På Grön-arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns 
drivbänkar att odla i och andra aktiviteter för hålla iordning miljön på gården.

 Genom framtida medborgardialoger tas kommuninvånarnas engagemang och 
inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service.
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 Maten på särskilt boende följer årstider och högtiders traditioner. Matråd finns på 
särskilt boende för äldre där matfrågor är i fokus.

Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?

 Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta 
tillvara ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt.

 Kvalitetstårtor/utmärkelser där vi uppmärksammar medarbetares goda initiativ och 
insatser för de vi är till för och skrytpunkter på verksamhetsmöten är två sätt för att 
främja utvecklingen och dela med oss av goda exempel till andra.

 Fysisk aktivitet och ett rehabiliterande synsätt finns i flera av verksamhetens 
aktiviteter på olika sätt.

 Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer 
men även för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, 
samverkansavtal, nätverk osv.

Intern kontroll
Den interna kontrollen bidrar till att medvetandegöra och minska risker och startar upp 
förbättringsprocesser på de berörda enheterna. Kontrollerna har i stort genomförts även 
om metoder och omfattning i vissa fall fått anpassas till den rådande pandemin.

Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställts enligt rutin och inga avvikelser har 
rapporterats. Risken bedöms inte längre vara påtaglig (riskid 2).

Ett remissförfarande har införts vid inskrivning som minskat risken (riskid 4) för att vi tar 
över patienter som “tillhör” regionen.

På övriga riskområden (5,6,7,12) sätts direktåtgärder in då planerade åtgärder inte kunnat 
genomföras eller inte varit tillräckliga.

Utredning och återkoppling vid klagomål behöver “steppas upp” och hanteras enligt 
nämndens rutiner så att den klagande får komma till tals med ansvarig chef och att 
utredningarna dokumenteras.

Det är positivt att de flesta medarbetare i egenregins hemtjänst och på särskilda boende 
som svarat på enkäten känner väl till rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Det är 
dock fortfarande alltför få händelser som rapporteras. Det finns ett glapp mellan “att veta” 
och att “faktiskt göra” och enhetscheferna behöver identifiera orsakerna. Är det så att 
händelserna inte leder till förbättringar och att man därför inte rapporterar eller finns det 
fortfarande kvar en kultur av att man rapporterar “på någon” istället för att rapportera en 
händelse. Enheterna har inte kunnat arbeta med förbättringsarbetet pga pandemin men 
cheferna tar nu ett omtag.
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Måluppföljning

Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Fler verksamheter övergår till digital och mobil insatsplanering.

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

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Flera nya aktiviteter har startats upp i verksamheterna. Tex promenad 
grupper, digital gudstjänst, digital träning mm.

Trygghet och hälsa
Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Verksamheterna har planerat aktiviteter som kan genomföras då 
restriktionerna med anledning av pandemin lättas upp.

Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Brukarundersökningarna görs senare under året.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Intäkter 69 129 71 979 102 632 107 349 -4 717

Kostnader -223 280 -237 237 -348 480 -353 197 4 717

Summa nettokostnader -154 151 -165 258 -245 848 -245 848 0

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Vård- och omsorgsnämnd -264 -233 -425 -425 0

Omsorgspeng -100 183 -105 732 -163 383 -162 483 900

Ledning och myndighet -13 172 -20 700 -31 623 -30 323 1300

LSS-verksamhet -12 208 -10 728 -12340 -14940 -2600

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel -19 554 -20 541 -30 677 -30 177 500

Hemtjänst -3 402 -2 553 -1 853 -3 053 -1200

-5368Särskilt boende -5 368 -4 771 -5 547 -4 447 1100

Summa nettokostnader -154 151 -165 258 -245 848 -245 848 0
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Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett 0-resultat vid årets slut. I utfallet i tabellen 
finns kostnader med anledning av Corona-pandemin som nämnden skall få kompensation 
för.

Externa placeringar och personlig assistans som finns under Omsorgspengen har negativa 
avvikelser från budget men andra poster väger upp detta så totalt sett en positiv avvikelse.

Ledning och Myndighet har ett överskott vilket bland annat beror på vakanta tjänster samt 
ej nyttjad buffert för oförutsedda kostnader.

De olika verksamhetsområdena inom LSS bedöms inte kunna hålla sin budget i år utan 
räknar med ett sammanlagt underskott på 2 600 tkr. Främst är det gruppboendena som har 
underskott och som beror på överkostnader relaterat till kommunens satsning på ”heltid 
som norm”.

Både inom LSS som äldreomsorg har ”heltid som norm” stor påverkan. Framför allt är det 
svårt att använda den överkapacitet som skapats där den efterfrågas i verksamheten. Det 
ger en ökad kostnad trots att verksamhetens behov av bemanning inte är täckt. Flera olika 
åtgärder provas för att hitta kostnadseffektiva scheman som bygger på verksamhetens 
behov. Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt som volymerna minskar, 
parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19, har medfört högre 
personalkostnader än budget.

Volymen timmar inom hemtjänsten är högre än budget i verksamheterna i egen regi och i 
stort enligt budget i Förenade Cares verksamheter. I perioden jan – aug är det i snitt 240 
timmar per månad mer än budget. Belagda dygn på särskilda boenden har varit i stort enligt 
budget. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott och boendena ett överskott. 
Äldreomsorgen som helhet då en prognos på -100 tkr.

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel räknar med plus på 500 tkr. Det är främst 
budgeten för Tekniska hjälpmedel som har överskott.

Investeringar (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Verksamhetssystem 0 0 -1 000 -100 900

Inventarier -373 0 -1 500 -1 500 0

Summa investeringar -373 0 -2 500 -2 100 900

Årets investeringar prognostiseras till att bli 900 tkr lägre än budget beroende på att 
upphandling av nytt verksamhetssystem skall delbetalas in på verksamhetsår 2022.

Framtid
Ett fortsatt arbete med att digitalisera och automatisera möjliga processer, ett arbete som 
tar mycket resurser initialt för att på sikt spara tid och underlätta för medborgarna. 
Pandemin har gett en skjuts i arbetet då digitala lösningar behövt användas i både större 
utsträckning och nya situationer.
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Verksamheten kommer att frånträda lokalerna på Välagården per den sista januari 2022. 
Lokalerna inrymmer kommunens hälso- och sjukvårdspersonal och ett större 
omställningsarbete för att bereda andra arbetsplatser pågår. Bland annat förhyrs en ny lokal 
i Industribyn där såväl hemtjänst, hemsjukvård och en del av daglig verksamhet kommer att 
finnas från och med halvårsskiftet 2022.

Korttidsvistelse enligt LSS kommer att utföras på hemmaplan från och med november 
2021. Planering och rekrytering av uppstart pågår.

Behovet av bostäder beräknas öka inom LSS ökar och inom ett par års sikt behöver 
ytterligare LSS-boende tillskapas.
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Familjenämnden
Ordförande: Charlotte Rosdala (C)

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Camilla Andersson
Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist

Ansvarsområde

 Missbruksvård

 Barn- och ungdomsvård

 Familjerätt

 Öppenvård

 Integrationssamordning

 Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium

 Arbete och försörjning

 Personligt ombud

 Förskola

 Grundskola

 Grundsärskola

 Fritidshem

 Gymnasieskola (ej utbildning enbart administrativt)

 Tillsyn av fristående förskoleenheter

Väsentliga händelser

Individ- och familjeomsorg

 I januari 2021 startade Arbetsmarknadsenheten upp ett projekt tillsammans med 
Österlens folkhögskola; Coaching mot arbetsmarknaden. Detta projekt riktar sig 
mot att få ut personer i etableringsfasen som läser SFI, till praktik och 30 
kommuninvånare har deltagit i projektet.

 Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten.

 Arbetsmarknadscoach Eva Engdahl tog under våren emot priset som ”Årets 
nytänkare” med motivering -" Eva har genomfört flera viktiga och uppskattade 
aktiviteter som på ett tillgängligt sätt ger kvinnor som kommer från andra länder, en 
möjlighet att integrera sig i det svenska samhället”.
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 Fram till augusti har det varit ett mindre inflöde på anmälningar och ansökningar 
inom barn och unga.

Barn och utbildning

 Utveckling och lansering av ny e-tjänst gällande skolstart åk 7.

 Skolledningen på Lindesborgsskolan och Byavångsskolan organiseras om, med 
rektor och biträdande rektor på Lindesborgsskolan och rektor på Byavångsskolan.

 Förändring i skollagen ger ökade möjligheter för fjärr- och distansundervisning i 
grundskolan.

 Start för Nytorpsmodellen för att öka evidensbaserade åtgärder för att främja 
närvaro i skolan.

Verksamhetsuppföljning

Individ- och familjeomsorg
I april startade Lärcentrum med en egen lokal i Tomelilla. Detta är ett projekt finansierat av 
skolverket och genomförs tillsammans med Forum Ystad. På Lärcentrum ges 
distansstuderande elever möjlighet att möta upp distansstuderande elever som upplever 
behov av stöd för att klara sin studier Sena april så har mellan 29-63 elever varje månad 
tagit stöd av studiehandledaren, 8-31 elever har varje månad valt att sitta i studierummet 
och mellan 4-8 elever har tagit hjälp av specialpedagogen. Projektet löper ut 211231.

Under våren har ett projekt mellan Försörjningsstöd och Socialpsykiatrin påbörjats upp 
som riktar sig mot målgruppen ”sjukskrivna”. Ett projekt som ska leda till att fånga upp de 
som är långtidssjukskrivna, kunna erbjuda dem en insats, och på så vi kunna bryta mönster 
och förändra deras nuvarande situation. Processer, resurser och rutiner har arbetats fram.

Verksamheten har idag en jourlägenhet som tillhandahålls av kommunen, och ska användas 
i de fall där det finns behov av att ”lyftas ur” från sitt nuvarande hushåll och byta miljö pga 
våld i nära relationer. Antal ärende har under första halvåret ökat under 2021 i jämförelse 
med de två senaste åren. Pandemin kan vara en orsak till det ökade våldet i hemmet.

Under året har antalet placerade barn och unga på SIS och HVB minskat jämfört med 
tidigare år. Antalet anmälningar och ansökningar har också minskat med cirka 100 ärenden. 
En anledning kan vara utifrån att samhället har restriktioner, att det därför är ett minskat 
socialt tryck på de familjer som har olika psykosociala problem. De vanligaste orsakerna för 
anmälan är bristande omsorg psykiskt, fysiskt och relationsproblem i familjen. Våld i 
familjen är också en orsakskod som ökat jämfört med tidigare år. De minskade kostnaderna 
för placeringar bör på sikt omfördelas för att förstärka öppenvården med personalresurser.

På Grön Arena har verksamheten utökats. AME har gruppaktiviteter riktat till personer 
som lider av psykisk ohälsa 2ggr/vecka. Socialpsykiatrin, LSS daglig verksamhet och 
Vännen har också regelbundna gruppverksamheter på gården. Förutom de regelbundna 
och inbokade gruppverksamheterna sker det umgänge med föräldrar från öppenvården och 
LSS-boende gör inplanerade aktiviteter. Fältassistenterna har haft gruppverksamhet och 
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övernattning med ungdomsambassadörerna. Grön Arena har blivit en naturlig oas för 
välbefinnande och ett steg mot bättre hälsa.

En ny tjänst som nätverkskoordinator inom Stöd och omsorg har inrättats för att 
samordna insatser för kommuninvånare med behov av stöd från flera verksamheter både 
internt inom kommunen och externt med Region Skåne. Nätverkskoordinatorn samordnar 
insatser från elevhälsan, barn o familj, socialpsykiatrin, LSS och öppenvård vilket ökar 
samverkan mellan verksamheterna och underlättar för de som får stöd från flera inom 
myndigheten. En annan uppgift för nätverkskoordinatorn är också att ha en övergripande 
roll i samarbetet med Regionen. Tillsammans med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
kommunens enhet Barn o familj har det tagits fram checklistor och gemensamt 
remissförfarande. I ”Växa tryggt” har nätverkskoordinatorn en projektledande roll där 
nästa steg är att koppla på samtliga vårdcentraler.

Utifrån kravet på kommunen att ha barnperspektivet i fokus har nätverkskoordinatorn 
utbildats till barnrättsstrateg. Tillsammans med en fältassistent har koordinatorn gjort en 
kartläggning av det förebyggande arbetet i Tomelilla kommun för barn/ungdomar och 
deras föräldrar. Syftet har varit att få en helhetsöverblick inom Stöd och omsorg. En del av 
kartläggningen har också varit att inhämta förbättringsförslag från medarbetare i 
verksamheten. Koordinatorn har också en uppgift i att vara coachande/utbildande inom 
psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer(NPF). Under första halvåret 
2021 har föreläsningar och coachning genomförts till gode män, öppenvården och till 
socialpsykiatrin. Syftet är att höja kompetensen för de yrkesgrupper som direkt arbetar och 
möter kommuninnevånare med denna problematik.

Barn och utbildning
Barn och utbildning ställdes under början av året inför nya utmaningar då årkurs 7-9 i 
perioder ställde om till fjärr- och distansundervisning. Detta upplevdes fungera bra och nya 
steg togs för digitalisering av skolan. Även de nationella proven ställdes in under 
vårterminen. Båda delarna på grund av Covid-19.

Barn och utbildning följer systematiskt upp verksamheten och utvärderar mot de nationella 
målen som finns i styrdokumenten. Detta görs i kvalitetsdialogerna tillsammans med 
rektorerna för skola och förskola, även Barn- och elevhälsan deltar. Barn- och utbildning 
har på detta sätt fördjupat analysen och börjat se bortom en-dimensionella och aggregerade 
nyckeltal och påbörjat resan mot att försöka fånga utmaningarna som finns i det barn- och 
elevnära arbetet på varje enhet. Under våren diskuterades bland annat rektors ledarskap 
som en del i uppföljningen.

Rektorerna pratar om tillitsfulla relationer som den enskilt viktigaste del för att komma 
vidare till andra åtgärder som skapar skolutveckling och högre resultat. Att se, lyssna in och 
utmana sina medarbetare ger långsiktigt potential för utveckling. Att först kommunicera 
och ge förutsättningar för höga, tydliga förväntningar på bemötande, kommunikation och 
en anpassad lärmiljö och sedan kompetensutveckla och coacha arbetslag och individer mot 
målet kräver kontinuitet vilket har funnits på enheterna under läsåret.
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Förskolorna och skolorna är i olika utvecklingsfaser mot en verksamhet som riktas mot de 
nationella målen. Verksamheterna förändras ständigt beroende på nuvarande barns behov 
och utmaningar, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och förståelse för verksamheten och 
personalens kompetens och engagemang. Detta gör att det kan behövas ett stort spektrum 
av åtgärder även om förskolorna/skolorna på ytan ser ut att ha samma utmaningar - låga 
elevresultat. Det ställer krav på ett anpassat ledarskap. Att leda sin verksamhet under 
förändring och skapa goda förutsättningar för sin personal är delar som flera rektorer berör 
under dialogerna. Att skapa självständiga arbetslag/medarbetare som tar kloka beslut och 
hittar lösningar nära de barn som berörs utifrån barnens behov och samtidigt känner till 
och följer styrdokumenten och agerar medmänskligt gör att vi lyfter tilltron till 
verksamheterna och kan leva upp till det goda bemötandet och skapa trygghet för 
barn/elever och vårdnadshavare. I de arbetslag som utvecklat detta är 
personalomsättningen lägre, vilket är viktigt utifrån rekryteringsläget.

När rektor ser till att förskolornas och skolornas medarbetare analyserar sina resultat och är 
delaktiga i förslag till åtgärder stärker det möjligheterna för att åtgärderna ska få fäste och 
på djupet förändra/ förbättra verksamheten. Under det gångna året har rektor i större 
utsträckning haft inflytande över vad till exempel statsbidrag ska användas till på just den 
förskolan eller skolan och de gemensamma åtgärderna på bredd har minskats. Det ger 
medarbetarna ett större engagemang och utvecklingsbenägenhet.

Det betyder att det idag finns en rad utvecklingsarbeten på de olika enheterna. Under året 
har förskolorna bland annat arbetat med utepedagogik, undervisning i den fria leken – 
lärande lek, undervisning i närmiljön, Naturvetenskap i praktiken, IKT i vardagen 
(programmering, QR-koder, dokumentation av lärandet) hållbar utveckling, flerspråkighet, 
de globala målen och studie- och yrkesval. Inom dessa områden har barnen utvecklat sin 
kreativitet, sociala förmågor samt språket och sitt matematiskt tänkande.

På några av skolorna gjordes satsningar på språkutveckling genom Skolverkets Läsklart för 
de yngre åldrarna på ett par skolor. På en skola arbetas aktivt med meningsfulla raster, 
närvarande vuxna genom värdegrundsarbetet.

Arbete med IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan)påbörjades på två 
enheter, vilket utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS 
(School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS 
(Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Syftet med programmet är att 
erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och 
inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer. Grundprincipen i IBIS är att ersätta 
ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och 
lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, 
tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö 
för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. En 
skola har förstärkt sitt Elevhälsoteam för att utveckla arbetet kring särskilt stöd. Alla 
angelägna satsningar på just den förskolan eller skolan.

En annan del som kontinuerligt följs upp i kvalitetsdialoger är skolresultaten.
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Från läsåret 2018/2019 stiger meritvärdena i åk 6 varje läsår, pojkarna har lägre meritpoäng 
än flickorna. 2018/2019 sattes dubbelt så många F som A, året efter ungefär lika många 
och i år 20 fler A än F. Det bör även noteras att det vt19 var 20,8% av eleverna som ej var 
godkända i ma, vt20 19,8% och vt21 10,6%. Engelskan ligger på ungefär samma nivå under 
åren och svenska syns en tydlig förbättring. 94 % av betygen som satts är E eller högre 
2021.

2021 är siffran för behörighet till yrkesprogrammen i gymnasiet 77, 3 % vilket är en ökning 
från 64% 2018. Det är 10 elever på Kastanjeskolan åk 9 som har högre än 300 meritpoäng 
(av 340 max) samtliga är flickor. Pojkarna ligger en bit under flickornas meritpoäng och 
detta är något som uppmärksammats på skolorna. Pojkarna har fler F och streck 
procentuellt i samtliga ämnen.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
På Grönarena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 
att odla i, hästar att rykta, massera och klappa, kaniner och katter att kela med, höns att 
mata, och andra aktiviteter för hålla i ordning miljön på gården.

Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder 
längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten 
med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och 
kompetensförsörjning.

Genom framtida medborgardialoger så tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration 
tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service.

Genom att vidta anpassade åtgärder på de olika enheterna vilka innebär att barn och elever 
lyckas i större utsträckning med sina studier bidrar Barn och utbildning till visionen 
gällande hållbar tillväxt. Ett levande studie-och yrkesvalsarbete lägger grund till goda 
framtidsval för våra barn och elever.

Flera skolor har en önskan om att arbeta mer entreprenöriellt men detta har till viss del 
försvårats av Covid- 19. Satsningen på en skola gällande "I Ur och Skur" med tydligt 
uteverksamhet är ett exempel på skolans hållbarhetstänk.

Skolan har ett uppdrag enligt styrdokumenten där det i de flesta ämnen finns ett 
hållbarhetsperspektiv. Flera av förskolorna och skolorna har utvecklat en verksamhetsidé 
där till exempel egna odlingar ingår och barn och elever kan följa odlingsåret och skapa 
engagemang för hållbarhetsfrågor.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?
Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara 
ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt.
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Meningsfulla gruppaktiviteter på arbetsmarknadsenheten för att inkludera och inspirera 
andra i samhället för ett hållbart arbetsliv. Individuella planer upprättas och följs upp så att 
sysselsättningen är meningsfull och framåtskridande.

Ungdomsgruppen arbetar med att fokusera på barn och ungas perspektiv och inspirera till 
ett hälsosamt liv. De arbetar både individuellt och i grupp, genom samtal och aktiviteter. 
De ansvar för socialt förebyggande arbetet, det vill säga samverkan med myndigheter 
avseende bland annat drogförebyggande arbete och stärka skyddsfaktorer kring barn och 
unga. Ungdomsgruppen verkar för en ökad meningsfull fritid med högt 
ungdomsinflytande, utveckla mötesplatser och samverka med föreningslivet med fokus på 
den enskilda individen. Genom olika insatser arbetar de med att förebygga att barn och 
unga i Tomelilla börjar använda tobak, alkohol eller narkotika.

Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även 
för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, 
nätverk osv.

Barn och utbildning arbetar för att främja innovation och utveckling genom att ta tillvara 
professionens och barn/elevers tankar om utveckling. Genom ett förhållningssätt som 
innebär att det ska vara möjligt att prova nya idéer och om dessa faller väl ut, sprida dem 
eller berätta om lärdomar man tar med sig.

Barn-och elevhälsan har ett särskilt fokus på barns hälsa och er aktiva i skolornas arbete 
både med fysisk och psykisk hälsa. Genom att utveckla lärmiljön så att den passar fler 
elever främjas både skolresultat och mående

Intern kontroll
Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan för 
nämndens verksamheter efter befintliga rutiner. Barn och utbildning har genomfört sin 
granskning enligt plan, det vill säga granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro.

I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron i 
Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, samtliga följer dock upp 
närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på 
samtliga skolor, är en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och 
åtgärder.

Uppföljningen har kontrollerat hur det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits inom 
händelserapportering, följsamhet av rutin i familjefridsärenden, uppföljning av barn som 
fyller 18, genomförda ASI-utredningar (standardiserad bedömningsmetod) inom 
vuxenmissbruk samt kontroll av individuella uppföljningsplaner på SFI.

Det gemensamma arbetet med processer och rutiner inom IoF har gett ett positivt resultat i 
det systematiska kvalitetsarbetet och har ökat delaktigheten i förbättringsarbetet. Inga 
brister som kräver direktåtgärder har upptäckts för perioden.

Ett fortsatt arbete med förbättra processer och rutiner är inplanerade.
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I början av sommaren genomfördes en kontroll av samtliga elevers individuella 
uppföljningsplaner på SFI.

Måluppföljning

Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om långsiktig 
hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. 82% av ungdomarna i KAA är i sysselsättning eller studier under första 
halvåret. Behörigheten till gymnasiet är 77,3%. Antalet personal som ger positiva omdömen 
gällande arbetet med lärmiljöer på förskolan ökar. 87,5% av eleverna är nöjda med sin prao i åk 8.

God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.

Kommentar:
Det finns en positiv trend i åk 6  gällande meritvärden. Även gymnasiebehörigheten ökar.

Delaktighet och egenmakt 
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Brukarenkäter har gjorts inom delar av verksamheten.  Fältassistenterna 
har utifrån ungdomarnas behov skapat en digital mötesplattform. Utökat antalet 
sommarlovsaktiviteter
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Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som 
har strategier för att göra egna livsval.

Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. 25 personer har haft extratjänst under första halvåret. Antalet 
unga kvinnor med ekonomiskt bistånd har minskat. Arbetsmarknadsdag har ej kunnat genomföras 
på grund av Covid-19.

Trygghet och hälsa
Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Projektet Coaching mot arbetsmarknad har involverat 30 
kommuninvånare och det bedrivs tillsammans med Österlens folkhögskola. Ny insats 
för långtidssjukskrivna invånare som har ekonomiskt bistånd på Grön Arena planeras under 
hösten för att motverka social isolering.

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Enkäter och uppföljningar planeras under hösten. Barn- och 
utbildnings delar av hemsidan kommer att uppdateras under hösten.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Intäkter 130 057 139 890 192 267 194 350 2 083

Kostnader -395 415 -409 280 -606 320 -606 903 -583

Summa nettokostnader -265 358 -269 390 -414 053 -412 553 1 500

Investeringar (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

IKT plan -1 542 -1286 -1 500 -1 500 0

Inventarieutbyten -447 -707 -1 500 -1 500 0

Ny o ombyggnationer lokaler 0 0 -3 000 -3 000 0

Summa investeringar -1 989 -1 993 -6 000 -6 000 0

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut. Överskottet kan 
hänföras till gymnasiet. Gymnasiets överskott beror framförallt på att det finns färre elever 
än budgeterat. Det kommer även uppstå ett överskott under skolpeng/barnpeng med 
anledning av att fler barn och elever från andra kommuner än budgeterat valt att gå i 
Tomelilla kommuns skolor och förskolor. Några skolor har svårt att hålla budget och 
kommer få ett underskott. Förskolorna kommer däremot hålla sin budget.
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Kommunala vuxenutbildningen förväntas gå med ett litet underskott på grund av större 
volymer. Försörjningsstöd följer budget och enheten för barn och unga har ett litet 
överskott på grund av mindre kostnader för placeringar.

Individ- och familjeomsorg
Nettokostnader i detalj, individ- och 
familjeomsorg (tkr)

Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Ledning och politik -3 308 -3 282 -5 478 -5 478 0

Barn och unga -22 974 -17 798 -30 573 -30 373 200

Arbete och försörjning -11 429 -11 700 -18 083 -18 083 0

Arbetsmarknadsenheten -1 118 -2 133 -2 524 -2 524 0

Kommunal vuxenutbildning -4 675 -4 933 -6 340 -6 540 -200

Summa nettokostnader -43 504 -39 846 -62 998 -62 998 0

Individ- och familjeomsorgsverksamheten prognosisterar ett 0-resultat vid årets slut. 
Kommunala vuxenutbildningen förväntas gå med ett litet underskott på grund av större 
volymer. Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört 
med budget. Den största ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står 
för cirka 10% av kostnaderna.

Försörjningsstöd följer budget och kostnaderna har sjunkit jämfört med samma period 
2020. Enheten för barn och unga har ett litet överskott på grund av mindre kostnader för 
placeringar.

I resultatet för perioden ingår statsbidrag från migrationsverket som brukar tilldelas internt 
från balansräkningen. Förra året (2020) tilldelades ca 4,0 mnkr och det kommer att vara i 
stort det samma i år.

Barn och utbildning
Nettokostnader i detalj, barn och 
utbildning (tkr)

Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Ledning och politik -9 424 -9 927 -15 041 -15 041 0

Gymnasiet -50 571 -49 066 -79 168 -77 168 2 000

Skolpeng/barnpeng -125 344 -131 875 -197 660 -197 060 600

Barn och utbildning 1-16 år -36 514 -38678 -59 186 -60 286 -1 100

Summa nettokostnader -221 853 -229 544 -351 055 -349 555 1 500

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut.

Gymnasiets överskott beror dels på lägre kostnader för skolkort och 
gymnasiesärskoleskjutsar dels på att det finns färre elever än budgeterat. Gymnasiet har 
inga kostnader för skolkort under sommaren. Kostnaderna för gymnasiet kommer 
sannolikt att minska under hösten på grund av färre antal elever än budgeterat men det är 
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för tidigt att säga. Det är svårt att gissa hur stora kostnaderna är under juli och augusti 
eftersom pengarna betalas ut i efterskott för dessa två månader.

Överskottet under skolpeng/barnpeng beror på att fler barn och elever från andra 
kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket har 
lett till högre intäkter än budgeterat men även på att det finns generellt färre barn och 
elever än budgeterat. Under sommaren är det alltid färre barn både i förskola och 
fritidshem. Färre barn och elever än budgeterat leder till att kostnaderna för skolpeng 
minskar genom att skolpeng betalas ut för lägre antal barn och elever än förväntat.

Underskottet inom skola beror på att några skolor har och kommer att ha svårt att hålla 
budget. Förskolan kommer att hålla budget. Man ska också ha i åtanke att de övriga 
kostnaderna är allmänt lägre under sommarmånaderna.

Framtid

Individ- och familjeomsorg
Under hösten 2021 kommer en omorganisation äga rum. Öppenvård barn och familj slås 
samman med Öppenvård och myndighet Vuxna, och det tillsätts en ny enhetschef till 
denna verksamhet.

Under hösten kommer försörjningsstöd fortsätta utveckla den digitala ansökan. I dagsläget 
kan individer som ansöker om försörjningsstöd löpande söka digitalt. Implementering av 
digital ansökan vid nyansökan, dvs första kontakten, kommer ske under senhöst 2021. 
Inom försörjningsstöd ser vi en ökande målgrupp bestående av sjukskrivna, och kommer 
därför framåt att fokusera på att hitta insatser för att de ska närma sig arbetsmarknaden och 
självförsörjning.

På Arbetsmarknadsenheten ska en tjänst som tidigare varit tillsatt av en 
arbetsmarknadscoach göras om till en tjänst som matchar kravprofil motsvarande studie 
och yrkesvägledare. Antalet vuxenstuderande har ökat och medfört en hög arbetsbelastning 
och framåt vill verksamheten arbeta mer aktivt med KAA-ungdomarna.

I nuläget sker det ständiga förändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag. 
Arbetsmarknadsenheten måste därför fokusera på att hitta metoder i arbetssättet som 
matchar de förändringar som sker hos Arbetsförmedlingen.

Barn och unga ska arbeta med att färdigställa processer och rutiner i 
kvalitetsledningssystemet.

Barn och utbildning
Barn- och utbildning kommer att under läsåret 21/22 arbeta för att medarbetarna och 
eleverna ska varit mer delaktiga i kvalitetsprocessen. Där utöver även vara mer transparanta 
för att skapa en förståelse för sambandet mellan professionens kunskap och uttryckta 
behov och de mål som tas politiskt.
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Att hitta en struktur för kollegialt lärande över enhetsgränserna riktat mot beprövad 
erfarenhet, forskning och vetenskap är en del i utvecklingsarbetet. Även att i större 
utsträckning samarbeta med högskolor och universitet genom praktiknära forskning är ett 
mål.

Att förenkla medborgarnas kontakter med Barn- och utbildning genom utveckling av 
information och välfungerande E-tjänster finns det också ett behov av.

160



Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
19 maj 2021

Justerandes sign

Ksau § 97 Dnr KS 2018/208

Ändring av bilaga 1 till finansreglementet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta ändringar i bilaga 1 till 
finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag, handlingsid: Ks 
2021.1862.

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.

Uppföljning
Ärendet följs upp efter behov.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta ändringar i bilaga 1 till 
finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag, handlingsid: Ks 
2021.1862.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
19 maj 2021

Justerandes sign

§ 97 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.1861.

Bilaga 1 till finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag, 
handlingsid: Ks 2021.1862.

_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Ekonomiassistent Eva Ahl

KFS/Mary Nilsson
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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: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/154

Datum 2 september 2021

CEMR-deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om undertecknande av CEMR-deklarationen 
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå hänskjuts till 
budgetberedningen inför 2023 års budget.

Ärendebeskrivning
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och mån på lokal och 
regional nivå utarbetades av The Council of European Municipalities and Regions 
(CEMR) 2005-2006 och kallas allmänt för CEMR-deklarationen. Redan 2006 
undertecknades deklarationen av dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) som samtidigt uppmanade landets kommuner att göra detsamma. 

2010 behandlades frågan politiskt i Tomelilla kommun och kommunstyrelsen 
beslutade den 10 november 2010, ks § 225/2010, att ”Tomelilla kommun ska arbeta i 
enlighet med de intentioner som finns angivna i CEMR:s deklaration, men i nuläget 
ska kommunen inte skriva på deklarationen.”

I samband med Tomelilla kommuns genomförande av Kommunkompassen uppkom 
åter diskussionen om kommunen ska underteckna CEMR-deklarationen. HR-chef 
Johan Lexfors och kanslichef Johan Linander har berett ärendet och lämnar följande 
yttrande: 

Deklarationen består av sex principer och 30 artiklar. Principerna är följande: 
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1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 
missgynnanden bekämpas.

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en 
förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå 
jämställdhet.

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är 
nödvändiga för att främja jämställdhet.

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för 
att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Dessa principer kan tyckas relativt självklara men när man läser deklarationens 
förklaringar till vad kommunen måste göra för att uppfylla principerna förstår man 
att det krävs ett ordentligt jobb. Exempel:

 Det ingår en skyldighet att avskaffa alla former av diskriminering, såväl 
direkta som indirekta, inom alla våra ansvarsområden.

 För att rätten till jämställdhet ska förverkligas krävs att kommunen vidtar alla 
lämpliga åtgärder och använder sig av alla lämpliga strategier för att främja en 
representativ fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i 
beslutsprocessen.

 Jämställdhetsperspektivet måste beaktas vid utformningen av politiska 
åtgärder, metoder och instrument som påverkar människornas vardag – till 
exempel genom jämställdhetsintegrering i budgetarbetet (gender budgeting).

Varje kommun som undertecknar deklarationen åtager sig att inom två år utarbeta 
och anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter genomföra den. 
Handlingsplanen ska innehålla undertecknarens mål och prioriteringar, de åtgärder 
man planerar att vidta samt de resurser som ska tilldelas för att uppfylla deklarationen 
och åtaganden enligt denna. Handlingsplanen ska också innehålla förslag till 
tidsramar för genomförandet.

Kommunen ska också delta i brett upplagda samråd innan den antar handlingsplanen 
och ska också ge bred spridning åt planen när den har antagits. Undertecknaren ska 
också regelbundet offentliggöra rapporter om hur genomförandet fortskrider.

De 30 artiklarna är grupperade inom nio områden: Demokratiskt ansvar, den 
politiska rollen, allmän ram för jämställdhet, arbetsgivarrollen, upphandling av varor 
och tjänster, rollen som tjänsteleverantör, planering och hållbar utveckling, rollen 
som reglerande instans samt vänortssamarbete och internationellt samarbete.
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Det blir för långtgående att redovisa vad artiklarna innehåller, men det är långtgående 
åtgärder som krävs. Inget som är omöjligt eller oönskat, men den kommun som 
undertecknar deklarationen ska vara medveten om vilka insatser som krävs för att 
uppfylla deklarationen.

Exempelvis hade Simrishamns kommun ett stort övergripande projekt med 
deltidsanställda projektledare 2012 och delar av 2013 som tog fram de första 
handlingsplanerna.  

Ekonomiska konsekvenser
Att uppfylla CEMR-deklarationens krav och intentioner kräver ett omfattande arbete 
som inte kan genomföras inom befintlig personalstyrka. Arbetet måste ske över hela 
kommunens organisation och inte minst åtar sig kommunen också att berätta för sina 
invånare om jämställdhetsarbetet. En projektledare under ett års tid beräknas kosta 
ca 600 tkr.

Barnperspektivet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt för såväl vuxna som barn. Alla barn 
som växer upp i vår kommun ska veta att de har samma förutsättningar oavsett om 
de är flickor eller pojkar. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Undertecknas CEMR-deklarationen måste den följas upp årligen inom budget och 
målarbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors och kanslichef Johan Linander, 2 november 
2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

168



[D
EN EUROPEISKA DEKLARATIONEN  

FÖR JÄMSTÄLLDHET 

mellan kvinnor och män  

på lokal och regional nivå
[

169



Sveriges Kommuner och Landsting

118 82 Stockholm

Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50

www.skl.se/jamstalldhet

Kontakt: Anna Ulveson

anna.ulveson@skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting 2009

Beställning: www.skl.se/publikationer eller Tfn 020-31 32 30, Fax 020-31 32 40 

Deklarationen kan även laddas ner som pdf-fil

ISBN: 978-91-7164-445-9

Presented at CEMR’s general assembly,  

Innsbruck May 2006

Written by CEMR in the framework of the Vth community action programme 

for equality of women and men

Contact: Sandra Ceciarini

sandra.ceciarini@ccre.org

170



En deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att 
använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet 

för sina invånare

Upprättad och stöttad av

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) med samarbetspartners.  

Deklarationen har översatts till svenska av Sveriges Kommuner och Landsting

DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN
föR JÄMSTÄLLDHET MELLAN

KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL
OCH REGIONAL NIVÅ [ [
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Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig 

till Europas kommuner och regioner. Dessa inbjuds att 

underteckna deklarationen, att offentligt ta ställning för 

principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och 

män och att inom sina verksamhetsområden genomföra 

sina åtaganden enligt deklarationen.1 

Som ett hjälpmedel i genomförandet av dessa åtaganden 

förbinder sig varje undertecknare att upprätta en 

handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, 

åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive 

ändamål anges. Vidare förbinder sig varje undertecknare 

att samarbeta med alla institutioner och organisationer 

inom sin kommun eller region för att främja att reell 

jämställdhet skapas i praktiken.

Deklarationen utarbetades 2005-2006 inom ramen för 

ett projekt som genomfördes av CEMR2 och ett stort 

antal samarbetspartners som anges nedan. Projektet 

stöddes av Europeiska kommissionen genom dess femte 

handlingsprogram för jämställdhet. 

1 I engelskan används uttryck som ”gender equality” och ”equality between 

women and men” för att beteckna jämlikhet mellan könen. Svenskan har ett 

eget ord som avser jämlikhet mellan kvinnor och män; ordet jämställdhet. 

Jämställdhet förväxlas ibland med jämlikhet. Jämlikhet är dock ett bredare 

begrepp som handlar om lika villkor, möjligheter och rättigheter då det gäller 

exempelvis social klass, etnicitet, sexuell läggning och kön.  Fortsättningsvis 

i denna översättning används företrädesvis endast ordet jämställdhet och 

syftar då på jämlikhet mellan kvinnor och män.

2 CEMR står för Council of European Municipalities and Regions och är de 

europeiska kommunförbundens och regionförbundens samarbetsorganisation. 

CEMR:s medlemmar är kommunförbund och regionförbund från över trettio 

europeiska länder.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande 

rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För 

att denna rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, 

inte endast att den erkänns i lag, utan också att den 

tillämpas effektivt på alla områden såväl politiska, 

ekonomiska och sociala som kulturella.

Trots att det finns talrika exempel på formellt erkännande 

och trots att framsteg har gjorts på detta område, 

existerar jämställdhet ännu inte i verkligheten. Kvinnor 

och män har i praktiken inte samma rättigheter. Sociala, 

politiska, ekonomiska och kulturella ojämlikheter mellan 

könen lever kvar, till exempel i form av löneskillnader 

och politisk underrepresentation.

Dessa ojämlikheter beror på sociala konstruktioner 

som bygger på utbredda stereotypa föreställningar 

om kön som förekommer i familjelivet, i utbildningen, 

kulturen, media, arbetslivet och samhällsorganisationen. 

Det finns många områden där det är möjligt att agera, 

anta nya förhållningssätt och genomföra strukturella 

förändringar. 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv utgör 

kommuner och regioner de politiska nivåer som har 

bäst förutsättningar att både bekämpa ojämställdhet 

och förhindra att den blir bestående, och att verka för 

ett samhälle som inte bara är formellt utan även reellt 

jämställt. Genom sina befogenheter och samarbete med 

hela skalan av lokala aktörer kan de genomföra konkreta 

åtgärder för att främja jämställdhet.

INLEDNING[ ]

3

> Inledning
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Vidare är subsidiaritetsprincipen särkskilt viktig då det 

gäller att förverkliga rätten till jämställdhet. Denna 

princip gäller på alla politiska nivåer – den europeiska, den 

nationella, den regionala och den lokala. Kommunerna 

och regionerna i Europa har många olika ansvarsområden 

men alla kan och måste spela en positiv roll för att främja 

jämställdhet på ett sådant sätt att invånarnas vardagsliv 

påverkas i praktiken.  

Det finns en nära koppling mellan subsidiaritetsprincipen 

och principen om kommunalt och regionalt självstyrelse. 

Europarådets konvention om kommunal självstyrelse 

från 1985, som har undertecknats och ratificerats av det 

stora flertalet av Europas stater, betonar “kommunernas 

rätt och möjlighet att inom lagens gränser reglera och 

sköta en väsentlig del av de offentliga angelägenheterna 

på eget ansvar och i den lokala befolkningens intresse.” 

En andemening inom principen om det kommunala 

självstyret måste vara att kommunerna och regionerna 

själva förverkligar och främjar rätten till jämställdhet. 

Den lokala och regionala demokratin måste medge 

att bästa möjliga val görs då det gäller den konkreta 

vardagen, exempelvis beträffande boende, säkerhet, 

lokaltrafik, arbetsliv och hälsa. 

Om kvinnor deltar fullt ut i utvecklingen och 

genomförandet av lokal- och regionalpolitiken, leder 

detta dessutom till att deras livserfarenheter, kunnande 

och kreativitet tas tillvara.

Om vi ska kunna uppnå ett samhälle som bygger på 

jämställdhet måste kommunerna och regionerna beakta 

jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin politik, i sin 

organisation och i sitt praktiska handlande. I dagens och 

morgondagens värld är reell jämställdhet en nyckel till 

ekonomisk och social framgång – inte bara på europeisk 

eller nationell nivå, utan också i våra kommuner och 

regioner. 

• • •

CEMR och dess Kommitté för kvinnliga folkvalda har 

under många år arbetat aktivt för att främja jämställdhet 

på lokal och regional nivå. År 2005 tog CEMR fram ett 

konkret verktyg för Europas kommuner och regioner: 

”Den jämställda staden” (Town for equality). Genom att 

identifiera goda exempel från vissa europeiska städer 

och kommuner erbjuder ”Den jämställda staden” en 

metod för genomförande av jämställdhetspolicys på 

lokal och regional nivå. Denna deklaration bygger på 

detta arbete. 

Kommunernas och regionernas betydelse för att 

främja jämställdhet slogs fast i IULA:s (Internationella 

kommunförbundets) Världsdeklaration om kvinnor i 

kommunal och regional förvaltning, som antogs 1998. 

Den nya världsomspännande organisationen, United 

Cities and Lokal Governments, har gjort jämställdhet 

mellan kvinnor och män till ett av sina huvudmål. 

> Inledning
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föRORD[ ]

Kommunförbundet i Bulgarien

Kommunförbundet i Cypern

Förbundet för städer och kommuner i Tjeckien  

(SMO CR)

Finska kommun- och regionförbundet

Franska sektionen av CEMR (AFCCRE)

Tyska sektionen av CEMR (RGRE)

Centralförbundet för städer och kommuner i Grekland 

(KEDKE)

Kommunförbundet i Ungern (TÖOSZ)

Italienska sektionen av CEMR (AICCRE)

Toscanas sektion av AICCRE

Förbundet av städer och kommuner i Luxemburg 

(SYVICOL)

Polska stadsförbundet (ZMP)

Spanska kommun- och provinsförbundet (FEMP)

Baskiska kommunförbundet (EUDEL)

Staden Wien (Österrike)

Staden Saint Jean de la Ruelle (Frankrike)

Staden Frankfurt am Main (Tyskland)

Staden Cartagena (Spanien)

Staden Valencia (Spanien)

House of Time and Mobility Belfort-Montbéliard 

(Frankrike)

Standing Committee Euro-Mediterranean Partnership 

of the Local and Regional Authorities (COPPEM)

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) som representerar europeiska kommuner och regioner,  

i samarbete med följande parter:
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Erinrar om att Europeiska gemenskapen och Europeiska 

unionen bygger på grundläggande fri- och rättigheter, 

inklusive rätten till jämställdhet, och att EG - lagstiftningen 

har lagt grunden för de framsteg som gjorts i Europa 

på detta område,

Erinrar om Förenta nationernas internationella 

människorättslagstiftning, särskilt FN:s deklaration om 

de mänskliga rättigheterna och Konventionen mot all 

slags diskriminering av kvinnor, som antogs 1979,

Framhåller Europarådets viktiga bidrag till främjandet 

av jämställdhet och kommunalt självstyre,

Beaktar att en förutsättning för att jämställdhet 

ska uppnås är det finns en vilja att lösa följande tre 

komplementära uppgifter: avskaffandet av direkt 

ojämställdhet, avskaffandet av indirekt ojämställdhet 

och skapandet av en politisk, rättslig och social miljö 

som stöder en proaktiv utveckling mot en jämlik 

demokrati,

Beklagar att skillnaden mellan det rättsliga erkännandet 

av rätten till jämställdhet och den reella, verksamma 

tillämpningen fortfarande består,

Beaktar att Europas kommuner och regioner spelar, 

och bör spela, en avgörande roll för sina medborgare 

och invånare när det gäller att förverkliga rätten till 

jämlikhet, i synnerhet jämlikhet mellan kvinnor och män, 

inom alla sina ansvarsområden,

Beaktar att ett representativt deltagande och 

en representativ fördelning av kvinnor och män 

i beslutsprocessen och i ledande positioner är 

grundläggande för demokratin, 

Hämtar inspiration till agerande i synnerhet från 

Konventionen mot all slags diskriminering av kvinnor 

från 1979, FN:s Beijingdeklaration och åtgärdsplattform 

från 1995 och resolutionerna som antogs vid 

generalförsamlingens 23:e extra session år 2000 (Beijing 

+5), Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, rådets rekommendation från december 

1996 om en representativ fördelning mellan kvinnor 

och män i beslutsprocessen samt IULA:s deklaration om 

kvinnor i världens länder,

Önskar uppmärksamma 25-årsdagen för FN:s konvention 

om avskaffande av alla former av diskriminering av 

kvinnor. Konventionen trädde i kraft i september 

1981,

har utarbetat denna europeiska deklaration om 

jämställdhet på lokal och regional nivå och bjuder in 

Europas kommuner och regioner att underteckna och 

förverkliga deklarationen.
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PRINCIPER

Vi som undertecknat denna deklaration om jämställdhet 

på lokal och regional nivå förklarar följande principer 

som grundläggande för vårt agerande:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet

Kommuner och regioner ska förverkliga denna rättighet 

inom alla sina ansvarsområden. I deras ansvarsområden 

ingår skyldigheten att avskaffa alla former av 

diskriminering, såväl direkta som indirekta. 

2.  För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig 

diskriminering och andra missgynnanden bekämpas

I jämställdhetsarbetet ska utöver könsdiskriminering 

även följande beaktas: diskriminering som har sin grund 

i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska 

särdrag, språk, religion eller trosuppfattning, politisk eller 

annan uppfattning, tillhörighet till nationell minoritet, 

egendom, börd, funktionshinder, ålder, sexuell läggning 

eller socioekonomiskt tillhörighet.

3.  Ett representativt deltagande av kvinnor och 

män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle

För att rätten till jämställdhet ska förverkligas krävs att 

kommuner och regioner vidtar alla lämpliga åtgärder 

och använder sig av alla lämpliga strategier för att främja 

en representativ fördelning mellan kvinnor och män på 

alla nivåer i beslutsprocessen.

4.  Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är 

avgörande för att uppnå jämställdhet

Kommuner och regioner måste stödja avskaffandet 

av de stereotypa föreställningar och hinder som utgör 

grunden för kvinnors ojämställda ställning och villkor 

och som ger upphov till den ojämställda värderingen av 

kvinnors och mäns roller på det politiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella området.

> Del I

> Principer
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DEL I[ ]
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5.  Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/

regionens verksamheter är nödvändiga för att främja 

jämställdhet 

Jämställdhetsperspektivet måste beaktas vid utformningen 

av politiska åtgärder, metoder och instrument som 

påverkar människornas vardag – till exempel genom 

jämställdhetsintegrering3 (gender mainstreaming) 

och jämställdhetsintegrering i budgetarbetet (gender 

budgeting).4 Kvinnors erfarenheter på lokal och regional 

nivå, inklusive deras livs- och arbetsvillkor, ska analyseras 

och beaktas i detta sammanhang.

3 Jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming): I juli 1997 definierade 

FN: s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) begreppet jämställdhetsintegrering 

på följande sätt: Jämställdhetsintegrering är ”…en process för att bedöma 

konsekvenserna för kvinnor och män av planerade åtgärder, däribland 

lagstiftning, politik eller program, på alla områden och på alla plan. Det är 

en strategi för att göra såväl kvinnors som mäns synpunkter och upplevelser 

till en integrerad del av utformning, genomförande, övervakning och 

utvärdering av politik och program inom alla politiska, ekonomiska och 

sociala områden, så att kvinnor och män gagnas i samma utsträckning 

och så att ojämställdheten inte blir bestående. Det yttersta målet för 

jämställdhetsintegrering är att uppnå jämställdhet. ”

4 Gender budgeting: ”Gender budgeting är en tillämpning av 

jämställdhetsintegrering i budgetprocessen. Det innebär en könsbaserad 

budgetbedömning där ett jämställdhetsperspektiv integreras på alla nivåer 

i budgetprocessen och där intäkts- och utgiftsstrukturen anpassas i syfte att 

främja jämställdhet.” (Europarådet)

6.  Att handlingsplaner och program har tillräcklig 

finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet 

ska nå framgång.

Kommuner och regioner ska upprätta handlingsplaner 

och program för jämställdhet och tillföra de ekonomiska 

och mänskliga resurser som behövs för att genomföra 

dem.

Dessa principer utgör grunden för artiklarna i del III.

> Del I

> Principer
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GENOMFÖRANDE AV 
DEKLARATIONEN OCH ÅTAGANDEN 
ENLIGT DENNA

Undertecknaren förbinder sig att vidta följande 

åtgärder för att genomföra bestämmelserna i denna 

deklaration:

1.  Varje undertecknare till denna deklaration ska, 

inom en rimlig tidsram (som inte får överskrida två 

år) från dagen för undertecknandet, utarbeta och 

anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter 

genomföra den.5 

2.  Handlingsplanen ska innehålla undertecknarens 

mål och prioriteringar, de åtgärder man planerar 

att vidta samt de resurser som ska tilldelas för att 

uppfylla deklarationen och åtaganden enligt denna. 

Handlingsplanen ska också innehålla förslag till 

tidsramar för genomförandet. Om en undertecknare 

redan har antagit en handlingsplan för jämställdhet 

ska den ses över så att man försäkrar sig om att 

den omfattar alla de frågor som berörs i denna 

deklaration.

5 Den handlingsplan för jämställdhet som här omnämns bör inte förväxlas 

med den typ av jämställdhetsplan som arbetsgivare i Sverige enligt lag är 

skyldiga att upprätta. Medan dagens lagstadgade jämställdhetsplaner enbart 

behandlar arbetslivet, täcker den typ av handlingsplan för jämställdhet som 

CEMR-deklarationen avser många fler samhälleliga verksamheter. 

3.  Varje undertecknare ska delta i brett upplagda samråd 

innan den antar handlingsplanen och ska också 

ge bred spridning åt planen när den har antagits. 

Undertecknaren ska också regelbundet offentliggöra 

rapporter om hur genomförandet fortskrider.

4.  Varje undertecknare ska vid behov revidera sin 

handlingsplan för jämställdhet och upprätta en ny 

plan för varje efterföljande period.

5.  Varje undertecknare förbinder sig i princip att 

samarbeta med ett lämpligt utvärderingssystem som 

ska införas för att göra det möjligt att bedöma hur 

genomförandet fortskrider och för att ge kommuner 

och regioner i olika delar av Europa möjligheter till 

kunskapsutbyte om effektiva metoder för att uppnå 

ökad jämställdhet. Undertecknarna ska för detta 

ändamål göra sina handlingsplaner för jämställdhet 

och annat relevant offentligt material tillgängligt.

6.  Varje undertecknare ska informera CEMR om att den 

har undertecknat deklarationen, med uppgift om 

tidpunkten, samt ange en tidpunkt för kontakt för 

framtida samarbete med deklarationen.

> Del II

> Genomförande av deklarationen och åtaganden enligt denna
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DEMOKRATISKT ANSVAR

Artikel 1

1.  Undertecknaren inser att rätten till jämställdhet är 

en nödvändig förutsättning för demokrati och att ett 

demokratiskt samhälle inte har råd att avvara kvinnors 

färdigheter, kunskaper, erfarenhet och kreativitet. 

Därför ska undertecknaren se till att kvinnor med 

olika bakgrund och i olika åldersgrupper deltar, är 

representerade och medverkar på alla nivåer i den 

politiska och offentliga beslutsprocessen.

2.  Därför förbinder sig undertecknaren – i egenskap av 

det demokratiskt valda organ som har ansvaret för 

att främja människornas och kommunens/regionens 

välfärd och i egenskap av demokratisk ledare, utförare 

och beställare av tjänster, planerare, reglerande 

instans och arbetsgivare – att främja och verka för 

att denna rättighet förverkligas inom undertecknarens 

alla verksamhetsområden.

DEL III[ ]

> Del III

> Demokratiskt ansvar
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DEN POLITISKA ROLLEN

Artikel 2 – Politisk representation

1.  Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns lika 

rätt att rösta, att kandidera för och att inneha 

förtroendeuppdrag.

2.  Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns lika rätt 

att medverka vid utformningen och genomförandet 

av politiska åtgärder, inneha offentliga befattningar 

och utöva alla offentliga funktioner på alla politiska 

nivåer.

3.  Undertecknaren erkänner principen om en 

representativ könsfördelning i alla folkvalda och 

offentliga beslutande organ.

4.  Undertecknaren förbinder sig att vidta alla rimliga 

åtgärder till stöd för de rättigheter och principer som 

nämnts ovan, inklusive att:

•  uppmuntra kvinnor att skriva in sig i röstlängden, 

utöva sin rösträtt och kandidera för offentliga 

befattningar

•  uppmuntra politiska partier och grupper att anta och 

genomföra principen om en representativ fördelning 

mellan kvinnor och män

•  i detta syfte uppmuntra politiska partier och grupper 

att vidta alla lagliga åtgärder, inklusive att där det är 

lämpligt införa kvotering, för att öka antalet kvinnor 

som utses till kandidater och senare väljs

•  fastställa egna rutiner och uppförandenormer för 

att undvika att potentiella kandidater och folkvalda 

avskräcks av stereotypa beteenden, språkbruk eller 

trakasserier

•  vidta åtgärder för att göra det möjligt för 

folkvalda att förena privatlivet med yrkeslivet och 

offentliga uppdrag, till exempel genom att se till 

att tidsscheman, arbetsmetoder och tillgången till 

omsorg om anhöriga anpassas så att alla folkvalda 

kan delta fullt ut

5.  Undertecknaren förbinder sig att främja och tillämpa 

principen om en balanserad könsfördelning i de egna 

beslutande och rådgivande organen och i samband 

med utnämningar till befattningar i externa organ. 

Om fördelningen mellan kvinnor och män hos 

undertecknaren för närvarande inte är balanserad, 

ska undertecknaren dock tillämpa bestämmelsen 

ovan på ett sätt som inte är mindre gynnsamt för 

minoritetskönet än den nuvarande fördelningen.

> Del III
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6.  Vidare åtar sig undertecknaren att se till att ingen 

offentlig eller politisk befattning som tillsätts genom 

utnämning eller val vare sig i princip eller i praktiken 

förbehålls det ena eller andra könet eller anses mer 

normal för det ena könet än det andra på grund av 

stereotypa attityder.

Artikel 3 – Deltagande i politik och samhällsliv

1.  Undertecknaren erkänner att medborgarnas rätt att 

delta i offentliga angelägenheter är en grundläggande 

demokratisk princip och att kvinnor och män har rätt 

att delta på lika villkor i styrningen och i det offentliga 

livet i sina kommuner och regioner. 

2.  Vad gäller de olika formerna för allmänhetens deltagande 

i förvaltningen av de egna angelägenheterna, till 

exempel via rådgivande kommittéer, stadsdelsråd, 

e-deltagande eller gemensamma planeringar, förbinder 

sig undertecknaren att se till att kvinnor och män 

verkligen har möjlighet att delta på lika villkor. Om 

de befintliga deltagandeformerna inte leder till att 

kvinnor och män kan delta på lika villkor, åtar sig 

undertecknaren att utveckla och pröva nya metoder.

3.  Undertecknaren förbinder sig att underlätta för 

kvinnor och män från alla samhällsgrupper, särskilt 

kvinnor och män från minoritetsgrupper som annars 

kanske skulle stå utanför, att delta aktivt i kommunens/ 

regionens politiska och samhälleliga liv.

Artikel 4 – Offentligt ställningstagande för 

jämställdhet

1.  Undertecknaren ska, som demokratiskt vald ledare 

och representant för kommunen/regionen och dess 

invånare, formellt ta ställning för principen om 

jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 

regional nivå och ska i det sammanhanget:

•  tillkännage att denna deklaration undertecknats av 

undertecknaren efter att ha debatterats i och antagits 

av kommunens/regionens högsta representativa 

organ

•  förbinda sig att fullgöra sina åtaganden enligt 

deklarationen och regelbundet offentliggöra 

rapporter om hur genomförandet av handlingsplanen 

för jämställdhet fortskrider

•  försäkra att undertecknaren och kommunens/

regionens folkvalda representanter ska uppfylla 

höga krav på uppförande när det gäller 

jämställdhetsfrågor

2.  Undertecknaren ska använda sitt demokratiska mandat 

för att uppmuntra andra politiska och offentliga 

institutioner samt det civila samhällets och privata 

organisationer att vidta åtgärder för att säkerställa 

rätten till jämställdhet.
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Artikel 5 – Arbeta med samarbetspartners för att främja 

jämställdhet

1.  Undertecknaren förbinder sig att samarbeta med 

alla sina samarbetspartners, såväl organisationer 

inom den offentliga och privata sektorn som civila 

samhällsorganisationer, för att främja ökad jämställdhet 

på alla områden inom kommunen/regionen. 

Undertecknaren ska särskilt sträva efter att samarbeta 

med arbetsmarknadens parter i detta syfte.

2.  Undertecknaren ska samråda med sina 

samarbetsorganisationer, inklusive arbetsmarknadens 

parter, när det gäller utveckling och översyn av 

kommunens/regionens handlingsplan för jämställdhet 

och andra viktiga frågor med anknytning till 

jämställdhet.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

1.  Undertecknaren förbinder sig att bekämpa och i 

möjligaste mån förebygga fördomar, beteenden, 

språkbruk och bilder som har sin grund i 

föreställningen att det ena eller andra könet är 

överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno- 

och mansroller.

2.  I detta syfte ska undertecknaren se till att den egna 

interna och externa kommunikationen till fullo 

överensstämmer med detta åtagande och att man 

främjar positiva genusbilder och exempel.

3.  Undertecknaren ska också, genom utbildning och på 

annat sätt, bidra till att medarbetare i kommunen/

regionen kan identifiera och motverka stereotypa 

könsrollsmönster och beteenden. Uppförandenormerna 

ska också anpassas i detta avseende.

4.  Undertecknaren ska genomföra aktiviteter och 

kampanjer i syfte att sprida insikten om att stereotypa 

könsrollsmönster utgör ett hinder för förverkligandet 

av jämställdhet.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd

1.  Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns rätt att 

få sina angelägenheter behandlade lika, opartiskt, 

rättvist och inom skälig tid, inbegripet:

•  rätten att bli hörda innan beslut som kan gå dem 

emot fattas

•  skyldighet för myndigheten att motivera sina 

beslut

•  rätten att få relevant information om frågor som 

berör dem
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2.  Undertecknaren inser att kvalitén på beslutsfattandet 

inom alla kommunens/regionens ansvarsområden 

sannolikt förbättras om alla berörda parter ges tillfälle 

att på ett tidigt stadium delta i samråd och att kvinnor 

och män måste få lika tillgång till relevant information 

och lika möjligheter att agera därefter.

3.  Undertecknaren förbinder sig därför att där det är 

lämpligt vidta följande:

•  se till att system för informationsutbyte 

beaktar kvinnors och mäns behov, inklusive 

bådas behov av tillgång till informations- och 

kommunikationsteknik

•  i samband med samråd se till att de som annars har 

sämst förutsättningar att framföra sina synpunkter 

kan delta på lika villkor i samrådsprocessen och att 

lagenliga aktiva åtgärder tillämpas för att säkerställa 

att så sker

•  hålla särskilda samråd för kvinnor där så är lämpligt

> Del III

> Den politiska rollen

184



ALLMÄN RAM FÖR JÄMSTÄLLDHET

Artikel 8 – Allmänt åtagande

1.  Undertecknaren ska inom alla sina ansvarsområden 

erkänna, respektera och främja de rättigheter och 

principer som är knutna till jämställdhet och bekämpa 

könsdiskriminering och hinder för jämställdhet.

2.  Åtagandena enligt denna deklaration är tillämpliga 

på undertecknarna endast om de helt eller delvis 

faller inom ramen för undertecknarens rättsliga 

befogenheter.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser 

1.  Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina 

ansvarsområden låta göra jämställdhetsanalyser i 

enlighet med denna artikel.

2.  Undertecknaren förbinder sig i detta syfte att i 

enlighet med de egna prioriteringarna, resurserna och 

tidsramarna upprätta ett program för genomförandet 

av dessa jämställdhetsanalyser, som ska införlivas med 

eller beaktas i handlingsplanen för jämställdhet.

3.  Följande åtgärder ska, när de är relevanta, ingå i 

jämställdhetsanalyserna:

•  se över gällande politik, rutiner, praxis och modeller 

för att bedöma om dessa uppvisar exempel på 

diskriminering, om de präglas av stereotypa 

könsrollsmönster och om de i tillräcklig utsträckning 

beaktar kvinnors och mäns särskilda behov

•  se över tilldelningen av resurser, såväl finansiella 

som andra, för ändamål som nämnts ovan

•  fastställa prioriteringar och, när det är lämpligt, mål för 

att ta itu med de frågor som uppstår med anledning 

av dessa översyner och att åstadkomma påtagliga 

förbättringar när det gäller tillhandahållandet av 

tjänster

•  på ett tidigt stadium göra en konsekvensanalys av 

alla viktigare förslag till ändringar vad gäller politik, 

rutiner och resursfördelning, belysa deras potentiella 

följder för kvinnor och män och fatta slutgiltiga 

beslut mot bakgrund av denna analys

•  ta hänsyn till behoven eller intressena hos dem 

som är utsatta för flerfaldig diskriminering eller 

missgynnanden
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Artikel 10 - Flerfaldig diskriminering eller 

missgynnanden

1.  Undertecknaren är medveten om att diskriminering på 

grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 

genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, 

politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell 

minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning är förbjudet.

2.  Undertecknaren är också medveten om att många 

kvinnor och män trots detta förbud utsätts för 

flerfaldig diskriminering eller missgynnande, inklusive 

socioekonomiskt missgynnande, som direkt inverkar 

på deras möjligheter att utöva de andra rättigheterna 

som tas upp i denna deklaration.

3.  Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina 

ansvarsområden göra allt som rimligen kan göras 

för att bekämpa följderna av flerfaldig diskriminering 

eller missgynnande, inbegripet att:

•  se till att problemen med flerfaldig diskriminering 

och missgynnande behandlas i kommunens/

regionens handlingsplan för jämställdhet och 

jämställdhetsanalyser

•  se till att frågor kring flerfaldig diskriminering och 

missgynnande beaktas när åtgärder vidtas enligt 

andra artiklar i denna deklaration

•  organisera upplysningskampanjer för att bekämpa 

stereotyper och främja likabehandling för de kvinnor 

och män som är utsatta för flerfaldig diskriminering 

eller missgynnande

•  vidta särskilda åtgärder för att tillgodose invandrade 

kvinnors och mäns särskilda behov
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ARBETSGIVARROLLEN

Artikel 11

1.  I sin roll som arbetsgivare erkänner undertecknaren 

rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män när 

det gäller alla aspekter av anställning, inklusive 

arbetsorganisation och arbetsvillkor.

2.  Undertecknaren erkänner medarbetarnas rätt att 

förena yrkesliv med samhällsliv och privatliv och rätten 

till värdighet och säkerhet på arbetsplatsen.

3.  Undertecknaren förbinder sig att vidta alla rimliga åtgärder, 

inklusive aktiva åtgärder, inom ramen för sin rättsliga 

befogenhet, till stöd för ovan nämnda rättigheter.

4.  De åtgärder som avses i punkt 3 omfattar bland annat 

följande:

a)  Göra en översyn av relevanta policys och rutiner som 

har att göra med anställning inom organisationen 

och att inom en rimlig tidsperiod utveckla och 

implementera arbetsgivardelen av organisationens 

handlingsplan för jämställdhet i syfte att motverka 

ojämställdhet, med avseende på bland annat 6: 

6 Enligt den svenska diskrimineringslagen har arbetsgivare skyldighet 

att upprätta en jämställdhetsplan för aktiva åtgärder i arbetslivet. CEMR-

deklarationens handlingsplan för jämställdhet berör en mängd olika 

samhällsområden. Flera av de punkter som behandlas i CEMR- deklarationens 

artikel 11 är av den art att de kan ingå i befintliga jämställdhetsplaner. 

• lika lön, inklusive lika lön för likvärdigt arbete

•  rutiner för översyn av löner, löneförmåner, 

lönesystem och pensioner

•  åtgärder för att säkerställa att det finns ett 

rättvist, tydligt och öppet system för befordran 

och karriärutveckling

•  åtgärder för att säkerställa en balanserad 

fördelning mellan kvinnor och män på alla 

nivåeroch särskilt för att rätta till eventuella 

obalanser på högre chefsnivåer

•  åtgärder för att komma till rätta med könsbaserad 

arbetssegregering och för att uppmuntra de 

anställda att pröva på otraditionella yrken

•  åtgärder för att säkerställa att det finns rättvisa 

rekryteringsrutiner

•  åtgärder för att säkerställa skäliga, sunda och 

säkra arbetsförhållanden

•  rutiner för samråd med de anställda och deras 

fackföreningar för att säkerställa att det finns en 

balanserad fördelning mellan kvinnor och män i 

varje samråds- eller förhandlingsorgan.
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b)  Bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

genom att tydligt klargöra att ett sådant beteende är 

oacceptabelt, att stödja dem som utsatts, att införa 

och tillämpa en klar och tydlig policy gentemot 

förövarna och sprida kunskap om denna fråga

c)  Sträva efter att arbetsstyrkan på alla nivåer inom 

organisationen speglar den sociala, ekonomiska och 

kulturella mångfalden bland kommunens/regionens 

invånare

d)  Underlätta för de anställda att förena yrkesliv med 

privatliv och samhällsliv genom att:

•  införa bestämmelser som, i förekommande fall, 

tillåter anpassning av medarbetarnas arbetstid 

och stödåtgärder för deras anhöriga

•  uppmuntra män att utnyttja sin rätt till ledighet 

för vård av anhöriga
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UPPHANDLING AV VAROR OCH 
TJÄNSTER

Artikel 12

1.  Undertecknaren är medveten om sitt ansvar att 

främja jämställdhet när den fullgör sina uppgifter 

och skyldigheter i samband med upphandling 

av varor och tjänster, inklusive kontrakt om 

varuleveranser, tillhandahållande av tjänster eller 

byggentreprenader.

2.  Undertecknaren inser att detta ansvar är särskilt viktigt 

när kommunen/regionen har för avsikt att lägga ut 

en viktig tjänst till allmänheten, som undertecknaren 

enligt lag är ansvarig för, på entreprenad till ett annat 

rättssubjekt. I sådana fall ska undertecknaren se till 

att rättssubjektet som tilldelas kontraktet (oavsett 

ägandeform) har samma ansvar för att säkerställa eller 

främja jämställdhet som undertecknaren skulle ha haft 

om kommunen/regionen själv hade tillhandahållit 

tjänsten.

3.  Undertecknaren förbinder sig också, där så anses 

lämpligt, att genomföra följande åtgärder:

a)  för varje viktigare kontrakt som kommunen/regionen 

avser att ingå beakta jämställdhetsaspekterna 

och de lagliga möjligheter som finns att främja 

jämställdhet

b)  se till att kontraktsvillkoren beaktar de 

jämställdhetsmål som uppställts för kontraktet

c)  se till att dessa mål beaktas och avspeglas även i 

övriga kontraktsvillkor

d)  utnyttja sina befogenheter enligt EU:s 

upphandlingslagstiftning för att ställa krav på 

sociala hänsyn som villkor för fullgörande av 

kontraktet

e)  se till att de medarbetare eller konsulter som 

har ansvar för upphandling och kontrakt 

avseende externa tjänster är medvetna om 

jämställdhetsdimensionen i sitt arbete, bland annat 

genom lämplig utbildning

f)  se till att huvudkontraktet innehåller krav på att 

även underleverantörer ska uppfylla skyldigheten 

att främja jämställdhet
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ROLLEN SOM TJÄNSTELEVERANTÖR

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande

1.  Undertecknaren erkänner allas rätt till utbildning och 

erkänner också allas rätt till tillgång till yrkesutbildning 

och vidareutbildning. Undertecknaren är medveten 

om utbildningens avgörande roll i alla livets skeden 

när det gäller att skapa lika möjligheter för alla, 

förmedla grundläggande kunskaper och färdigheter 

för både livet och arbetslivet samt ge nya möjligheter 

till yrkesutveckling.

2.  Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina 

ansvarsområden garantera eller främja lika tillgång 

till utbildning, yrkesutbildning och vidareutbildning 

för kvinnor och män, flickor och pojkar.

3.  Undertecknaren är medveten om nödvändigheten av 

att avskaffa stereotypa uppfattningar om kvinno- och 

mansroller i alla former av utbildning. Undertecknaren 

förbinder sig att, när det är lämpligt, i detta syfte 

vidta eller främja följande åtgärder:

•  se över läromedel, undervisningsmetoder 

samt utbildningsprogram för skolan och andra 

utbildningsinstanser för att försäkra sig om att de 

motverkar stereotypa attityder och beteenden

•  genomföra särskilda insatser för att uppmuntra icke-

traditionella karriärval

•  i undervisningen i samhällsorienterade ämnen ta 

med moment som betonar vikten av att kvinnor 

och män deltar i den demokratiska processen på 

lika villkor

4.  Undertecknaren är medveten om att skolans och 

andra utbildningsinstansers ledning och förvaltning 

utgör viktiga förebilder för barn och ungdomar. 

Undertecknaren förbinder sig därför att främja en 

jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer 

av skolans ledning och förvaltning.

Artikel 14 - Hälsa

1.  Undertecknaren erkänner allas rätt till god fysisk och 

mental hälsa och slår fast att tillgång till högkvalitativ 

hälso- och sjukvård och förebyggande hälsovård för 

kvinnor och män är en förutsättning för förverkligandet 

av denna rättighet.

2.  Undertecknaren är medveten om att hälso- och 

sjukvården måste ta hänsyn till kvinnors och mäns olika 

behov för att säkerställa att de har lika möjligheter till 

god hälsa. Undertecknaren inser också att dessa behov 

inte endast beror på biologiska skillnader, utan också 
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på skillnader i livs- och arbetsvillkor och på stereotypa 

attityder och antaganden.

3.  Undertecknaren förbinder sig att göra allt som rimligen 

kan göras, inom ramen för sina ansvarsområden, för 

att verka för och säkerställa att invånarna har högsta 

möjliga hälsonivå. Undertecknaren förbinder sig att 

i detta syfte när det är lämpligt vidta eller främja 

följande åtgärder:

•  tillämpa ett genusperspektiv på planeringen, 

finansieringen och tillhandahållandet av hälso- och 

sjukvårdstjänster

•  se till att det i samband med friskvårdsaktiviteter, 

inklusive aktiviteter som syftar till att stimulera sunda 

matvanor och betona vikten av motion, tas hänsyn 

till kvinnors och mäns olika behov och attityder 

•  se till att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna 

om hur kön påverkar hälso- och sjukvården och att de 

tar hänsyn till kvinnors och mäns olika erfarenheter 

av sådan vård

•  se till att kvinnor och män har tillgång till korrekt 

hälsoinformation

Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster

1.  Undertecknaren erkänner att alla har rätt till 

nödvändiga sociala tjänster och till försörjningsstöd 

vid behov.

2.  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och 

män har olika behov som kan bero på skillnader i 

deras sociala och ekonomiska förhållanden och andra 

faktorer. För att se till att kvinnor och män har lika 

tillgång till social omsorg och sociala tjänster kommer 

undertecknaren därför att vidta alla rimliga åtgärder 

i syfte att:

•  tillämpa ett genusperspektiv på planeringen, 

finansieringen och tillhandahållandet av social 

omsorg och sociala tjänster 

•  se till att de som arbetar med social omsorg och 

sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet 

påverkar hälso- och sjukvården och tar hänsyn till 

kvinnors och mäns olika erfarenheter av sådan 

vård
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Artikel 16 – Barnomsorg

1.  Undertecknaren är medveten om hur viktigt det är 

med högkvalitativ barnomsorg till rimlig kostnad, som 

är tillgänglig för alla föräldrar och vårdare oavsett 

deras ekonomiska situation, för att främja reell 

jämställdhet och göra det möjligt att förena arbetsliv 

med privatliv och samhällsliv. Undertecknaren är också 

medveten om det bidrag som sådan barnomsorg ger 

till det ekonomiska och sociala livet i lokalsamhället 

och samhället i stort.

2.  Undertecknaren förbinder sig att prioritera att 

tillhandahålla och främja en sådan barnomsorg, 

antingen direkt eller genom andra utförare. 

Undertecknaren förbinder sig också att stimulera 

andra att tillhandahålla sådan barnomsorg och även 

uppmuntra lokala arbetsgivare att tillhandahålla eller 

stödja barnomsorg.

3.  Undertecknaren är också medveten om att ansvaret 

för barnuppfostran måste delas mellan kvinnor och 

män och samhället som helhet och förbinder sig att 

motverka den könsstereotypa uppfattningen att vård 

av barn är en övervägande kvinnlig uppgift eller 

huvudsakligen ett ansvar för kvinnor.

Artikel 17 – Vård av andra anhöriga

1.  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och män 

har ansvar för att vårda andra anhöriga än barn och 

att detta ansvar kan påverka deras möjligheter att 

delta fullt ut i det ekonomiska och sociala livet.

2.  Undertecknaren är dessutom medveten om att det i 

oproportionerlig grad blir kvinnor som får ta detta 

omsorgsansvar, vilket således utgör ett hinder för 

jämställdhet.

3.  Undertecknaren åtar sig att motverka 

denna ojämställdhet genom att, alltefter 

omständigheterna:

•  prioritera tillhandahållandet och främjandet av 

högkvalitativ anhörigomsorg till en rimlig kostnad, 

antingen direkt eller genom andra utförare

•  stödja och förbättra möjligheterna för dem som 

lider av social isolering till följd av sitt vård- och 

omsorgsansvar

•  motverka den stereotypa uppfattningen att vård av 

anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor
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Artikel 18 – Social integration

1.  Undertecknaren är medveten om att alla har rätt 

till skydd mot fattigdom och social utslagning och 

dessutom att kvinnor i allmänhet löper större risk än 

män att drabbas av social utslagning eftersom kvinnor 

har färre möjligheter och mindre tillgång till resurser, 

varor och tjänster.

2.  Undertecknaren förbinder sig därför att inom alla sina 

verksamheter och i samarbete med arbetsmarknadens 

parter vidta åtgärder inom ramen för en samordnad 

strategi för att:

•  skapa förutsättningar för att alla som drabbats 

eller riskerar att drabbas av social utslagning eller 

fattigdom får tillgång till arbete, bostad, utbildning, 

kultur, informations- och kommunikationsteknik 

samt social och medicinsk hjälp

•  erkänna socialt utslagna kvinnors särskilda behov 

och situation

•  främja integrationen av invandrare, såväl kvinnor som 

män, med beaktande av deras särskilda behov

Artikel 19 - Bostäder

1.  Undertecknaren erkänner rätten till bostad och slår 

fast att tillgång till en bostad av god kvalitet är ett av 

människans mest grundläggande behov och avgörande 

för individens och hans eller hennes familjs välfärd.

2.  Undertecknaren är också medveten om att kvinnor 

och män ofta har specifika och olika behov när det 

gäller bostäder som måste beaktas fullt ut, inklusive 

följande omständigheter:

a)  kvinnor har i regel lägre inkomst och mindre resurser 

än män och behöver därför bostäder som de har 

råd med

b)  kvinnor är ensamma familjeförsörjare i de flesta 

familjer med en ensamstående förälder och behöver 

därför tillgång till subventionerat boende

c)  sårbara män är ofta överrepresenterade bland de 

hemlösa

3.  Undertecknaren förbinder sig därför att, där det är 

lämpligt:
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a)  säkerställa eller främja tillgång för alla till bostäder 

som är tillräckligt stora och av godtagbar standard i 

en bra livsmiljö med grundläggande samhällsservice 

i närheten

b)  vidta åtgärder för att förebygga hemlöshet, och i 

synnerhet att hjälpa hemlösa med utgångspunkt 

i deras behov, sårbarhet och principen om 

ickediskriminering

c)  inom ramen för sina befogenheter medverka till att 

göra bostadspriserna överkomliga för människor 

med små resurser

4.  Undertecknaren åtar sig också att säkerställa eller 

främja kvinnors och mäns lika rätt att hyra, äga eller 

på annat sätt inneha sin bostad. Undertecknaren åtar 

sig att i detta syfte utnyttja sina befogenheter eller sitt 

inflytande för att se till att kvinnor har lika tillgång till 

bostadslån och andra former av ekonomiskt bistånd 

och krediter för bostadsändamål.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid

1.  Undertecknaren erkänner allas rätt att delta i kulturlivet 

och att njuta av konsten.

2.  Undertecknaren erkänner också idrottens bidrag till 

samhällslivet och till förverkligandet av rätten till hälsa 

enligt artikel 14. Undertecknaren erkänner också att 

kvinnor och män har rätt till lika tillgång till kultur-, 

fritids- och idrottsaktiviteter och anläggningar.

3.  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och 

män kan ha olika erfarenheter och intressen när det 

gäller kultur, idrott och fritid och att dessa kan bero 

på stereotypa attityder och beteenden relaterade 

till kön och förbinder sig därför att vidta eller främja 

åtgärder, inklusive att där det är lämpligt:

•  i möjligaste mån se till att idrotts-, kultur- och 

fritidsanläggningar och verksamheter tillhandahålls 

och är tillgängliga på samma villkor för kvinnor och 

män, pojkar och flickor

•  uppmuntra kvinnor och män, pojkar och flickor att 

delta på lika villkor i idrott och kulturaktiviteter, även 

sådana som traditionellt betraktas som övervägande 

«kvinnliga» eller «manliga»

•  uppmuntra konstnärer och kultur- och idrotts-

föreningar att främja kultur- och idrottsaktiviteter 

som utmanar könsstereotyper

•  uppmuntra folkbiblioteken att utmana stereotypa 

könsrollsmönster i sitt utbud av böcker och annat 

material samt i sin reklamverksamhet
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Artikel 21 – Säkerhet och trygghet

1.  Undertecknaren erkänner varje kvinnas och mans rätt 

till personlig säkerhet och rörelsefrihet och inser att 

dessa rättigheter inte kan utövas fritt eller på lika 

villkor, vare sig i den privata eller offentliga sfären, 

om kvinnor eller män är utsatta för fara eller om de 

känner sig otrygga.

2.  Undertecknaren är också medveten om att kvinnor 

och män, delvis på grund av olika förpliktelser eller 

livsstilar, ofta drabbas av olika otrygghetsproblem 

som behöver åtgärdas.

3. Undertecknaren förbinder sig därför att:

a)  ur könsperspektiv analysera statistiken som handlar 

om omfattning och mönster för incidenter (inklusive 

allvarliga brott mot individen) som påverkar kvinnors 

och mäns säkerhet eller trygghet och, när det är 

lämpligt, mäta nivån på och karaktären av rädslan 

för brott eller andra orsaker till otrygghet

b)  utarbeta och genomföra strategier, program och 

insatser, inklusive vissa förbättringar av tillståndet 

i eller utformningen av den lokala miljön (till 

exempel vad gäller hållplatser, bilparkeringar 

och gatubelysning) eller av polisbevakning och 

relaterade tjänster, att öka kvinnors och mäns 

säkerhet och trygghet och att sträva efter att minska 

deras respektive upplevelser av bristande säkerhet 

och trygghet

Artikel 22 – Könsrelaterat våld

1.  Undertecknaren är medveten om att könsrelaterat 

våld, som drabbar kvinnor oproportionerligt hårt, 

är ett brott mot de grundläggande mänskliga 

rättigheterna och mot människors värdighet och 

fysiska och emotionella integritet.

2.  Undertecknaren är medveten om att könsrelaterat 

våld uppstår på grund av förövarens uppfattning, 

mot bakgrund av ett ojämlikt maktförhållande, att 

det ena könet är överlägset det andra.

3.  Undertecknaren förbinder sig därför att införa och 

stärka program och insatser mot könsrelaterat våld, 

inklusive att:

•  inrätta eller stödja särskilda stödstrukturer för 

offren

•  informera allmänheten, på de i området vanligast 

förekommande språken, om den hjälp som finns 

att få på området
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•  se till att specialistteam får utbildning i att identifiera 

och stödja offren

•  se till att de berörda myndigheterna, till exempel 

polisen, hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och 

boenderelaterade myndigheter, är effektivt 

samordnade

•  främja upplysningskampanjer och utbildnings-

program riktade till potentiella och verkliga offer 

och förövare

Artikel 23 - Människohandel

1.  Undertecknaren är medveten om att brottet 

människohandel, som drabbar kvinnor och 

flickor oproportionerligt hårt, är ett brott mot de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och mot 

människors värdighet samt fysiska och emotionella 

integritet.

2.  Undertecknaren förbinder sig att införa och 

stärka program och insatser för att förebygga 

människohandel, inklusive att där det är lämpligt 

genomföra:

• upplysningskampanjer

•  utbildningsprogram för specialistteam som har till 

uppgift att identifiera och stödja offren

• åtgärder för att minska efterfrågan

•  lämpliga åtgärder för att hjälpa offren, inklusive 

medicinsk behandling, fullgoda och trygga bostäder 

samt tolkning
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PLANERING OCH HÅLLBAR 
UTVECKLING

Artikel 24 - Hållbar utveckling

1.  Undertecknaren är medveten om att principen om 

hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier 

för kommunens/regionens framtid planeras och 

utarbetas, vilket innebär en väl avvägd integration 

av ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella 

aspekter, samtidigt som jämställdhet ska främjas och 

uppnås.

2.  Undertecknaren förbinder sig därför att beakta 

principen om jämställdhet som en grundläggande 

dimension vid planering och utveckling av strategier 

för en hållbar utveckling av kommunen/regionen.

Artikel 25 - Stadsplanering och lokal planering

1.  Undertecknaren inser vikten av att utveckla den 

fysiska planeringen, transportsystemet och ekonomin 

i kommunen/regionen, och även den politik och 

planering som rör användningen av mark, för att 

förverkligandet av rätten till jämställdhet på lokal 

nivå i högre grad ska uppnås. 

2.  Undertecknaren förbinder sig att, när den politik och 

planering som nämnts ovan ska utformas, antas och 

genomförs, se till att:

•  behovet av att främja reell jämställdhet i alla livets 

aspekter i kommunen/regionen beaktas fullt ut

•  kvinnors och mäns särskilda behov till exempel när 

det gäller arbetsliv, utbildning, ansvar för familjen, 

tillgång till service och kultur enligt relevanta lokala 

och andra uppgifter, inklusive undertecknarens egna 

jämställdhetsanalyser, beaktas fullt ut

•  väl genomtänkta planer som beaktar kvinnors och 

mäns särskilda behov antas

Artikel 26 - Rörlighet och transport

1.  Undertecknaren är medveten om att rörlighet 

och tillgång till transportmedel är nödvändiga 

förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna 

utöva många av sina rättigheter, uppgifter och 

aktiviteter, till exempel tillgång till arbete, utbildning, 

kultur och nödvändig service. Undertecknaren är 

också medveten om att en kommuns/regions hållbara 

utveckling och framgång i hög grad är beroende av 

att det finns en effektiv, högkvalitativ infrastruktur 

för transporter samt en effektiv och högkvalitativ 

kollektivtrafik.
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2.  Undertecknaren är också medveten om att kvinnor och 

män i praktiken, på grund av faktorer som inkomst, 

omsorgsansvar eller arbetstider, ofta har olika behov 

och olika användningsmönster när det gäller rörlighet 

och transport, och att kvinnor följaktligen i större 

utsträckning än män använder kollektivtrafiken.

3. Undertecknaren förbinder sig därför att:

a)  beakta rörlighetsbehoven och resvanorna hos 

kvinnor och män, med hänsyn tagen till om de bor 

i städer eller på landsbygden

b)  se till att de trafiktjänster som invånarna i kommunen/

regionen har tillgång till bidrar till att tillgodose 

kvinnors och mäns särskilda och gemensamma behov 

och bidrar till att förverkliga jämställdhet

4.  Undertecknaren förbinder sig också att främja en 

gradvis förbättring av kollektivtrafiken till och i 

kommunen/regionen, bland annat genom förbindelser 

mellan olika transportsätt, för att tillgodose kvinnors 

och mäns särskilda och gemensamma behov av reguljär, 

säker och tillgänglig transport till en rimlig kostnad 

och för att bidra till hållbar utveckling.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling

1.  Undertecknaren är medveten om att en balanserad och 

hållbar ekonomisk utveckling är nyckeln till framgång 

för en kommun/region och att verksamheten på 

detta område kan ha stor betydelse för att främja 

jämställdhet.

2.  Undertecknaren är medveten om att det är nödvändigt 

att anställa fler kvinnor och i mer kvalificerade 

befattningar och dessutom att risken för fattigdom 

på grund av långtidsarbetslöshet och obetalt arbete 

är särskilt hög för kvinnor. 

3.  Undertecknaren förbinder sig att i sin verksamhet 

med anknytning till ekonomisk utveckling till fullo 

beakta kvinnors och mäns behov och intressen samt 

möjligheterna att främja jämställdhet. Undertecknaren 

förbinder sig att i detta syfte vidta lämpliga åtgärder 

som kan innefatta att:

• stödja kvinnliga företagare

•  se till att ekonomiskt stöd och andra typer av stöd 

som ges till företag främjar jämställdhet

•  uppmuntra kvinnliga praktikanter att skaffa sig 

färdigheter och behörighet för yrken som traditionellt 

har ansetts som “manliga” och vice versa
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•  uppmuntra arbetsgivarna att rekrytera kvinnliga 

lärlingar och praktikanter med kompetenser som 

traditionellt ansetts som “manliga” och vice versa

Artikel 28 - Miljö

1.  Undertecknaren är medveten om sitt ansvar för att sträva 

efter en hög skyddsnivå och en påtaglig förbättring 

av den lokala miljökvaliteten, bland annat genom sin 

policy i fråga om avfall, buller, luftkvalitet, biologisk 

mångfald och följderna av klimatförändringarna.  

Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns lika rätt 

att dra nytta av kommunens/regionens tjänster och 

policy på miljöområdet.

2.  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och män i 

många fall har olika livsstilar, och att kvinnor och män 

tenderar att skilja sig åt när det gäller användandet 

av lokal service och offentliga eller allmänna platser, 

och att de miljöproblem de konfronteras med kan 

se olika ut.

3.  Undertecknaren förbinder sig därför att vid 

utformningen av sin politik och sina tjänster på 

miljöområdet fullt ut och på ett jämlikt sätt ta hänsyn 

till kvinnors och mäns specifika behov och livsstilar och 

till principen om solidaritet mellan generationerna.

> Del III

> Planering och hållbar utveckling

2928

199



ROLLEN SOM REGLERANDE INSTANS

Artikel 29 – Kommunen/regionen som reglerande 

instans

1.  Inom ramen för sina uppgifter och befogenheter som 

reglerande instans för vissa verksamhetsområden 

inom kommunen/regionen erkänner undertecknaren 

den viktiga roll som effektiva regleringar och 

konsumentskydd spelar för att värna om invånarnas 

säkerhet och välfärd och undertecknaren är medveten 

om att de reglerade verksamheterna kan påverka 

kvinnor och män på olika sätt.

2.  Undertecknaren förbinder sig att i sin roll som 

reglerande instans beakta kvinnors och mäns särskilda 

behov, intressen och villkor.

> Del III

> Rollen som reglerande instans

200



VÄNORTSSAMARBETE OCH 
INTERNATIONELLT SAMARBETE

Artikel 30

1.  Undertecknaren är medveten om värdet av 

vänortssamarbete och av kommuners och regioners 

europeiska och internationella samarbete för att föra 

medborgarna närmare varandra och främja ömsesidigt 

lärande och förståelse över nationsgränserna.

2.  Undertecknaren förbinder sig att inom ramen 

för vänortssamarbetet och det europeiska och 

internationella samarbetet

•  se till att kvinnor och män med olika bakgrund deltar 

i dessa aktiviteter på samma villkor

•  utnyttja vänortssamarbetet och europeiska och 

internationella partnerskap som en plattform för 

erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande när det 

gäller jämställdhetsfrågor

•  integrera ett jämställdhetsperspektiv i det 

decentraliserade samarbetet
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The Council of European Municipalities and Regions (CEMR), det europeiska kommun- och regionförbundens  

samarbetsorganisation, är den bredaste sammanslutningen för kommunförbund och regionförbund i Europa.

CEMR:s medlemmar är nationella sammanslutningar bestående av kommunförbund och regionförbund från över 

trettio europeiska länder. 

CEMR:s huvudsyfte är att främja ett starkt och enat Europa baserat på lokalt och regionalt självstyre och demokrati; 

ett Europa där besluten tas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

CEMR:s arbete täcker ett brett spektra av områden där bland annat offentlig service, transporter, regionalpolitik, 

miljö och lika möjligheter ingår.

CEMR är också aktivt på den internationella arenan. CEMR är den europeiska avdelningen inom världsorganisationen 

för städer och kommuner, United Cities and Local Governments (UCLG).
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

Sbn § 69 Dnr SBN 2021/113

Justering av lokala ordningsföreskrifter

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i 
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 samt A 17:01 enligt bilagor 
med handlingsid: Sbn 2021.1922 respektive Sbn 2021.1924, samt översänder 
desamma till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till 
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig 
plats i kommunen. Verksamheten redovisar förslag på förändringar i reglemente A 
16:1 samt A 17:1 enligt nedan. I bifogade reviderade reglementen är berörda stycken 
markerade med gult, ny eller ändrad text är röd. 

Förvaltningen föreslår följande förändringar:

A 16:1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
Tomelilla kommun
Befintlig text.

Containrar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container, som ställs upp på offentlig 
plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. Containern 
ska tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och 
telefonnummer.

Förslag på kompletterande text.

Containrar och byggställningar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container eller byggställning, som 
ställs upp på offentlig plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av 
polismyndigheten. Containern eller byggställningen ska tydligt märkas upp med 
ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och telefonnummer.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 69 forts.

A 17:1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på 
gångbana m.m. i Tomelilla kommun

Fastighetsinnehavares skyldighet
Befintlig text.
Övrigt såsom framkomlighet, trafiksäkerhet och trevnad
6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla

gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras

samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga

omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen

eller av denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag, 
uppställas på plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av 
kommunen.

De åtgärder som krävs är bl.a. att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på

gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för

gångtrafikanter.

Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera 
hållet.

Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut 
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 69 forts.

Den fria höjden som krävs är:

- Över gångbana minst 2,5 m

- Över cykelväg minst 3,2 m

- Över körbana minst 4,6 m

Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på 
tomtägarensbekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.

Förslag på ny paragraf samt kompletterande text
Trafiksäkerhet på bostadsgator
Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter 
och det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum. 

Befintlig text i §6 som flyttas till denna paragraf.
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. 

Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera 
håll.

Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut 
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.

Den fria höjden som krävs är:

- Över gångbana minst 2,5 m

- Över cykelväg minst 3,2 m

- Över körbana minst 4,6 m

Befintlig text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på tomtägarens 
bekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.

Förslag på ändring av text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra 
åtgärden.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 69 forts.

Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över 
fastigheten och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med §§8–9 i 
detta reglemente.
Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.

Befintlig text
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente
8 § Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av 
växtlighet enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, utför 
Tomelilla kommun beskärning.

Förslag på ändring av text
Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet 
enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett 
föreläggande. Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet.

Barnperspektivet
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i 
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i 
gaturummet.

Miljöperspektivet
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet.

Uppföljning
Vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i 
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:1 samt A 17:1 enligt bilagor med 
handlingsid: Sbn 2021.1848 respektive Sbn 2021.1847, samt översänder desamma till 
kommunstyrelsen.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 69 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2021.1859.

A 16_1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla 
kommun_reviderad, handlingsid: Sbn 2021.1848.

A 17_1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m i Tomelilla 
kommun_reviderad, handlingsid: Sbn 2021.1847.

A 16:01 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun (slutlig 
version Sbn § 69 2021-08-27), handlingsid: Sbn 2021.1922.

A 17:01 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m  i Tomelilla 
kommun (slutlig version Sbn § 69 2021-08-27), handlingsid: Sbn 2021.1924.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr A 16:1
 

Kf § 102/2016 Dnr KS 2016/211

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Antagen av kommunfullmäktige 12 september 2016, Kf § 102.
Gäller från 15 oktober 2016.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige.

Dokumentansvarig tjänsteman: Säkerhetssamordnare.

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
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Lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Tomelilla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentliga platser 
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Tomelilla kommun ska upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats 
under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2.  Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhetstid
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 10 §, 11 §, 12 §, 17 § 
och 20 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, lossning, forsling och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska Miljöförbundet eller 
räddningstjänsten kontaktas innan arbetet påbörjas.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning eller utrymningsvägar blockeras. Räddningstjänstens arbete får 
inte hindras, inte heller får hanteringen utgöra hinder för eller riskera att skada personer 
med funktionsnedsättningar.

Schaktning, grävning, återställning m.m.

6 § Den som är ansvarig för uppgrävande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga störning.
Återställning ska utföras enligt ”Allmänna bestämmelser för grävning i Tomelilla 
kommun”.

Störande ljud

7 § Arbete som orsakar störande buller, t ex stenkrossning, pålning och nitning samt 
sådant arbete där kompressorer, pneumatiska borrar och liknande motordrivna verktyg 
och redskap används, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd på vardagar kl. 20.00 - 
07.00 samt alla tider lördagar, söndagar och helgdagar.

Containrar och byggställningar

8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container eller byggställning, som ställs 
upp på offentlig plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. 
Containern eller byggställningen ska tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, 
namn, adress och telefonnummer.
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Markiser, flaggor, skyltar och utbud av varor

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,40 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Föremål, t ex trottoarskyltar och varor, får inte ställas upp så att de utgör hinder för dem 
som passerar med förflyttningshjälpmedel/barnvagn eller så att de riskerar att skada 
personer med funktionsnedsättningar.

Affischering

10 § Affischer, annonser, klistermärken, projicerade budskap eller liknande anslag får inte 
utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar 
eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på anordningar som är avsedda för detta 
ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte ingår i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
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Förtäring av alkohol

13 § Alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom de områden som anges på 
bifogad karta (bilaga 1) annat än i samband med och inom områden som omfattas av 
tillåten utskänkning av sådana drycker. Alkoholdrycker får inte förtäras på skolgårdar och 
lekplatser inom Tomelilla kommun.

Följande platser omfattas:
- Järnvägsstationen och avgränsat område söderut längs järnvägsspåret.
- Torget och området runt fritidsgården Soffta samt västra delen av Gustafs Torg.
- Välabäcken med sträckning ner till Skogsbacken.

Hundar

14 § Hundens ägare, eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa 
bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund 
för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för 
polishund i tjänst.

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats, förutom inom område särskilt 
anordnat för hundrastning. Hund ska vara märkt i enlighet med bestämmelser i 2 § Lag 
om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).

16 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser.

Sprängning, skjutning med eldvapen, fyrverkeri och 
pyrotekniska varor

17 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen.

18 § Kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket 
vapenlagen får inte användas på offentlig plats.
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Fyrverkeri

19 § Med fyrverkeri menas explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen som avger 
ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål.

20 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats utan 
tillstånd av polismyndigheten. Tillståndsgivningen grundar sig på hänsyn till tidpunkt, 
platsens belägenhet och övriga omständigheter såsom risk för skada eller avsevärd 
olägenhet för person eller egendom. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får 
användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd mellan kl. 22.00 – 02.00 på 
Valborgsmässoafton och Nyårsafton.

Ridning och löpning

21 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår.

Löpning får inte ske i motionsspår när skidspår preparerats.

Avgift för att använda offentlig plats

22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11§, 12 § första stycket, 13§, 15-18 §§, 20-21 §§ döms till penningböter enligt 3 
kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1
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A 17:1 – Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m.m.  

 
 
 
 
 
 
 

TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr A 17:1 
 
 

Kf § 14/2017 Dnr Ks 2016/.438 
 
 
 

Reglemente om skyldigheter kring renhållning på 
gångbana m.m. i Tomelilla kommun 

 
Gäller från den 1 mars 2017. 

 
Tomelilla Kommun föreskriver följande med stöd av 3 § Lag med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning (1998:814) och 1 § Förordning om gaturenhållning och 
skyltning (1998:929). 

 

Fastighetsinnehavares skyldighet 
1 § Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för offentliga platser är 
innehavare av fastighet skyldig att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande 
åtgärder som avses i 2 § första stycket Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. Det gäller gångbana och annat, som krävs för gångtrafiken 
utanför fastigheten. Dessa benämns som gångbaneutrymmet. 

 
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit 
väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret. 

 
Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
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A 17:1 – Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m.m.  

Med gångbaneutrymmet avses 
Gångbaneutrymmet är utformat med kantsten, som gräns mot körbana eller asfalt med 
motveck. Gångbaneutrymmet kan i vissa fall vara skilt från renhållningsskyldig fastighet 
av en gräs- eller buskyta, med en bredd av upp till fem meter. 

 

Föreskrifter som förtydligar de åtgärder som ska vidtas 
2 § Nedanstående föreskrifter gäller de åtgärder som ska vidtas av fastighetsinnehavaren 

 

Växtlighet och nedskräpning 
3 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att ta bort ogräs och annan växtlighet från 
gångbaneutrymmet. 

 
Nedskräpande föremål, växtdelar och fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte 
sopas ned i rännstenen eller ut i körbanan utan ska sopas upp och föras bort. 

 

Snöröjning m.m. 
4 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet 
för gångtrafiken. Vid halka ska fastighetsinnehavaren skyndsamt sanda 
gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder som motverkar halka. 

 
Efter vintersäsongen är fastighetsinnehavaren är skyldig att sopa upp och föra bort 
sandningssand från gångbaneutrymmet. 

 
Om kommunen vid snöröjning måste nyttja gångbanan för uppläggning av snö, bortfaller 
fastighetsinnehavarens skyldighet enligt 4 § första stycket. 

 

Rännstensbrunnar m.m. 
5 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is, 
i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, 
grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen. 
 

Trafiksäkerhet på bostadsgator 
6 § Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter och 

det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum.  
 
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. Sikten 
ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. 

 
Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 cm 
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A 17:1 – Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m.m.  

räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera hållet. 
 

Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut över 
gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter. 
Den fria höjden som krävs är: 
 

- Över gångbana minst 2,5 m 
- Över cykelväg minst 3,2 m 
- Över körbana minst 4,6 m 

 
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara för 
trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra åtgärden. 
Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över 
fastigheten och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med §§ 9-10 i 
detta reglemente. 
 

Övrigt såsom trafiksäkerhet, framkomlighet och trevnad 
7 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla 
gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras 
samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga 
omständigheter kan ställas ifråga om trafiksäkerhet, framkomlighet och trevnad. 
Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen eller av 
denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag, uppställas på 
plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av kommunen. 

 
De åtgärder som krävs är bl.a. att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på 
gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för 
gångtrafikanter. 

 

Överträdelse av föreskrifterna 
8 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina 
skyldigheter enligt 1 och 3 - 7 § kan dömas till böter enligt 14 § första stycket Lag med 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 
 
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente 
9 § Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet 
enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett föreläggande. 

 
10 § Tomelilla kommun debiterar i enlighet med Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning § 15 fastighetsägaren för de kostnader 
som föranleds av åtgärderna enligt denna författning § 8. 
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr A 16:01

Kf § 102/2016 Dnr KS 2016/211

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Antagen av kommunfullmäktige 12 september 2016, Kf § 102.
Gäller från 15 oktober 2016.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige.

Dokumentansvarig tjänsteman: Säkerhetssamordnare.

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
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Lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Tomelilla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentliga platser 
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Tomelilla kommun ska upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats 
under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2. Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhetstid
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 10 §, 11 §, 12 §, 17 § 
och 20 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, lossning, forsling och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska Miljöförbundet eller 
räddningstjänsten kontaktas innan arbetet påbörjas.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning eller utrymningsvägar blockeras. Räddningstjänstens arbete får 
inte hindras, inte heller får hanteringen utgöra hinder för eller riskera att skada personer 
med funktionsnedsättningar.

Schaktning, grävning, återställning m.m.

6 § Den som är ansvarig för uppgrävande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga störning.
Återställning ska utföras enligt ”Allmänna bestämmelser för grävning i Tomelilla 
kommun”.

Störande ljud

7 § Arbete som orsakar störande buller, t ex stenkrossning, pålning och nitning samt 
sådant arbete där kompressorer, pneumatiska borrar och liknande motordrivna verktyg 
och redskap används, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd på vardagar kl. 20.00 - 
07.00 samt alla tider lördagar, söndagar och helgdagar.

Containrar och byggställningar

8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container eller byggställning, som ställs 
upp på offentlig plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. 
Containern eller byggställningen ska tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, 
namn, adress och telefonnummer.
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Markiser, flaggor, skyltar och utbud av varor

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,40 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Föremål, t ex trottoarskyltar och varor, får inte ställas upp så att de utgör hinder för dem 
som passerar med förflyttningshjälpmedel/barnvagn eller så att de riskerar att skada 
personer med funktionsnedsättningar.

Affischering

10 § Affischer, annonser, klistermärken, projicerade budskap eller liknande anslag får inte 
utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar 
eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på anordningar som är avsedda för detta 
ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte ingår i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
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Förtäring av alkohol

13 § Alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom de områden som anges på 
bifogad karta (bilaga 1) annat än i samband med och inom områden som omfattas av 
tillåten utskänkning av sådana drycker. Alkoholdrycker får inte förtäras på skolgårdar och 
lekplatser inom Tomelilla kommun.

Följande platser omfattas:
- Järnvägsstationen och avgränsat område söderut längs järnvägsspåret.
- Torget och området runt fritidsgården Soffta samt västra delen av Gustafs Torg.
- Välabäcken med sträckning ner till Skogsbacken.

Hundar

14 § Hundens ägare, eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa 
bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund 
för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för 
polishund i tjänst.

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats, förutom inom område särskilt 
anordnat för hundrastning. Hund ska vara märkt i enlighet med bestämmelser i 2 § Lag 
om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).

16 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser.

Sprängning, skjutning med eldvapen, fyrverkeri och 
pyrotekniska varor

17 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen.

18 § Kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket 
vapenlagen får inte användas på offentlig plats.
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Fyrverkeri

19 § Med fyrverkeri menas explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen som avger 
ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål.

20 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats utan 
tillstånd av polismyndigheten. Tillståndsgivningen grundar sig på hänsyn till tidpunkt, 
platsens belägenhet och övriga omständigheter såsom risk för skada eller avsevärd 
olägenhet för person eller egendom. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får 
användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd mellan kl. 22.00 – 02.00 på 
Valborgsmässoafton och Nyårsafton.

Ridning och löpning

21 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår.

Löpning får inte ske i motionsspår när skidspår preparerats.

Avgift för att använda offentlig plats

22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11§, 12 § första stycket, 13§, 15-18 §§, 20-21 §§ döms till penningböter enligt 3 
kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla  

0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

Tomelilla den 10 september 2021 

Handläggare:  Sara Anheden 

Diarienr:  2021-0530 

 

 
 

 

Arvode för kurser och konferenser 
 
Vid bolagsstämman den 25 juni 2020 beslutades om arvoden för bolagsstyrelsen för 
Österlen VA AB. Arvodena följer Tomelilla kommuns arvodesreglemente. Av § 2 punkt d 
framgår att arvode i samband med kurser och konferenser inte utgår. 
 
I samband med uppstarten för VA-bolaget har styrelsen genomfört ett antal 
utbildningar för att sätta sig in i VA-frågor. Sedan bolagsstarten fram till idag har 
styrelsen sammanlagt haft 12 timmar utbildning utan arvode. De kommande åren finns 
behov av ytterligare utbildning.  
 
Styrelsen ser med oro på möjligheten att i framtiden rekrytera förtroendevalda som är 
intresserade av VA-frågor när de inte får arvode för de kurser och konferenser som de 
behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt vis. Det finns redan 
idag styrelseledamöter som uttryckt att de avser att inte längre delta i utbildningar och 
konferenser om det inte utgår arvode. 
 
Bolagsstyrelsen för Österlen VA AB hemställer därför hos Tomelilla kommun om att 
arvodesreglerna för bolagsstyrelsen ändras så att det utöver vad som redan framgår av 
Tomelilla kommuns reglemente för förtroendevalda även ska utgå arvode för 
deltagande i kurser och konferenser där styrelsen beslutat om deltagande.  
 
 
 
 
Sander Dijkstra                                      Carl-Göran Svensson 
Styrelseordförande                               Vice ordförande 
 

 

 

 

 

 

227

mailto:kontakt@osterlenva.se


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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Diarienummer: KS 2017/417

Datum 15 september 2021

Tjänsteskrivelse angående arvode för 
kurser och konferenser

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara Österlen VA AB:s hemställan om 
arvode för kurser och konferenser i enlighet med lydelsen i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Bolagsstyrelsen för Österlen VA AB har lämnat in en hemställan innebärande att 
arvodesreglerna för bolagsstyrelsen ändras så att det utöver vad som redan framgår 
av Tomelilla kommuns reglemente för förtroendevalda även ska utgå arvode för 
deltagande i kurser och konferenser där styrelsen beslutat om deltagande.

Tomelilla kommuns reglemente för ekonomiska villkor för förtroendevalda antogs av 
kommunfullmäktige den 17 september 2018, kf § 98/2018. Ärendet hade beretts av 
den av fullmäktige tillsatta organisations- och arvodesberedningen. 

Såväl i beredningen som vid fullmäktigesammanträdet diskuterades huruvida 
utbildningar, kurser, konferenser m.m. skulle berättiga till sammanträdesarvode eller 
inte. Vid fullmäktiges behandling yrkades att varje nämnd skulle kunna besluta om 
sammanträdesarvode ska utges för utbildningar m.m. i enlighet med § 2d i 
reglementet, men förslaget röstades ner med 19-16.

Enligt § 16 är det kommunstyrelsens arbetsutskott som avgör frågor om tolkning och 
tillämpning av reglementet. 

Tomelilla kommuns reglemente för ekonomiska villkor för förtroendevalda är under 
beredning och kommer att genomgå en översyn i samband med ny mandatperiod 
efter valet 2022.

228



2 (2)

Ekonomiska konsekvenser
Föreliggande beslut föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Föreliggande beslut föranleder inga konsekvenser gällande barn.

Miljöperspektivet
Föreliggande beslut föranleder inga konsekvenser gällande miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 15 september 2021.

Kommunledningskontoret

Thomas Lindberg

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:

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

Diarienummer: KS 2021/150

Datum 8 september 2021

Tjänsteskrivelse ingående av 
samarbetsavtal Vattenvård i sydost

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ingå samarbetsavtal Vattenvård i sydost med Österlens 
vattenråd och med Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Kostnaden är 
320 500 kr per år 2021-2023. Medel för 2021 tas inom kommunstyrelsens ram och 
kostnaderna för åren 2022-2023 kommer att beaktas i kommande budgetar.

Ärendebeskrivning
Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag ha uppnått god status till senast 2027. 
Av sydöstra Skånes 13 vattendrag är det endast 1 vattendrag som uppnår detta. 
Vattendragen uppvisar bland annat höga halter av kväve och fosfor.

Anledningen till detta är delvis att människan under 1800-talets senare del grävde om 
vattendragen för att frigöra mer odlingsmark i svälttider. Vattendragens ursprungliga 
slingrade form ersattes av raka diken och ca 90 % av Skånes alla naturliga våtmarker 
togs bort. Detta har haft stor negativ påverkan på vattendragens och våtmarkernas 
naturliga förmåga att rena näring, bilda grundvatten, jämna ut flöden och hålla hög 
biologisk mångfald. Ett förändrat jordbruk har även lett till att mer kväve och fosfor 
når vattendragen och sedan transporteras till havet där effekterna blir övergödning 
och på sikt bottendöd. Östersjön tar årligen emot mer än dubbelt så mycket kväve 
och tredubbelt så mycket fosfor som för 100 år sedan och har gått från att vara ett 
näringsfattigt hav till ett övergött hav.

Problematiken med vattendragen och i sin tur havet är väl uppmärksammat och just 
nu sker stora internationella och nationella satsningar på vattenvård. Det finns många 
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statliga och icke-statliga bidrag att söka för att bekosta de vattenvårdande projekten. 
En vattenvårdande åtgärd som har visat sig vara särskilt effektiv är anläggandet av 
våtmarker. Våtmarker renar näring på ett naturligt och effektivt sätt, ökar den 
biologiska mångfalden, ökar grundvattenbildningen som bildar vårt dricksvatten, 
samt jämnar ut låga och höga flöden. Med klimatförändringar och prognoser om 
extremare väder i framtiden är grundvattenbildning och utjämning av vattenflöden 
extra viktiga. Vackra vattenmiljöer har även en naturlig attraktionskraft för 
människor vilket kan få positiv effekt på turism, fiske och attraktiva boendemiljöer. 
En våtmark kan exempelvis användas som skridskobana, badplats eller locka vilt till 
jakt.

I sydöstra Skåne är behovet av vattenvård stort då landskapet är starkt präglat av 
jordbruksmark. På grund av begränsade ekonomiska resurser har sydöstra Skånes två 
vattenråd (Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån) 
genomfört relativt få vattenvårdande åtgärder fram tills att projekt Vattenvård i 
sydost inleddes år 2020. Det är ett samarbetsprojekt mellan sydöstra Skånes två 
vattenråd och sträcker sig över 6 kommuner (Kristianstad, Hörby, Tomelilla, 
Simrishamn, Sjöbo och Ystad) och 13 vattendrag. Projektet pågår mellan 2020-2023 
och arbetet leds av en åtgärdssamordnare som anställts av statliga bidrag. Projektets 
syfte är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag inom arbetsområdet ska 
uppnå god ekologisk status till senast 2027 genom vattenvårdande åtgärder. 

Åtgärdssamordnaren hittar och för dialog med intresserade markägare, initierar och 
driver åtgärdsprojekt, samt söker bidragspengar för genomförandet. Projektet inleds 
med Etapp 1 (2021-2023) och om finansiella medel finns så kommer det följas av 
Etapp 2 (2024-2027). Målet är att fram tills 2027 ha anlagt minst 50 ha våtmarker. 
Vattendragen går över kommungränserna och det är extra viktigt att arbetet sker 
gemensamt för att säkra en framtid med goda förutsättningar för våra vattenmiljöer. I 
och med Vattenvård i sydost sker arbetet just nu mot friskare vattendrag samt 
levnadskraftiga miljöer i och intill vattendragen.

Tilläggas kan att Länsstyrelsen har gett vattenråden ett förhandsbesked om ytterligare 
LOVA-bidrag som medför att åtgärdssamordnarens tjänst kommer att kunna 
förlängas till december 2024. Överblivna medel i projektet Österlens sköna 
vattendrag kommer att kunna användas inom detta projekt, Vattenvård i sydost. I 
projektet Österlens sköna vattendrag genomfördes en högre grad ideellt arbete än 
förväntat och därför blev det medel över.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tecknar samarbetsavtal Vattenvård i 
sydost med Österlens vattenråd och med Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån. Kostnaden är på 320 500 kr per år och spänner över åren 2021-2023. Medel 
för 2021 tas inom kommunstyrelsens ram och kostnaderna för åren 2022-2023 
kommer att beaktas i kommande budgetar.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för Tomelilla kommun är 320 500 kr per år under åren 2021-2023. Totalt 
kommer vardera vattenråd ha en budget på totalt 500 tkr per år. 

Barnperspektivet
Bra vatten i våra vattendrag och hav, god tillgång till grundvatten och därmed 
dricksvatten samt möjligheter till bad och fiske är viktigt för våra barn liksom för oss 
vuxna.

Miljöperspektivet
Ärendet är en mycket viktig miljöfråga som utvecklas i ärendebeskrivningen.

Uppföljning
Projektets etapp 1 pågår fram till 2023. I god tid kommer en utvärdering ske och 
därefter fattas beslut om möjlig etapp 2 åren 2024-2027.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 8 september 2021. 

Projektbeskrivning Vattenvård i sydost, Therese Parodi.

Utkast samarbetsavtal Vattenvård i sydost Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeåns (NKT).

Utkast samarbetsavtal Vattenvård i sydost Österlens vattenråd (ver2).

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Simrishamns kommun

Ystads kommun
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Sjöbo kommun

Kristianstads kommun

Hörby kommun

Österlens vattenråd

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Projektledare Therese Parodi

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Dokumentationen, inklusive fotografier får användas fritt och spridas av Länsstyrelsen och andra aktörer. 

VATTENVÅRD I SYDOST 

2020-2023 

 

2021-06-02 

 

 

En gemensam satsning av  

Österlens vattenråd & Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 

 

 

  

Tommarpsån. Foto: Hans-Olof Höglund 
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Sammanfattning 
 

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag ha uppnått god status till senast 2027. Av sydöstra 

Skånes 13 vattendrag är det endast 1 vattendrag som uppnår detta. Vattendragen uppvisar bland 

annat höga halter av kväve och fosfor. 

Anledningen till detta är delvis att människan under 1800-talets senare del grävde om vattendragen 

för att frigöra mer odlingsmark i svälttider. Vattendragens ursprungliga slingrade form ersattes av 

raka diken och ca 90 % av Skånes alla naturliga våtmarker togs bort. Detta har haft stor negativ 

påverkan på vattendragens och våtmarkernas naturliga förmåga att rena näring, bilda grundvatten, 

jämna ut flöden och hålla hög biologisk mångfald. Ett förändrat jordbruk har även lett till att mer 

kväve och fosfor når vattendragen och sedan transporteras till havet där effekterna blir övergödning 

och på sikt bottendöd. Östersjön tar årligen emot mer än dubbelt så mycket kväve och tredubbelt så 

mycket fosfor som för 100 år sedan och har gått från att vara ett näringsfattigt hav till ett övergött 

hav.  

Problematiken med vattendragen och i sin tur havet är väl uppmärksammat och just nu sker stora 

internationella och nationella satsningar på vattenvård. Det finns många statliga och icke-statliga 

bidrag att söka för att bekosta de vattenvårdande projekten. En vattenvårdande åtgärd som har visat 

sig vara särskilt effektiv är anläggandet av våtmarker. Våtmarker rena näring på ett naturligt och 

effektivt sätt, ökar den biologiska mångfalden, ökar grundvattenbildningen som bildar vårt 

dricksvatten, samt jämnar ut låga och höga flöden. Med klimatförändringar och prognoser om 

extremare väder i framtiden är grundvattenbildning och utjämning av vattenflöden extra viktiga. 

Vackra vattenmiljöer har även en naturlig attraktionskraft för människor vilket kan få positiv effekt på 

turism, fiske och attraktiva boendemiljöer. En våtmark kan exempelvis användas som skridskobana, 

badplats eller locka vilt till jakt.  

I sydöstra Skåne är behovet av vattenvård stort då landskapet är starkt präglat av jordbruksmark. På 

grund av begränsade ekonomiska resurser har sydöstra Skånes två vattenråd (Österlens Vattenråd 

och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån) genomfört relativt få vattenvårdande åtgärder 

fram tills att detta projekt inleddes år 2020. Detta projekt heter Vattenvård i sydost och detta 

dokument är en beskrivning av projektet. Det är ett samarbetsprojekt mellan sydöstra Skånes två 

vattenråd och sträcker sig över 6 kommuner (Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och 

Ystad) och 13 vattendrag. Projektet pågår mellan 2020-2023 och arbetet leds av en 

åtgärdssamordnare som anställts av statliga bidrag. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för 

att fler vattendrag inom arbetsområdet ska uppnå God ekologisk status till senast 2027 genom 

vattenvårdande åtgärder. Åtgärdssamordnaren hittar och för dialog med intresserade markägare, 

initierar och driver åtgärdsprojekt, samt söker bidragspengar för genomförandet. Projektet inleds 

med Etapp 1 (2021-2023) och om finansiella medel finns så kommer det följas av Etapp 2 (2024-

2027). Målet är att fram tills 2027 ha anlagt minst 50 ha våtmarker. 

Vattendragen går över kommungränserna och det är extra viktigt att arbetet sker gemensamt för att 

säkra en framtid med goda förutsättningar för våra vattenmiljöer. I och med Vattenvård i sydost sker 

arbetet just nu mot friskare vattendrag samt levnadskraftiga miljöer i och intill vattendragen. 
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Inledning 
 

Vattendragen i sydöstra Skåne behöver förbättras. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag ha 

uppnått god status till senast 2027, men i sydöstra Skåne är det för närvarande (2021) endast ett av 

13 vattendrag som uppnår detta (se sid 12). Vattendragen uppvisar höga halter av bland annat kväve 

och fosfor.  

Människan har påverkat landskapet mycket de senaste hundra åren och många naturliga 

sötvattensmiljöer är borttagna eller förändrade (Naturvårdsverket 2020). Vattenvårdande åtgärder 

som att exempelvis återskapa våtmarker (Figur 1) har visat sig vara betydelsefulla och kanske ännu 

viktigare för framtiden.  Det behövs mer vatten på land som på ett naturligt sätt renar vattnet, ökar 

den biologiska mångfalden och på sikt bildar dricksvatten (Naturvårdsverket u.å.). Delar av sydöstra 

Skåne lider redan i dagsläget brist på dricksvatten under varma sommardagar och man räknar med 

att problemen kommer öka i framtiden med klimatförändringarna (Länsstyrelsen 2012). Extremare 

nederbördsperioder samt utökade perioder av torka kan bli effekter och därmed behövs effektiva 

metoder att dämpa flöden samt magasinera vatten.  

Just nu sker många internationella och nationella satsningar på vattenvård som underlättar arbetet. 

Vattenmiljöproblemen följer inte kommungränserna och därmed är vattenrådens roller allt mer 

viktiga som samverkande organ över kommungränserna. På grund av begränsade ekonomiska 

resurser har sydöstra Skånes två vattenråd hittills inte kunnat satsa på konkreta vattenvårdsprojekt, 

behovet är stort och exempelvis har Kävlingeåns Vattenråd arbetat med vattenvårdande åtgärder i 

snart 30 år (Kävlinge kommun 2020). I och med anställningen av den gemensamma 

åtgärdssamordnaren och detta projekt finns det stora möjligheter att få igång ett långsiktigt 

åtgärdsarbete för sydöstra Skånes vatten. 

Projektet Vattenvård i sydost pågår mellan 2020 – 2023 och är ett samarbete mellan sydöstra Skånes 

två vattenråd, Österlens Vattenråd (ÖVR) och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT). 

Projektet sträcker sig över 6 kommuner och 13 vattendrags avrinningsområden. Projektet leds av en 

åtgärdssamordnare som anställts med LOVA-medel från Länsstyrelsen.  

 

 

Figur 1. Våtmark i Torup, Klammersbäcks avrinningsområde. Foto: Therese Parodi 
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Projektets arbetsområde 

Projektets geografiska gränser utgörs av de två vattenrådens (ÖVR och NKT) gemensamma 

arbetsområde (Figur 2). Detta utgörs av 13 vattendrags avrinningsområden som sträcker sig över 6 

kommuner; Kristianstad, Hörby, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad. 

 

Figur 2. Projektets arbetsområde utgörs ÖVR och NKT:s gemensamma arbetsområden och avgränsas av de svarta linjerna. 

Svart linje = vattendragens naturliga avrinningsområden. Röd linje = kommungränser. 
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Projektets syfte och målsättningar 
Projektet inleds med Etapp 1 (2021-2023) och om finansiella medel finns så kommer Etapp 2 (2024-

2027) att inledas eftersom det bedöms att vattendragen inte kommer ha hunnit uppnå God status till 

2027 enligt vattendirektivet inom Etapp 1. Det bedöms rimligt att Etapp 2 avslutas samtidigt som 

EU:s vattendirektivs förvaltningscykel (sid 10) avslutas. 

Projektets syfte  

Syftet är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag inom arbetsområdet ska uppnå God 

ekologisk status till senast 2027 (se Tabell 1 på sid 12 för aktuell status). 

Projektets målsättningar 

Målsättningen är att inom arbetsområdet och under Etapp 1 och Etapp 2 anlägga minst 50 ha 

våtmarker/dammar. År 2027 skulle dessa 50 ha våtmarker totalt ha reducerat upp till cirka 100 ton 

kväve och 10 ton fosfor*. Så länge de 50 ha våtmarkerna är i drift och har bra funktion kommer de 

fortsättningsvis rena upp till ca 25 ton kväve och ca 2,5 ton fosfor per år.  

*Beräkningen utgår från Länsstyrelsens schablonvärden för våtmarkers reduktionseffekter. Kvävereduktion= 

500 kg/ha/år och fosforreduktion= 49 kg/ha/år (Länsstyrelsen Jönköping U.å.) Schablonmässigt räknas det att 

dessa 50 ha våtmarker/dammar anläggs med en takt av 7 ha per år förutom ett år där det anläggs 8 ha. 

Målsättningen med projektet är att inom arbetsområdet: 

• Uppnå god kemisk och ekologisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, samt i 

Östersjön där vattendragen mynnar ut 

• Minska tillförseln av näringsämnen och förorenande ämnen till sjöar, vattendrag och till 

Östersjön. 

• Förbättra vattenhushållningen 

• Minska risken för översvämningar 

• Öka biologisk mångfald samt förbättra levnadsmiljöerna för hotade arter 

• Återskapa en mer naturlig hydrologi i och omkring vattendragen 

• Förbättra vattenanknutna ekosystemtjänster 

• Skapa nya och utveckla de befintliga vattennära rekreationsområdena 

• Bidra till att berörda nationella miljömål uppfylls 

Metodik för att uppfylla syfte och mål 

För att uppnå God ekologisk status behöver halterna av fosfor och kväve minskas i vattendragen. Det 

behöver vara god etablering av bottenfauna, fisk och kiselalger. Vattenlevande djur behöver kunna 

transportera sig i vattendragen. Vattendragen behöver återställas till sin ursprungliga fysiska form 

där vattenfåran slingrar sig fram, istället för raka utdikningar. Svämplan och våtmarker behöver 

bildas/återskapas och vattendragskanter behöver avfasas. Sker många åtgärder riktade till samma 

avrinningsområde ökar möjligheterna till förbättrad statusklassning, sker åtgärderna spritt över hela 

sydöstra Skåne sker fortfarande en förbättring, som kanske inte märks på ändrad statusklassning. 

Åtgärder kommer prioriteras där behovet av miljönytta är som störst. 

Metoden för att fler vattendrag ska uppnå God ekologisk status är genom initiering och 

projektledning av vattenvårdande åtgärder i vattendragens avrinningsområden. Exempel på 

vattenvårdande åtgärder är anläggandet av våtmarker, dammar och svämplan. Inom projektet kan 

det även bli aktuellt att bland annat plantera träd längs vattendrag, återmeandra och avfasa 

vattendragens kanter. 
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Parallellt med det vattenvårdande arbetet inom detta projekt behöver utsläppen minskas vid källan. 

Det är ett arbete som inte ingår i detta projekt. Det kan handla om att minska näringsläckaget från 

jordbruket, från industrier eller från enskilda avlopp. Länsstyrelsen arbetar med att eliminera 

vandringshinder i vattendragen, vilket också är ett viktigt arbete för att nå bättre ekologisk status. 

 

Bakgrund 

 

Vattenråden 
I sydöstra Skåne finns det två vattenråd, Österlens Vattenråd (ÖVR) samt Vattenrådet för Nybroån, 

Kabusaån och Tygeån (NKT). De båda vattenråden är separata organisationer med separata styrelser 

och stadgar (Bilaga A och B). I Figur 3 nedan redovisas respektive vattenråds verksamhetsgrenar. 

Projektet Vattenvård i sydost arbetar gemensamt inom de båda vattenråden. 

Vattenråden är ideella medlemsorganisationer och fungerar som samverkansplattformer för 

kommuner, myndigheter, intresseföreningar, markägare och privatpersoner. De besitter lokal 

kännedom om vattendragen och miljön omkring. De undersöker, informerar och verkar för att 

förbättra vattenmiljöerna i sydöstra Skånes åar. Alla åar provtas regelbundet inom den samordnade 

recipientkontrollen och resultaten visas på respektive vattenråds hemsidor.  

Österlens vattenråd bildades år 2011 och var då en ombildning av Österlens Vattenvårdsförbund som 

bildades 2006. Arbetsområdet sträcker sig över kommunerna Kristianstad, Hörby, Simrishamn, 

Tomelilla. De vattendrags avrinningsområden som ingår i ÖVR:s arbetsområde är: Segesholmsån, 

Julebodaån, Verkeån, Klammersbäck, Mölleån, Rörums norra å, Rörums södra å, Oderbäcken, 

Tommarpsån och Kvarnbybäcken. 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån bildades år 2009 och var då en ombildning av 

Nybroåkommittén som bildades 1982. Arbetsområdet sträcker sig över kommunerna Tomelilla, 

Sjöbo, Simrishamn och Ystad. De vattendrags avrinningsområden som ingår i NKT:s arbetsområde är 

Nybroån, Kabusaån och Tygeån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Respektive vattenråds (NKT och ÖVR) verksamhetsgrenar. 
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Samarbetsavtalet inom Österlens sköna vattendrag 

År 2018 beviljades båda vattenråden Leader-medel för att kunna anställa en gemensam 

projektledare med syfte att öka engagemang och kunskap och vattenmiljöerna inom båda 

vattenrådens arbetsområden. Projektet pågick mellan 2018-2021 under projektnamnet Österlens 

sköna vattendrag. Projektets mål var att informera om och inkludera fler i arbetet med att förbättra 

vattenmiljöernas status. Samarbeten skedde med olika föreningar, företag, högskolor, universitet 

och naturskolor och det organiserades vandringar, workshops och utställningar för att 

uppmärksamma åarna och vattenrådens arbete. En bred informationsinsats lades som grund för 

fortsatt åtgärdsarbete. 

Under Österlens sköna vattendrags projekttid (2018-2021) tecknades ett samarbetsavtal (Bilaga C) 

med finansiell insats mellan de sex kommunerna inom arbetsområdet; Kristianstad, Hörby, 

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Syftet med samarbetsavtalet var att genomföra Leader-

projektet, samt att få kommande åtgärdsarbeten organiserade så att stabilitet och kontinuitet 

uppnås. Målsättningen var bland annat att anställa personal i projektform för att bland annat söka 

statliga medel för att förbättra vattenmiljöernas status. 

Projektledaren/Åtgärdssamordnaren 

I september 2020 anställdes en åtgärdssamordnare inom ett LOVA-projekt (Länsstyrelsen) för att 

initiera och driva vattenvårdande åtgärder inom projektet Vattenvård i sydost. Projektanställningen 

är ett samarbetsprojekt mellan de två vattenråden, ÖVR och NKT, och även över de sex kommunerna 

i arbetsområdet: Kristianstad, Hörby, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad. Projektet pågår mellan 

2020-2023 och beslutet om LOVA-bidrag innebär att Länsstyrelsen finansierar 80% av anställningen 

av en åtgärdssamordnare under år 1 (2020-2021) och år 2 (2021-2022) och 50 % under år 3 (2022-

2023). Åtgärdssamordnarens arbetsområde utgörs av de båda vattenrådens arbetsområden, se Figur 

2 ovan. Målbilden är att åtgärdssamordnarens funktion blir en fast tjänst efter att projekttiden tar 

slut, för att säkerställa att åtgärdsarbetet fortgår. Men det beror på kommunernas medfinansiering, 

aktuella bidrag, samt antal projekt i drift som kan finansiera tjänsten fortsättningsvis. Simrishamns 

kommun anställde även en åtgärdssamordnare med LOVA-medel med start juni 2020. De båda 

åtgärdssamordnarna samarbetar inom vissa projekt. 

Vattenrådens åtgärdssamordnares arbetsuppgifter i projektet är att: 

• Planera, initiera och genomföra åtgärder som reducerar föroreningsbelastning och ogynnsam 

hydrologisk påverkan och som främjar biologisk mångfald och rekreationsintressen i och vid 

vattenmiljöerna. Allt detta ska göras i samförstånd med landsbygdsföretagen utan att 

menligt påverka de lokala landsbygdsverksamheternas verksamheter.  

• Handlägga ansökningar för finansiering av vattenvårdprojekt.  

• Projektledning och rapportering av uppgifter och ekonomisk uppföljning av projekt till 

Länsstyrelsen och Vattenråden. 

• Informera om arbetet vid vattenrådens styrelsemöten och andra möten och 

sammankomster. 

• Sprida information om vattenvårdsarbetet som vattenråden i sydöstra Skånes gör. 

• Ta fram informationsmaterial. 
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Åtgärdssamordnaren kommer särskilt att arbeta mot följande mål: 

• Inventera utvalda avrinningsområden med avseende på lämpliga åtgärder. 

• Genomföra flera åtgärder mot övergödning där rätt åtgärd placeras på rätt plats. 

• Söka finansiering till genomförandet av vattenvårdande åtgärder. 

• Identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning som orsakar minsta möjliga negativa 

påverkan på landsbygdsföretagens verksamheter. 

• Inventera incitament och styrmedel för att stärka åtgärdsarbetet utifrån lokala 

förutsättningar. 

• Identifiera vilka stöd och underlag som behövs. 

• Bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja 

diskussioner och ta tillvara på lokal kunskap i god anda. 

 

Organisation och roller 
Åtgärdssamordnarens arbete styrs av ÖVR:s och NKT:s respektive stadgar samt respektive 

delegations- och arbetsordningar (Bilaga D och E). Det finns en beredningsgrupp som ansvarar för det 

löpande arbetet inklusive åtgärdssamordarens arbetsuppgifter inom Vattenvård i sydost. 

Beredningsgruppen består av sex personer, tre personer från vattenrådet för NKT och tre personer 

från ÖVR. Beredningsgruppen har inte rösträtt utan fungerar som ett bollplank för 

åtgärdssamordnaren. Gruppen har rätt att adjungera andra personer till gruppen som den finner 

lämpligt, permanent eller tillfälligt. Vattenråden har beslutsrätt för frågor som rör deras 

arbetsområden. 

Det är även väsentligt att vattenvårdsarbetet samordnas och integreras med berörda kommuners 

plan- och VA-avdelningar. 

 

Målen och direktiven som styr 
Grunden till vattenrådens vattenvårdsarbete är omfattande miljölagstiftning men också politiskt 

förankrade överenskommelser och mål så som exempelvis EU:s vattendirektiv och de svenska 

miljömålen. Nedan sammanfattas exempel på de grundläggande mål och direktiv som styr. Många av 

målen ser inte ut att bli uppnådda i tid och därmed finns ett stort behov av vattenvårdande insatser 

både nu och i framtiden. 

EU:s vattendirektiv 

EU:s vattendirektiv (EU:s ramdirektiv för vatten) syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten så 

att vi har tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. Det innefattar sjöar, 

vattendrag, kustvatten och grundvatten, dock inte hav. Det syftar bland annat till att minska 

föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillstånden för akvatiska ekosystem. 

Vattendirektivet antogs år 2000 och det infördes i svensk lagstiftning år 2004. Planeringsarbetet sker 

under 6-åriga förvaltningscykler, efterföljt av åtgärdsarbete. Den första cykeln avslutades 2009, den 

andra 2015, den tredje 2021 och nästkommande blir 2027. Hela Sverige är indelat i fem olika 

vattendistrikt och sydöstra Skåne ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt där Länsstyrelsen Kalmar är 

vattenmyndighet som ansvarar för genomförandet och får stöd av Havs- och vattenmyndigheten 

(Havs och Vattenmyndigheten u.å.). Senast 2027 ska målet om att alla vattenförekomster ska ha God 

ekologisk och kemisk status ha infriats, vad som händer efter 2027 diskuteras på högsta nivå i EU. 
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Baltic sea action plan 
Länderna runt Östersjön, Öresund och Kattegatt samarbetar inom 
aktionsplanen BSAP (Baltic Sea Action Plan) och HELCOM. 
Helsingforskonventionen, Helcom, är en överenskommelse mellan 9 
länder (Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Ryssland, och Tyskland samt EU) om att gemensamt bidra till att 
skydda Östersjöns marina miljö. BSAP berör Östersjön och även dess 
tillrinningsområden, det vill säga vattendragen. Beslutet om 
aktionsplanen fattades av ministrarna runt Östersjön år 2007 och 
målet var att Östersjön skulle ha God ekologisk status år 2021. Trots 
omfattade insatser samt minskade halter av vissa farliga ämnen och 
näringsämnen så uppnås inte målet, därför ska planen uppdateras till 
2021 (Havs och Vattenmyndigheten 2019). 
 
Sveriges miljömål 
År 1999 beslutade Sveriges riksdag beslut om de svenska 
miljökvalitetsmålen. Det finns totalt 16 miljömål (Sveriges miljömål 
2020) och många berör våra vattendrag, exempel på dessa är:  

• Ingen övergödning 

• Myllrande våtmarker 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet,  

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Hav i balans 
Under 2019 utvärderade Naturvårdsverket möjligheten att nå alla 
miljömål dels i Sverige men även i Skåne och resultaten visade att 
ingen av ovan nämnda miljömål beräknades nås till år 2020 
(Naturvårdsverket 2019). 
 
Globala miljömål 
År 2015 enades FN:s medlemsländer om Agenda 2030 och de globala 
målen. De globala målen för miljömässig, social och ekonomisk hållbar 
utveckling utgörs av 17 mål till 2030 (Globala målen u.å). De mål som 
främst berör vattenrådens arbete är målet 6 ”Rent vatten och sanitet” 
där ett av delmålen handlar om att skydda och återställas de 
vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker. Samt mål 15 
”Ekosystem och biologisk mångfald”. 
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Vattendragen behöver förbättras 

Historisk påverkan på vattenmiljöerna 
För bara några hundra år sedan såg vattenmiljöerna helt annorlunda ut, i Skåne fanns ca 90 % mer 

våtmarker och vattendragen slingrade sig fram i landskapet. Mångfalden var betydligt högre, och 

mängden näring som släpptes ut i markerna var betydligt mindre och kunde bindas i marken på 

naturlig väg i exempelvis naturliga våtmarker. Runt år 1900 är Östersjön ett näringsfattigt hav men så 

ser det inte ut i dagsläget. I dagsläget tar Östersjön årligen emot mer än dubbelt så mycket kväve och 

tredubbelt så mycket fosfor som för 100 år sedan och Östersjön är idag betraktat som ett övergött 

hav (Östersjöcentrum, Stockholms universitet 2017). Hur kunde det bli så här? 

Under 1800-talet led Sverige av svält vilket medförde att man ville frigöra mer odlingsmark. Detta 

gjorde man genom att sänka sjöbottnar och gräva bort vattendragens slingrande form till raka diken 

vilket medförde att vattnet rann bort snabbare från odlingsmarken och större odlingsarealer kunde 

frigöras. I och med detta arbete försvann uppemot en fjärdedel av Sveriges naturliga våtmarker och 

ca 90 % av Skånes. Nedan visar Figur 4 att en kraftig minskning av vattenmiljöer har skett på ca 200 

år inom arbetsområdet (Från Segesholmsån i norr till Nybroån i söder). Mindre vatten på land har 

bland annat lett till försämrad näringsrening, ökade utsläpp av koldioxid som tidigare lagrats under 

vattenytan, mindre grundvattenbildning och minskad artrikedom (Naturvårdsverket 2020).   

 

Figur 4. Vattenmiljöer inom arbetsområdet år 1812-1820 jämfört med 2020. Kartorna visar en kraftig minskning av 
vattenmiljöer. Karta: Jora Ligtenberg (Simrishamns kommun). 
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Huvuddelen av den näring som når Östersjön kommer från jordbruket (Figur 5 nedan) och en stor 

ökning av näringstillförsel skedde på 1950 talet vid införandet av handelsgödsel som började 

användas mer och mer istället för stallgödsel. Problemen med bottendöd och fiskflykt kom upp i 

ljuset under 1980-talet. Åtgärdsplaner för att minska näringstransporten började på allvar växa fram.  

I sydöstra Skåne består landskapet till stor del av odlingsmark varav kväve och fosfor transporteras 

till vattendragen, och slutligen hamnar i havet och bidrar till algblomning och på sikt bottendöd. 

Processen påskyndas av att vattnet spolas ut mot havet snabbare i de rätade vattendragen, samt att 

det inte längre finns lika många våtmarker som fångar upp och binder näringen på land. 

(Östersjöcentrum, Stockholms universitet 2017).

 

Figur 5. Olika källor till mänskligt orsakade utsläpp av näring till Egentliga Östersjön, den största andelen kommer från 
jordbruket (Jordbruksverket 2020). 

 

Vattendragens ekologiska och kemiska status 

Kravet enligt EU:s vattendirektiv är att alla vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status tills 

senast 2027 och i sydöstra Skåne är det för närvarande (år 2021) endast ett av 13 vattendrag, 

Julebodaån, som uppnår god ekologisk status (Tabell 1). Fyra av nedanstående vattendrag är inte 

klassade eftersom klassificering endast görs på de större vattenförekomsterna. 

Tabell 1. Ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv för vattendragen inom ÖVR och NKT:s arbetsområden, 

sorterat från norr till söder. 

 

 

 

 

Vattendrag Vattenråd Ekologisk status *  Kemisk ytstatus** 

Segesholmsån ÖVR Måttlig  Uppnår ej god  

Julebodaån ÖVR God Uppnår ej god 

Verkeån ÖVR Måttlig  Uppnår ej god  

Klammersbäck ÖVR Ej klassad Ej klassad 

Mölleån ÖVR Ej klassad Ej klassad 

Rörums norra å ÖVR Måttlig  Uppnår ej god  

Rörums södra å ÖVR Måttlig  Uppnår ej god  

Oderbäcken ÖVR Ej klassad Ej klassad 

Tommarpsån ÖVR Måttlig  Uppnår ej god  

Kvarnbybäcken ÖVR Ej klassad Ej klassad 

Tygeån NKT Måttlig  Uppnår ej god  

Kabusaån NKT Måttlig  Uppnår ej god  

Nybroån  NKT Måttlig  Uppnår ej god  

Ekologisk status  
   Hög  
   God  
   Måttlig  
   Otillfredsställande  
   Dålig  

Kemisk status  
   God  
   Uppnår ej god  
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*Ekologisk status innefattar: 

• Biologiska kvalitetsfaktorer: Bottenfauna, makroalger, makrofyter, kiselalger, växtplankton, fisk. 

• Fysikaliska-kemiska egenskaper: Näringsämnen (kväve och fosfor), ljusförhållanden, syrgasförhållanden, 

försurning 

• Särskilt förorenande ämnen 

• Hydromorfologi: Konnektivitet, hydrologisk regim, morfologiskt tillstånd (VISS u.å). 

**Kemisk status innefattar 45 olika prioriterade ämnen av miljögifter och föroreningar (VISS u.å) 

 

Generellt sett så beror den måttliga ekologiska statusen i vattendragen i Tabell 1 ovan på att 

vattendragen är påverkade av övergödning, dvs. höga halter av kväve och fosfor som främst kommer 

från jordbruket. Näringen transporteras sedan till havet med effekter som övergödning och på sikt 

bottendöd. Vattendragen är även starkt påverkade av människan (uträtade och fördjupade) vilket 

innebär att de naturliga processerna som näringsrening och flödesutjämning är negativt påverkade. 

Många växter och djurs naturliga livsmiljöer har försvunnit som följd. På vissa ställen finns det 

vandringshinder (skapade av människan) som medför att vissa vattenlevande djur inte kan passera 

(VISS 2021). 
 

Vattendragens kväve- och fosforhalter 
Båda vattenråden har respektive samordnade recipientkontroller inom sina arbetsområden, 

resultaten finns på respektive vattenråds hemsidor. Man mäter bl.a. flödet, näringsämnen, 

temperatur, syrgashalt, och totalt organiskt kol. I vissa vattendrag undersöks även vilka djur som 

lever på bottnarna (bottenfauna), kiselalger, flödet och fiskbestånd. Nedan (Figur 6) visas ett utdrag 

ur NKT:s årsrapport för 2020 som illustrerar hur näringsstatus såg ut i Nybroån, Kabusaån och 

Tygeån. Punkterna i bilderna är provpunkter inom NKT:s recipientkontrollprogram och resultatet 

visar halter av kväve och fosfor som varierar främst från höga till extremt höga halter. Totalt 

transporterade NKT:s tre vattendrag under år 2020 756 ton kväve och 4,4 ton fosfor till havet. Störst 

näringsbelastning på havet hade Nybroån som stod för 67 % av de totala utsläppen av kväve samt 66 

% av fosfor. Minst var det i Tygeåns mynning (NKT 2021).  

 

Figur 6. Mätresultat från 2020 av totalkväve (vänster) och totalfosfor (höger) i vattendragen inom NKT:s arbetsområde 

(NKT 2021).  
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År 2020 mätte man inom Österlens Vattenråd vid vattendragens mynningspunkter till havet hur 

mycket kväve och fosfor som transporteras från vattendragen till havet (Tabell 2). Detta benämns 

som arealspecifik förlust. Resultaten visar främst höga förluster och efter det måttligt höga förluster. 

Totalt transporterade Österlens vattendrag under år 2020 ca 330 ton kväve och 4,6 ton fosfor till 

havet. Störst näringsbelastning på havet hade Tommarpsån som stod för 40 % av de totala utsläppen 

av kväve samt 31 % av fosfor. Näst högst näringsbelastning på havet var Verkeån som stod för 20 % 

av kvävetransporten samt 26 % av totala fosfortransporten. Båda dessa vattendrag har störst 

vattenföring. I flera av de mindre vattendragen uppmättes högre halter av fosfor och kväve men 

p.g.a. den mindre vattenföringen är belastningen från dem mindre. Mätningen skedde inte i 

Oderbäcken eftersom det inte fanns vattenföringsuppgifter att tillgå i detta avrinningsområde 

(Calluna 2020).  

Tabell 2. Arealspecifik förlust (kg/ha och år) av kväve och fosfor i mynningspunkterna i vattendragen för år 2020. 

 

 

 

 

 

  

Förlust kväve och fosfor  
   Mycket låga förluster  
   Låga förluster  
   Måttligt höga förluster  
   Höga förluster  
   Extremt höga förluster  

Vattendrag Area 
(ha) 

Vattenföring 
(m3/s) 

Förlust kväve 
(N) kg/ha/år 

Förlust fosfor 
(P) kg/ha/år 

Segesholmsån 6444 0,42 5,7 0,043 

Julebodaån 4688 0,35 3,8 0,088 

Verkeån 15243 1,4 4,5 0,079 

Klammersbäck 1308 0,083 8,0 0,22 

Mölleån 1398 0,087 9,6 0,15 

Rörums norra å 1784 0,10 7,7 0,11 

Rörums södra å 4397 0,31 7,3 0,13 

Tommarpsån 16877 0,99 7,9 0,09 

Kvarnbybäcken 1625 0,07 5,4 0,012 
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Vattenvårdande åtgärder 

 

Behovet av åtgärder 

I sydöstra Skåne är behovet av vattenvård stort på grund av att landskapet främst präglas av 

jordbruksmark samt på grund av ett kraftigt modifierat landskap de senaste hundra åren. Utsläppen 

har ökat och den naturliga näringsreningen har försämrats. De höga halterna näring som 

transporteras från land till hav bland annat via vattendragen medför att Östersjön drabbas av 

algblomning, syrebrist och bottendöd (WWF 2020). Att hålla mer vatten på land är viktigt eftersom 

det på sikt sjunker ned och bildar grundvattnet som vi sedan använder till dricksvatten. Vatten på 

land drar till sig en mängd olika arter och på så vis ökar den biologiska mångfalden. Det behövs en 

variation av vattenmiljöer för att gynna arter som blivit hotade på grund av brist på lämpliga 

levnadsmiljöer, som exempelvis groddjur, ryggradslösa djur, vattenväxter och våtmarksfåglar. I 

jordbruksmiljöer blir vattenmiljöerna viktiga spridningskorridorer för olika djur och växter.  

Med ökad bebyggelse och infrastruktur behövs även ett effektivt sätt att ta hand om dagvattnet, 

flödesdämpning och vattenmagasinering. Med klimatförändringarna i beaktning med extremare 

väder så som mer intensiva skyfall samt perioder av torka så blir dessa typer av funktioner ännu 

viktigare.  

Vattenmiljöer har generellt sett en förmåga att dra till sig människor som vill njuta av närhet eller 

utsikt över vatten, därför är vattenmiljöer i landskapet ofta attraktiva miljöer för rekreation och 

friluftsliv. På lång sikt kommer åtgärdsprojekten att ha positiv påverkan på turism, fiske, 

boendemiljöer och jordbruk (Naturvårdsverket 2009). Genomförandet av vattenvårdsprojekt 

engagerar entreprenörer, konsulter och tjänstemän och skapar arbetstillfällen i närområdet. 

Ett gott exempel på en vattenvårdande åtgärd är Borstakärrs våtmarker (Figur 7) i Christinehofs 

ekopark i Tomelilla kommun. För cirka hundra år sedan utdikades och torrlades området och 2002 

återställdes det med LONA-medel från Naturvårdsverket till dess ursprungliga våtmarker inom 

Naturvårdsprojektet Borstakärr som drevs av Högestad & Christinehof. Landskapet har gått från 

torrlagd monokultur till ett våtmarksområde myllrande av liv och människor som vill njuta av dess 

rekreationsvärde (Christinehofs ekopark u.å). 

 

Figur 7. Borstakärrs våtmarker. Fotograf: Anna Persson 
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Exempel på vattenvårdande åtgärder 

Många av åtgärderna som listas nedan har hög miljönytta och multifunktionalitet och kan bli aktuella 

att genomföra inom projektet. I detta avsnitt beskrivs åtgärden samt vilken miljönytta den har.  

Våtmarker och dammar 

En våtmark är mark där vatten under en stor del av året finns nära under markytan, i nivå med 

markytan eller strax över markytan. Vattenområden som är täckta med växtlighet räknas också in. 

Beroende på platsens förutsättningar samt hur åtgärden utformas kan de fylla olika funktioner, men 

oftast uppnås multifunktionalitet. Den största skillnaden mellan en våtmark och en 

bevattningsdamm är att bevattningsdammen grävs djupare. Bevattningsdammen fylls på med vatten 

naturligt och medför att vattenförbrukningen till bevattning minskar. Våtmarker bidrar bl.a till att:  

 

 

 

 

Tvåstegslösning 

Skiljer sig från ett vanligt vattendrag genom att kanterna är 

tvådelade som i ett trappsteg (Figur 8). I mitten finns en 

djupfåra för att vattnet ska kunna rinna även under låga 

flöden. Detta minskar risken för uttorkning som är negativt 

för de vattenlevande djuren. När vattenflödet är högt 

rinner vattnet ut över de båda terrasserna på sidorna.  

 

 

 

Skyddszon/Kantzon & Anpassad skyddszon 

En skyddszon är en zon längs med ett vattenområde (vattendrag, dike, sjö, damm) som är beklädd 

med växtlighet. Den utgör en gräns mellan åkermark och vattenområdet. Det finns även något som 

kallas Anpassad skyddszon – skillnaden är att dessa kan placeras ut just där markerosionen sker, det 

behöver alltså inte vara vid ett vattendrag utan exempelvis mitt på åkermark.  

 

• Läckage av näring och andra ämnen så som ex. växtskyddsmedel minskar 

• Växtligheten binder marken och minskar erosion 

• Regnvatten och annat vatten tas upp av växtligheten och rinner inte ut till havet 

• Tillför dött material till vattendraget som blir föda till djuren i vattendraget 

• Fler växter och djur kan leva i skyddszonen vilket ökar biologiska mångfalden 

 

 

• Växtligheten på sidorna binder näring och andra ämnen 

• Vattendraget har större möjlighet att karva ut sin ursprungliga slingrande form i landskapet 

• Minskar uttorkning av vattendrag och översvämningar 

• Minskar översvämning 

• Minskar rensningsbehovet av vattendraget 

 

Figur 8. Illustration: Therese Parodi 

Traditionellt dike 

Tvåstegslösning 

Lågt vattenstånd 
Högt vattenstånd 

• Rena vattnet från näringsämnen så som kväve och fosfor 

• Öka biologisk mångfald (fler djur- och växtarter) 

• Kan dämpa höga vattenflöden och fungera som vattenreserv vid torka 

• Öka grundvattenbildningen istället för att vattnet spolas ut mot havet 

• Rekreationsområde för fiske, fågelskådning, jakt m.m. 

• Binda koldioxid som annars bidrar till växthuseffekten 
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Trädplantering längs vattendrag 

Vattendragens kvalité, samt djur och naturliv gynnas av att 

ha träd omkring sig, och även närområdet påverkas positivt 

(Figur 9). Trädens blomning hjälper även till att dra till sig fler 

pollinatörer som kan gynna odlingarna. 

 

Svämplan 

Ett annat namn för detta är flodplan, flodslätt, översilningsytor. Svämplan är plana ytor intill ett 

vattendrag där vattnet vid höga flöden kan svämma över. 

 

Återslingring (så kallat meandring) av vattendrag 

Vattendragen har historiskt sett blivit uträtade för att göra mer plats för odlingsmark – i rätade 

vattendrag har mycket av den naturliga variationen försvunnit. Man kan gräva om vattendragen för 

att efterlikna dess naturliga form som är att slingra/meandra sig fram. Vattendrag kan också med de 

rätta förutsättningarna och med tidens gång börja karva ut sin naturliga form. Slingrande vattendrag 

är bra för att: 

 

 

Andra exempel 

Andra exempel på åtgärder som kan bli aktuella är att lyfta upp vattendrag som är nedgrävda i 

kulvertar, skötsel och underhåll av befintliga anläggningar, placera ut lekgrus till fiskarna och tillföra 

död ved i vattendragen. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med att eliminera vandringshinder för 

vattenlevande organismer. 

• Skuggar vattnet så att temperaturen håller sig nere och jämn 

vilket gynnar djurlivet 

• Skuggningen minskar produktionen av vattenväxter vilket 

minskar igenväxning av vattendraget 

• Trädens rötter binder marken och minskar erosion 

• Träden drar till sig fler djurarter så som fåglar och insekter, 

ökar den biologiska mångfalden 

• Träden kan ta upp näringsämnen som annars hamnat i 

vattendraget/havet 

 

 

 

 

• Minskar erosion vid höga flöden 

• Verkar flödesutjämnande vid höga flöden 

• Binder näring och andra ämnen 

• Håller mer vatten på land vilket blir boplatser för olika djur 

 

 

 

 

 

• Vattnet syresätts mer, vilket gynnar djurlivet 

• Minskar erosionen och därmed underhållet av vattendraget minskas genom att vattenhastigheten sänks 

• Tar längre tid för vattnet att spolas ut i havet, mer vatten på land har många fördelar för djur och natur 

• Näringsämnen och andra ämnen binds mer istället för att spolas ut 

• Mer vatten hålls på land istället för att spolas ut och ökar på så vis grundvattenbildningen 

 

 

 

 

Figur 9. Klammersbäck. Illustration: Per Axell 
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Ur markägarens perspektiv 

Kommentar från en markägare som anlagt våtmarker: 

Som markägare finns det flera motiv med vattenvårdande åtgärder, förutom att man gör en 

miljöinsats så kan man själv tjäna på vattenvård: 

• En våtmark kan samla vattnet istället för att det blir översvämningar som förstör mark 

• En bevattningsdamm leder till minskad vattenförbrukning 

• Många åtgärder ökar den biologiska mångfalden, som i sin tur lockar till sig fler pollinatörer, 

som kan gynna odlingarna och ge högre avkastning. 

• En vacker vattenmiljö blir ett rekreationsområde som kan nyttjas till fiske, fågelskådning, 

bad, skridskoåkning, jakt, etc. 

• Ett slingrande vattendrag istället för ett rakt är den naturliga formen på ett vattendrag. Det 

ger lägre hastighet på vattnet och minskar därmed erosionen som kan förstöra mark.  

 

Uppföljning av åtgärdernas miljönytta 

Via respektive vattenråds samordnade recipientkontroll följs vattendragens kvalitéer upp. Inom vissa 

projekt kan det finnas behov av att följa upp åtgärdernas miljönytta och därmed kan det bli aktuellt 

med utökade provtagningar, inventeringar och/eller modelleringar. Sådana uppföljningar får styras 

av miljönytta och kostnadseffektivitet och baseras på befintliga eller externa ekonomiska resurser. 

 

  

”Som markägare har jag bara goda erfarenheter av att anlägga våtmarker. Det har inte 

inneburit något betungande arbete för oss eftersom att projektledaren sköter det mesta 

och inte heller någon ekonomisk förlust. Det finns bidrag att få för betesmark som 

förändras till våtmark och bidrag för anläggande och skötsel. Jag tycker det är viktigt att 

återställa vattenmiljöer, gynna mångfalden och rena kväve och fosfor. Betesdriften har 

inte påverkats negativt och på köpet får man ett vackert område att njuta av.” 
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Metodik för åtgärdsarbetet 
 

Åtgärder kommer att prioriteras där behovet är som störst, miljönytta och kostnadseffektivitet styr 

prioriteringen av projekt. Åtgärdssamordnaren arbetar efter nedanstående metodik vid initiering och 

projektledning av vattenvårdande åtgärder: 

Initieras antingen via markägaren eller via åtgärdssamordnaren. 

Åtgärdssamordnaren kan hitta intresserade markägare via broschyrer, 

informationsmöten, workshops etc. Bedömning av miljönytta, tekniska och 

ekonomiska förutsättningar görs och eventuella motstridiga intressen. 

 

Fältbesök görs och förslag till utformning diskuteras med intressenten. Markägaren 

rekommenderas gratis rådgivning från konsult via Greppa Näringen.  

 

Samråd sker med ex berörd kommun, ev. dikningsföretag, grannar. Rapporten 

som sammanställs inom Greppa Näringen står till grund för 

bidragsansökningarna. Om bidrag inte fås utreds möjligheter att finansiera 

projektet på annat sätt. Vid positivt besked gör markägaren anmälan om 

vattenverksamhet till Länsstyrelsen.  

 

Nästa steg är projektering och att ta fram underlag för upphandling av 

entreprenad. I detta arbete ingår ofta en geoteknisk undersökning. När 

ritningar och beskrivningar av den planerade anläggningen är klara tecknas 

en förhandsförbindelse med berörda markägare.  

 

Anläggningsarbetet följs upp med platsbesök samt byggmöten för att 

kontrollera arbetets fortskridning. 

 

När anläggningen är klar ska den slutbesiktigas. Till besiktningen kallas 

entreprenör, markägaren och eventuellt en representant för kommunen. Fel 

och brister åtgärdas och slutbesiktningen dokumenteras.  

 

 

  

1. Projektidé 

2. Fältbesök 

3. Samråd, 

Bidrag, Tillstånd 

4. Projektering 

Upphandling 

5. Anläggningsarbete 

6. Slutbesiktning 

7. Avtal 

Kommun och markägare skriver ett avtal om markupplåtelse. Avtalstid är normalt 

20 år för anlagda dammar/våtmarker men kan vara kortare för andra åtgärder 

som ex. gångstråk. Överenskommen ersättning betalas till markägaren. 

Garantibesiktning sker inom garantitiden som är två år efter slutförande. Till 

garantibesiktningen kallas entreprenör, markägare, brukare och ev. 

kommunrepresentant. Ev. brister åtgärdas och besiktningen dokumenteras. 
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Projektets ekonomiska förutsättningar  
 

Externa bidrag 

Under hela projekttiden kommer externa medel att sökas för anläggandet av vattenvårdsprojekten. 

Exempel på olika stöd är: 

• Länsstyrelsens LOVA-medel (Lokala Vattenvårdsprojekt) som är medel från Havs- och 

vattenmyndigheten. Sista ansökningsdagen är 1 december varje år och man kan få bidrag 

som täcker upp till 80 % av den totala kostnaden (Länsstyrelsen Skåne u.å.). 

• Naturvårdsverkets LONA-medel (Lokala Naturvårdssatsningen). Sista ansökningsdagen är 1 

december varje år och man kan få bidrag som täcker upp till 90 % av den totala kostnaden. 

Inom LONA finns ett speciellt bidragsområde som kallas LONA våtmark (Naturvårdsverket 

2021). 

• Jordbruksverkets LBU medel (inom landsbygdsprogrammet) för miljöinvesteringar. 

Investeringar som gynnar miljön kan få stöd, som exempelvis projekt som syftar till att 

förbättra vattenkvalitén. LBU-medlen kan fungera som medfinansiering till andra projekt-

stöd så att man kan uppnå en full ekonomisk täckning för projekten (Jordbruksverket 2021). 

LBU-stödet är för närvarande (2021) stängt men en ny programperiod kan återkomma inom 

kommande år. 

• Det kan även uppkomma andra typer av stöd och därmed är det viktigt att ständigt vara 

uppdaterad om relevanta bidrag. 

För att kunna genomföra vattenvårdande projekt är det oftast nödvändigt att bidra med en egen 

medfinansiering, därmed är ett samarbetsavtal med medlemskommunerna inom vattenrådens 

avrinningsområden en nödvändighet för ett stabilt och kontinuerligt vattenvårdsarbete, nu och i 

framtiden. 

Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 

Inom projektet Österlens sköna vattendrag tecknades ett samarbetsavtal mellan kommunerna i 

arbetsområdet (Bilaga C), kommunerna bidrog varje år med en bestämd summa medel till projektet. 

Ett liknande samarbetsavtal mellan alla sex kommuner i arbetsområdet har upprättats. 

Samarbetsavtalet avser att samarbetskommunerna under projekttiden för Vattenvård i sydost (2021-

2023) bidrar med en bestämd andel finansiella medel som är till för arbetet med kommande 

åtgärdsprojekt. Totalt handlar det om en summa av 1 milj kr per år, varav halva summan, 500 000 kr 

går till det ena vattenrådet och andra halvan, 500 000 kr till det andra vattenrådet. Det kommunala 

samarbetsavtalet är grunden till ett stabilt och kontinuerligt åtgärdsarbete i sydöstra Skåne och de 

stora vattenråden i Skåne har upprättat liknande avtal med sina medlemskommuner. Det är en viktig 

aspekt för att kunna driva vidare vattenvårdsfrågorna långsiktigt, utan medfinansiering av 

medlemskommunerna kommer det fortsatta åtgärdsarbetet att bli svårt.  

Överblivna medel från Österlens sköna vattendrag 
När projektet Österlens sköna vattendrag tog slut fanns det kvar finansiella medel från det tidigare 

samarbetet mellan medlemskommunerna eftersom det genomfördes en högre grad ideellt arbete än 

förväntat. Ovanstående förslag på samarbetsavtal innefattar även en förfrågan om dessa medel kan 

få användas till åtgärder inom detta projekt, Vattenvård i sydost. 
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Bilaga A – Stadgar Österlens Vattenråd 

 

Stadgar för Österlens vattenråd, antagna juni 2011 

§ 1. ÄNDAMÅL 

Österlens vattenråd, i det följande även kallat rådet, utgör en frivillig medlemsorganisation för 
kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda, som har intresse i vården 
och nyttjandet av Österlens vattenmiljöer. Vattenrådets ändamål är att: 

• skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna, 
• utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor, 
• verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet, 
• övervaka kvaliteten och utnyttjandet av Österlens vattenmiljöer med hänsyn till kommunernas, 

näringslivets, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen, 
• vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och utnyttjande av vattenmiljön. 

Ovanstående punkter omfattar både yt- och grundvatten. Verksamheten ska bedrivas i dialog med 
boende och verksamma i området. 

§ 2. VERKSAMHETSOMRÅDE 

 

Verksamhetsområde för Österlens vattenråd 

Vattenrådets geografiska verksamhetsområde omfattar hela Österlens avrinningsområde från och 
med Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder samt anslutande ”kilar” mellan 
avrinningsområden, se karta. Med Österlens vatten avses de yt- och grundvattenförekomster som 
finns inom rådets verksamhetsområde. 

Verksamheten när det gäller kustvattnet i Hanöbukten överlåts till Vattenvårdsförbundet för västra 
Hanöbukten. 
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§ 3. ARBETSUPPGIFTER 

Rådets arbetsuppgifter omfattar: 

• att vara samrådsorgan gentemot vattenmyndigheten, 
• att vara remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och myndigheter, 
• att bistå vattenmyndigheten/länsstyrelsen i utarbetandet av miljömål/miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsplaner, 
• att bidra i kommuners och andra myndigheters arbete med vattenfrågor, 
• att initiera, samordna och medverka i genomförandet av åtgärder som förbättrar 

vattenkvaliteten, ökar naturligheten, gynnar biologisk mångfald och främjar rekreationsintressen i 
och vid områdets vattenmiljöer, 

• att planera och utföra kontinuerlig kontroll av Österlens vattendrag avseende ekologisk status, 
tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport (samordnad vattenkontroll) samt annan 
miljöövervakning vid behov, 

• att informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor, 
• att med rådgivning medverka till att villkoren i meddelade beslut som rör Österlens vatten 

uppfylles, 
• att initiera eller vidta de utredningar som erfordras som underlag för att lösa ovan nämnda 

uppgifter. 

Arbetsuppgifterna utförs i mån av resurser. 

§ 4. MEDLEMSKAP 

Vattenrådet är öppet för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda 
som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vatten. 
Ansökan om medlemskap i rådet ska göras skriftligen till rådets styrelse, som avgör om ansökan ska 
bifallas. Ansökan ska innehålla en förbindelse att uppfylla de skyldigheter som enligt dessa stadgar 
gäller för medlemskap. 
Medlem som önskar utträda ur vattenrådet kan göra så efter skriftlig anmälan till styrelsen. Utträde 
för nästkommande år måste anmälas senast den 31 mars. Medlem som inte fullgör sina skyldigheter 
mot rådet får uteslutas av stämman på förslag av styrelsen. Medlem som utträtt ur rådet äger ingen 
rätt till rådets tillgångar. 
Medlem är skyldig att efter uppmaning erlägga de avgifter till vattenrådet som fastställts av 
stämman. 
 

§ 5. ORGANISATION 

Vattenrådet har följande organisation: 

• Stämma 
• Styrelse 
• Revisorer 
• Valberedning 

För att fullgöra ändamålet med rådets verksamhet och för att lösa därmed förknippade 
arbetsuppgifter kan rådet ha ett vattenkontor/sekretariat. Arbetsutskott, beredningsgrupp och 
arbetsgrupper kan tillsättas vid behov. 
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§ 6. STÄMMA 

Ordinarie stämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse till ordinarie stämma sänds ut till alla medlemmar senast 
30 dagar före stämman. Till kallelsen ska fogas föredragningslista och verksamhetsberättelse samt 
förslag till arbetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 
Extra stämma ska hållas om en eller flera medlemmar skriftligen begär detta. Stämma ska i så fall 
anordnas så snart detta är lämpligt och senast inom 30 dagar. Styrelsen kan också kalla till extra 
stämma om den finner det motiverat. Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse till extra stämma 
sänds ut till alla medlemmar senast 8 dagar före stämman. Till kallelsen ska fogas föredragningslista. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har stämmans 
ordförande utslagsröst, vid val ska dock lotten avgöra. I fråga som rör särskild verksamhet ska 
tilläggsstadgar för ifrågavarande verksamhet tillämpas. Omröstning sker öppet, såvitt någon medlem 
icke annat påfordrar. 
 
Stämman är beslutsmässig, då minst tre av medlemskommunerna i vattenrådet är närvarande. 
Inom ramen för dessa stadgar kan stämman besluta om att bilägga tilläggsstadgar som rör särskild 
verksamhet. Stämman beslutar vad som ska behandlas som särskild verksamhet. Syftet med 
tilläggsstadgar för särskild verksamhet är att vattenrådet ska kunna hantera olika verksamheter där 
det kan krävas separat ekonomisk redovisning och där bara delar av medlemskåren bekostar 
verksamheten. I fråga som rör särskild verksamhet ska endast medlemmar som finansierar 
ifrågavarande verksamhet ha rätt att rösta. 
 
Motioner ska, för att kunna upptas till behandling på ordinarie stämma, vara styrelsen tillhanda 
senast fjorton dagar före stämman. 
 
Vid ordinarie stämma, som öppnas av styrelsens ordförande, ska minst följande ärenden komma till 
behandling: 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
2. Justering av röstlängd vid stämman 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
6. Stämmans behöriga utlysande 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Föredragning av revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser 
10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition 
11. Val av ordförande i styrelsen 
12. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa 
13. Val av två revisorer och ersättare för dessa 
14. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande 
15. Fastställelse av arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
16. Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman. 

Protokoll vid stämma tillställes efter justering varje medlem och styrelsen. 

§ 7. STYRELSE 

Ordinarie stämma utser styrelse. Av ledamöterna väljs vid första stämman högst hälften för ett år 
och övriga för två år. Vid följande stämmor väljs ledamöter för två år. 
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Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter. Ersättare har närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt. Minst två av ledamöterna ska utgöras av representanter för medlemskommunerna. 
Till styrelsen adjungeras representant för Länsstyrelsen i Skåne län. Styrelsen äger rätt att till sig 
adjungera andra myndigheter, intresseorganisationer m fl. Varje adjungerad utser en representant 
och en ersättare för densamma att delta i styrelsemöten. Styrelsen kan även kalla utomstående till 
styrelsemöte. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser den eller de 
personer som äger rätten att teckna vattenrådets firma. 
 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter, eller respektive ersättare, är 
närvarande inklusive ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst, vid val ska dock lotten avgöra. I fråga som rör särskild 
verksamhet ska tilläggsstadgar för ifrågavarande verksamhet tillämpas. 
 
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Ordföranden är sammankallande. 
Kallelse med föredragningslista ska sändas ut minst tio dagar före sammanträde till ledamöter och 
ersättare. Protokoll från styrelsemöte ska efter justering hållas medlemmarna till handa på rådets 
hemsida. 
 
Styrelsen ska ansvara för genomförandet av de verksamheter som stämman beslutat om. Styrelsen 
har rätt att upphandla konsult och/eller på annat sätt organisera de tjänster som erfordras för 
genomförandet. 
 
Styrelsen ska för varje verksamhetsår inför ordinarie stämma redovisa sin verksamhetsberättelse 
samt lämna förslag till arbetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 
Styrelsen äger rätt att utse ett eller flera arbetsutskott med uppgift att hantera frågor inom 
vattenrådets olika verksamheter. Arbetsutskott för särskild verksamhet regleras i tilläggsstadgar. 
Styrelsen kan vid behov utse en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden till styrelsen samt 
verkställa dess beslut. Styrelsen kan vid behov också bilda arbetsgrupper för särskilda verksamheter. 
Arbetsgrupp för särskild verksamhet regleras i tilläggsstadgar. 
 
§ 8. EKONOMI 

Räkenskapsåret omfattar kalenderåret. Vattenrådets kassa handhas av förvaltare som ordinarie 
stämma utser. 
 
Kostnaden för särskild verksamhet ska, om inget annat anges i tilläggsstadgar för ifrågavarande 
verksamhet, fördelas efter överenskommelse mellan de till verksamheten betalande medlemmarna. 
Vid upplösning av rådet ska innestående medel fördelas mellan medlemmarna i relation till insatta 
medel. 
 
§ 9. REVISION 

Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning ska senast 30 dagar före ordinarie 
stämma överlämnas till revisorerna för granskning. Styrelsens ekonomiska förvaltning ska granskas 
av två revisorer som jämte ersättare utses av ordinarie stämma. Revisorerna ska i sin berättelse till 
stämman tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 
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§ 10. ANSVARIGHET 

För rådets skulder häftar endast rådets tillgångar inberäknat förfallna, ej betalda medlemsavgifter. 

§ 11. ÄNDRING AV STADGAR 

Tilläggsstadgar som ändras, tillförs eller tas bort och som rör särskild verksamhet beslutas på stämma 
med tillämpning av i § 6 angivet röstningsförfarande. 
Ändring av stadgarna i övrigt ska, för att bli gällande, antas på två på varandra följande stämmor, 
varav minst en ordinarie. 
 

Tilläggsstadgar för vattenkontrollverksamhet 

§ A1. RÖSTETAL OCH KOSTNADSFÖRDELNING 

Beslutanderätt över vattenkontrollverksamhetens ekonomi och kostnadsfördelning har de 
medlemmar som bekostar verksamheten. Varje sådan medlem har på stämman en röst, dock att 
medlemmar som bekostar mer än 30 % har rätt till två representanter med rösträtt. 

§ A2. EKONOMISK REDOVISNING 

Bokföringen av vattenkontrollverksamheten ska genomföras på sådant sätt att ekonomisk ställning, 
bokslut och revision för ifrågavarande verksamhet ska kunna redovisas skiljt från vattenrådets övriga 
verksamhet. 
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Bilaga B – Stadgar Vattenrådet för NKT 

 

Stadgar gällande Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 

§ 1 ÄNDAMÅL 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utgör en frivillig medlemsorganisation för 

kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda, som har intresse i vården 

och nyttjandet av vattensystemen. 

Vattenrådets ändamål är att: 

1. skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna med hänsyn till kommunernas, industrins, 

jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen 

2. tillsammans med länsstyrelsen och andra aktörer inom vattenförvaltningen följa upp och 

tillse vården och nyttjandet av vattenmiljöerna inom verksamhetsområdet 

3. vara samråds-, samverkans-, kontakt- och rådgivande organ angående verksamhetsområdets 

vattenmiljöer 

4. verka för att erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för områdets vattenmiljöer utförs, 

inom ramen för arbetsplanen 

§ 2 ARBETSUPPGIFTER 

Vattenrådets arbetsuppgifter är att: 

• i samverkan med berörda myndigheter verka för att avrinningsområdets vattensystem 

nyttjas på ettändamålsenligt sätt 

• ombesörja samordnad recipientkontroll av vattensystemets tillstånd, föroreningsbelastning 

och föroreningstransport samt annan miljöövervakning, 

• initiera, samordna och genomföra åtgärder som reducerar föroreningsbelastning och 

ogynnsam hydrologisk påverkan och som främjar biologisk mångfald och 

rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna 

• vara samråds- och remissorgan i utarbetandet av miljömål, miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsplaner liksom i verksamhet som berörs av Plan- och bygglagen, Miljöbalken eller 

motsvarande 

• delta i Sydkustens vattenvårdsförbund 

• initiera eller vidta särskilda insatser för att lösa ovannämnda uppgifter 

§ 3 VERKSAMHETSOMRÅDE 

Vattenrådets verksamhetsområde sammanfaller geografiskt med Nybroåns totala avrinningsområde 

samt avrinningsområdet mellan Nybroåns mynning och den plats där kommungränsen mellan Ystad 

och Simrishamn möter havet. I detta område ingår Kabusaåns och Tygeåns avrinningsområden. I 

väster avgränsas verksamhetsområdet av Ystads tätort 1. 

3.1 Säte och organisationsnummer 

Vattenrådet ska ha sitt säte i Tomelilla. Vattenrådets organisationsnummer är 802489-8341. 

3.2 Särskilt verksamhetsområde 
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Särskilt verksamhetsområde är tidsbegränsade insatser som kräver extern egen finansiering. Sådan 

insats tillkommer genom beslut på ordinarie stämma. Verksamhet med extern finansiering fordrar 

särskild behörighet och delegation. 

§ 4 MEDLEMSKAP 

4.1 Medlemmar 

Vattenrådet är öppet för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda 

som vill verka i enlighet med vattenrådets ändamål i verksamhetsområdena under § 3. 

Med enskild medlem avses annan fysisk person som bor i det geografiska verksamhetsområdet eller 

är engagerad i vattenmiljöerna inom verksamhetsområdet. 

4.2 Inträde 

Ansökan om medlemskap i vattenrådet skall göras skriftligen till vattenrådets styrelse, som prövar 

ansökan. Ansökan skall innehålla förbindelse att ikläda sig i dessa stadgar angivna skyldigheter. 

Medlemskap erhålls tillsvidare. 

1 Se karta över Vattenrådets avgränsningsområde, sid 8 

4.3 Avgifter 

Förslag till utdebitering av avgifter från medlemmarna utarbetas av styrelsen och beslutas på 

stämman. Olika avgifter kan tas ut för olika verksamhetsgrenar i vattenrådet i enlighet med § 4.1. 

Avgift för särskild verksamhet regleras i tilläggsstadgar i enlighet med bilaga A. Kommuner erlägger 

årsavgift efter fastställd fördelningsnyckel. 

Ideella organisationer och enskild medlem/fysisk person erlägger av stämman fastställd årsavgift. 

4.4 Rättigheter och skyldigheter 

Medlem har rätt att bevista vattenrådets stämma samt andra öppna möten i vattenrådets regi. Varje 

medlem har yttrande- och rösträtt. 

Medlem är skyldig att följa stadgar och bidra till ändamålen under § 1. 

Medlem är skyldig att, före november månads utgång, erlägga de avgifter som beslutats av 

vattenrådet vid senaste stämma. 

4.5 Utträde 

Medlem som önskar utträda ur vattenrådet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen, senast tre 

månader före nästkommande ordinarie stämma. Erlagda årsavgifter återbetalas inte. Medlem, som 

utträtt eller uteslutits ur vattenrådet, äger ej rätt till vattenrådets tillgångar. 

§ 5 ORGANISATION 

Vattenrådet har följande organisation: 

• Stämma 

• Styrelse 

• Revision 

• Valberedning 
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För att fullgöra ändamålet med vattenrådets verksamhet och för att lösa de därmed förknippade 

arbetsuppgifterna har vattenrådet ett sekretariat. Styrelsen äger rätt att tillsätta beredningsgrupp, 

arbetsutskott och arbetsgrupper vid behov. 

§ 6 STÄMMA 

Ordinarie stämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

6.1 Kallelse 

Kallelse till ordinarie stämma skall utsändas, via överenskomna kanaler, senast 30 dagar före 

stämman. Till kallelse skall fogas föredragningslista. Till ordinarie stämma skall även fogas 

förvaltnings-, års- och revisions-berättelse samt arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till 

utdebitering för kommande verksamhetsår. 

6.2 Rösträtt 

Vid stämma har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Inom ramen för dessa 

stadgar kan stämman besluta om att bilägga tilläggsstadgar som rör särskild verksamhet. 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock att vid val avgör lotten. 

I fråga som rör särskild verksamhet enligt första stycket, kan stämman besluta att endast medlem 

som finansierar verksamheten i fråga har rätt att rösta. 

Stämman är beslutsmässig, då minst hälften av antalet medlemmar i vattenrådet, varav minst två ska 

vara kommunrepresentanter, är närvarande. 

6.3 Motioner 

Medlemmar äger rätt att få ärenden prövade vid årsstämman. Motioner ska, för att kunna upptas till 

behandling på ordinarie stämma, vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före stämman. 

6.4 Ordinarie årsstämma 

Vid ordinarie stämma, som öppnas av styrelsens ordförande, ska minst följande ärenden komma till 

behandling: 

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

2. Justering av röstlängd vid stämman 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av sekreterare för stämman 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

6. Stämmans behöriga utlysande 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Föredragning av revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser 

10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition. 

11. Fastställa antal ledamöter och ersättare i styrelsen. 

12. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa 

13. Val av två revisorer och ersättare för dessa 

14. Val av ordinarie representant i Sydkustens vattenvårdsförbund samt ersättare 

15. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande 

16. Fastställelse av arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
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17. Fastställelse av årsavgifter för kommande verksamhetsår 

18. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman. 

Övriga funktioner utses vid konstituerande möte. 

Protokoll från stämma tillställs efter justering varje medlem och styrelsen. 

6.5 Extra årsstämma 

Extra stämma skall hållas om minst 1/3 av medlemmar som var medlemmar vid närmast föregående 

ordinarie stämma, skriftligen yrkar detta, eller om styrelsen finner det motiverat. Stämma ska i så fall 

anordnas så snart detta är lämpligt och senast inom 30 dagar. Styrelsens ordförande ska tillse att 

kallelse, till begärd extra stämma sänds ut till alla medlemmar senast 8 dagar före stämman. Till 

kallelsen ska fogas föredragningslista. 

§ 7 STYRELSE 

Ordinarie stämma utser styrelse. Av ledamöterna väljs vid första stämman högst hälften för ett år 

och övriga för två år. Vid följande stämmor väljs ledamöter för två år. 

7.1 Sammansättning 

Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Ersättare 

har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Minst två av ledamöterna ska utgöras av representanter för 

medlemskommunerna. 

Till styrelsen adjungeras representant för Länsstyrelsen i Skåne län. Styrelsen äger rätt att till sig 

adjungera andra myndigheter, intresseorganisationer m fl. Varje adjungerad utser en representant 

och en ersättare för densamma att delta i styrelsemöten. Styrelsen kan även adjungera utomstående 

till styrelsemöte. 

Ordförandeposten och vice ordförandeposten ska innehas av kommunrepresentant. Styrelsen utser 

inom eller utom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 

7.2 Firmatecknare 

Styrelsen ska på ett konstituerande styrelsemöte utse två personer att teckna föreningens firma 

varav minst en ska ingå i styrelsen. Styrelsen beslutar om organisationens kassaförvaltning. 

7.3 Beslut 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter, eller respektive ersättare, är 

närvarande inklusive ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst, vid val ska dock lotten avgöra. 

I fråga som rör särskild verksamhet ska tilläggsstadgar för ifrågavarande verksamhet tillämpas. 

7.4 Möten 

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Ordföranden är sammankallande. 

Kallelse med föredragningslista ska sändas utsändas ut, via överenskomna kanaler, minst sju dagar 

före sammanträde till ledamöter och ersättare. 

Protokoll från styrelsemöte ska efter justering hållas medlemmarna till handa. 
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7.5 Ansvar 

Styrelsen ansvarar för genomförandet av de verksamheter som stämman beslutat om. Styrelsen har 

rätt att upphandla konsult och/eller på annat sätt organisera de tjänster som erfordras för 

genomförandet. 

7.5 Ekonomi 

Vattenrådets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

§ 8 REVISION 

Vattenrådets förvaltning och räkenskaper skall granskas för varje verksamhetsår av två revisorer. 

Revisorerna skall i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen ska utan dröjsmål inkomma med den godkända årsredovisningen till revisorerna för 

granskning. Revisorernas berättelse skall föreläggas styrelsen senast 40 dagar före ordinarie stämma. 

§ 9 STADGEÄNDRINGAR 

Tilläggsstadgar, stadgar i bilaga, som ändras, tillförs eller tas bort och som rör särskild verksamhet 

beslutas på stämma med tillämpning av i § 6 angivet röstningsförfarande. 

Ändring av stadgarna i övrigt ska, för att bli gällande, antas med kvalificerad majoritet på en stämma 

omfattande minst två tredjedelar av föreningens totala antal medlemmar. 

§ 10 UPPLÖSNING AV VATTENRÅDET 

Vid upplösning av rådet skall innestående medel fördelas mellan medlemmarna i relation till insatta 

medel. 

TILLÄGGSSTADGAR 

för särskilda verksamheter gällande Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 

BILAGA A- TILLÄGGSSTADGAR FÖR VATTENKONTROLLVERKSAMHET 

§ A1 RÖSTETAL OCH KOSTNADSFÖRDELNING 

Röstetal för vattenkontrollverksamhet skall stå i proportion till erlagda medel. Kostnadsfördelning 

beslutas av de medlemmar i vattenrådets styrelse som bekostar vattenkontrollverksamheten. 

§ A2 EKONOMISK REDOVISNING 

Bokföring av vattenkontrollverksamheten skall genomföras på sådant sätt att ekonomisk ställning 

och bokslut för ifrågavarande verksamhet skall kunna redovisas skiljt från vattenrådets övriga 

verksamhet. 

BILAGA B – TILLÄGGSSTADGAR FÖR ÅTGÄRDSARBETE 

§ B1 RÖSTETAL OCH KOSTNADSFÖRDELNING 

Rösträtt för åtgärdsarbetet i vattenrådet har kommunernas representanter i styrelsen. 

Samtliga medlemmar har full insyn i och rätt att yttra sig över åtgärdsarbetet som planeras eller 

utförs. 
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Vid genomförande av enskilda projekt tecknas avtal mellan den aktuella markägaren och vattenrådet 

där syfte verksamhet och kostnadsfördelning framgår.  

 § B2 EKONOMISK REDOVISNING 

Bokföring av åtgärdsarbetet ska genomföras på sådant sätt att ekonomisk ställning och bokslut för 

ifrågavarande verksamhet ska kunna redovisas skiljt från vattenrådets övriga verksamhet. 
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Bilaga C – Medlemskommunernas samarbetsavtal inom Österlens 

sköna vattendrag 
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Bilaga D – Delegations- och arbetsordning för Vattenvård inom 

Österlens Vattenråd 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING FÖR VATTENVÅRD 

 

Inom Österlens Vattenråd 
 

 

 

2021-06-02 
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1. Vattenrådets organisation 

 

Bakgrund 

Vattenråd är samverkansplattformer kring vattendragen. Behovet av neutrala mötesplatser är stort 

och vattenråden verkar med helhetssyn i avrinningsområdet från källa till hav. Genom att inkludera 

olika intressegrupper - kommuner, industrier, företag, markägare, föreningar och privatpersoner - 

kan en gemensam dialog leda till förstärkt lokal samverkan som i sin tur är viktigt för att skapa en 

långsiktighet i arbetet. När alla känner sig delaktiga i processen kan hållbara lösningar för komplexa 

vattenfrågor etableras. Vattendrag är levande och dynamiska system som förändrar sig och gör 

vattenvård till en process som ständigt behöver utvecklas. 

 

I sydöstra Skåne finns två vattenråd; Österlens Vattenråd (ÖVR) samt Vattenrådet för Nybroån, 

Kabusaån och Tygeån (NKT). De båda vattenråden samarbetar (se figuren nedan) med 

vattenvårdsarbetet inom projektet ”Vattenvård i sydost”. Projektet pågår mellan 2020-2023 och 

arbetet leds av en Åtgärdssamordnare. Detta dokument avser delegations- och arbetsordning för 

vattenvård inom Österlens Vattenråd. Vattenrådet för NKT har en egen delegations- och 

arbetssordning för vattenvård. 

 

 
 

Om Österlens Vattenråd 

Österlens vattenråd (ÖVR) bildades år 2011 och var då en ombildning av Österlens 

Vattenvårdsförbund som bildades 2006. Arbetsområdet sträcker sig över kommunerna Kristianstad, 

Hörby, Simrishamn och Tomelilla. De vattendrags avrinningsområden som ingår i ÖVR:s 

arbetsområde är: Segesholmsån, Julebodaån, Verkeån, Klammersbäck, Mölleån, Rörums norra å, 

Rörums södra å, Oderbäcken, Tommarpsån och Kvarnbybäcken. Stadgar för Österlens vattenråd 

antogs vid rådets konstituerande stämma i juni 2011 att gälla från 1 juli 2011. En ny arbetsplan 

sammanställs varje år.  
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Vattenvård i sydost 
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Organisation 

Vattenrådet för NKT är organiserad som en ideell organisation med 

stämma, revisorer, valberedning och styrelse. Arbetsutskott, 

beredningsgrupper och arbetsgrupper kan bildas vid behov för rådets 

olika verksamheter. Enligt stadgarna för Österlens Vattenråd har 

styrelsen rätt att upphandla konsult och/eller på annat sätt organisera 

de tjänster som erfordras för genomförandet. Konsult anlitas för 

genomförande av recipientkontrollen i vattendragen. 

 

 

Vattenrådets arbetsuppgifter 

Vattenrådets ändamål och verksamhet finns beskrivna i rådets stadgar som finns på hemsidan:  

http://www.osterlensvattenrad.se/?page_id=2333  

 

 Vattenrådets arbetsuppgifter omfattar bl.a. att:  

• Skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna med hänsyn till kommunernas, industrins, jord- 
och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen 

• Tillsammans med länsstyrelsen och andra aktörer inom vattenförvaltningen följa upp och tillse 
vården och nyttjandet av vattenmiljöerna inom verksamhetsområdet och bistå 
vattenmyndigheten/länsstyrelsen i utarbetandet av miljömål/miljökvalitetsnormer 

• Vara samråds-, samverkans-, kontakt- och rådgivande organ angående verksamhetsområdets 
vattenmiljöer 

• Verka för att erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för områdets vattenmiljöer utförs, 
inom ramen för arbetsplanen 

• Vara samråds- och remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och myndigheter  

• Initiera, samordna och genomföra åtgärder som reducerar föroreningsbelastningen på och 
främjar kvaliteten i vattenmiljöerna  

• Utföra recipientkontroll  

• Informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor  
 

Arbetsuppgifterna utförs i mån av resurser. Vattenrådet har tre grundläggande 

verksamhetsområden; vattenförvaltning, vattenvård och recipientkontroll. Denna arbets- och 

delegationsordning avser arbetet med vattenvård. 

 

Beredningsgruppen 

Från och med november 2020 har båda vattenråden en gemensam beredningsgrupp för Vattenvård i 

sydost som hanterar vattenvårdsprojekt i de båda vattenrådens avrinningsområden. Utöver den 

gemensamma åtgärdssamordnaren ingår det tre personer från respektive vattenråd. 

Ekonomiadministrationen för Vattenvård i sydost genomförs av Tomelilla kommuns ekonomikontor. 
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2. Vattenvård  

 

Vattenrådet kan, och ska i lämplig omfattning, vara part i eller driva olika typer av vattenvårdande 

åtgärdsprojekt som kan finansieras med medel som söks åtskilt från finansieringar av den ordinarie 

verksamheten. Ordinarie finansiering kan användas som motfinansiering i projekt om det bedöms 

ligga i linje med vattenrådens verksamhet och syfte. Som grund för arbetet med vattenvård inom 

Österlens Vattenråd är ett samarbetsavtal mellan Kristianstad, Hörby, Simrishamn och Tomelilla 

kommuner.  

 

Beslut om deltagande i projekt 

Åtgärdssamordnaren bereder ärenden och tar fram en prioriteringslista på potentiella projekt till 

beredningsgruppen. Till grund ligger tidigare framtagna åtgärdsprogram i samarbetskommunerna 

och resultat från olika pågående eller avslutade projekt, t ex Länsstyrelsens uppsökande verksamhet 

via konsulter. Beredningsgruppen tar fram beslutsunderlag för styrelsen att besluta om. 

 

Inför beslut om deltagande i projekt ska följande faktorer klargöras: 

• Kan vattenrådet vara formell part i projektet (Problem kan t ex uppstå i projekt där arbetstid ska 
redovisas som motfinansiering eftersom vattenrådets personal formellt inte är anställda av 
vattenrådet utan av projektägarkommunen och därmed är att betrakta som konsulter)  

• Vattenrådets nytta av deltagande i projektet  

• Vattenrådets ekonomiska insats i förhållande till eventuella medel från projektet och nyttan 

• Omfattning av den arbetstid som vattenrådets personal behöver lägga in i projektet (deltagande 
i projekt ligger utanför ordinarie arbete i vattenrådet och kan bara utföras om det går att 
prioritera deltagandet i projektet i förhållande till övrig arbetsbelastning)  

• Övriga krav på vattenrådet för deltagande i projektet  
 

Gemensamma projekt 

Det måste tydligt framgå vem som deltar från respektive vattenråd och eventuella andra externa 

deltagare. En tydlig fördelning av arbetsuppgifter och dokumentation kring detta är nödvändigt. Alla i 

projektet måste kunna ta del av all dokumentation. 

 

3. Delegations- och arbetsordning  

 

Styrelsen 

Delegationsbeslut anmäls till vattenrådets styrelse.  

 

Styrelsen beslutar om:  

• Principer för vattenrådets olika verksamheter inom ramen för stadgarna. 

• Deltagande i åtgärdsprojekt som omfattar medfinansiering. 

• Upphandling av konsultuppdrag med ett värde över 6 basbelopp för den särskilda verksamheten 
vattenvård. Styrelsen kan dock även besluta om konsultuppdrag under 6 basbelopp. 

• Upphandling av entreprenad med ett värde över 6 basbelopp (själva beställningen görs dock av 
respektive kommun) för den särskilda verksamheten vattenvård. Styrelsen kan dock även 
besluta om upphandling av entreprenad under 6 basbelopp. 
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• Ansökningar om extern finansiering, exempelvis för projekt som inte är knutna till någon specifik 
åtgärd inom projektbeskrivningen för Vattenvård i sydost. 

Styrelsen ansvarar för genomförande av: 

• Projektplan för vattenvård inom vattenrådets arbetsområde.  
 

Vattenrådets ordförande 

Ordförande beslutar om: 

• Upphandling av konsultuppdrag med ett värde upp till 6 basbelopp för den särskilda 
verksamheten vattenvård. 

• Upphandling av entreprenad med ett värde upp till 6 basbelopp (själva beställningen görs dock 
av respektive kommun) för den särskilda verksamheten vattenvård. 

• Åtgärdssamordnarens deltagande i utbildning, kurser och konferenser för personal vid 
vattenrådets kansli  

 

Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen bereder ärenden till styrelsen.  

 

Åtgärdssamordnaren har följande uppgifter: 

• Beredning av ärenden till beredningsgruppen och till de båda vattenrådens styrelser. 

• Administration av vattenvårdsprojekt, bl.a. ekonomisk redovisning, diarieföring och aktförvaring 

• Ansöka om extern finansiering för åtgärder. 
 

Åtgärdssamordnaren beslutar om: 

• Upphandling av och beställning av konsult med ett värde på upp till 3 basbelopp för den 
särskilda verksamheten vattenvård. 

• Upphandling av entreprenad med ett värde på upp till 3 basbelopp (själva beställningen görs 
dock av respektive kommun) för den särskilda verksamheten vattenvård 

 

Attestering av fakturor 

• Åtgärdssamordnaren är granskningsattestant för upp till 10 basbelopp.  

• Om det gäller mer än 10 basbelopp är Vattenrådets ordförande granskningsattestant. 
 

Kommunerna 

Kommunerna Kristianstad, Hörby, Simrishamn och Tomelilla ansvarar för att: 

• Teckna Österlens Vattenråds Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 

• Teckna avtal och förhandsförbindelse för enskilda projekt inom vattenvård 

• Beställa entreprenadarbeten enligt delegation inom respektive kommun 

• Utse personer med delegation på att teckna avtal och beställa entreprenader 
 

Kommunernas ansvar beskrivs vidare i Samarbetsavtalet för Vattenvård i sydost. 
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Övrigt 

 

Vattenrådets allmänna arbetsgång vid vattenförvaltning 

 

Följande beskrivas principerna av de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom vattenrådets arbete med 

gällande vattenförvaltning. Blåa boxar representerar ingående arbetsmoment, gula boxar tydliggör 

verkställighetsordningen medan gröna boxar beskriver vilken instans som fattar beslut för respektive 

moment. Vattenrådets arbete med vattenförvaltningsfrågor diskuteras löpande. Beskrivningen av 

arbetsgången kommer därför revideras vid behov efter hand. Handläggning och beredning av 

ärenden t.ex. remisser, sker i mån av resurser. Vattenråden ska verka för utökad extern finansiering 

av administration och verksamhet.  

 

Moment Lokal samverkan Samråd gentemot 
vattenmyndigheten 

Remisser Dagvatten- och 
grundvattenfrågor 
mm. 

Vad görs Dialog inom 
delavrinningsområden, 
informationsutbyte, 
förstärkning av den 
kommunala grunden för 
vattenfrågor, hemsida 
mm.  

MKN, åtgärdsförslag, 
finansiering. Nya 
arbetsgrupper bildas 
vid behov 
 

Svara på remisser i 
relevanta frågor. Nya 
arbetsgrupper bildas 
vid behov 
 

Nya arbetsgrupper 
bildas vid behov 

Beslut Styrelsen ev. beslut Styrelsen fattar 
beslut om yttrande 

Styrelsen fattar 
beslut om yttrande 

Styrelsen ev. beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278



46 
 

Arbetsgång vid genomförande av åtgärder inom Vattenvård i sydost. 

 

 

Åtgärder kommer att prioriteras där behovet är som störst, miljönytta och kostnadseffektivitet styr 

prioriteringen av projekt. Åtgärdssamordnaren arbetar efter nedanstående metodik vid initiering och 

projektledning av vattenvårdande åtgärder: 

Initieras antingen via markägaren eller via åtgärdssamordnaren. 

Åtgärdssamordnaren kan hitta intresserade markägare via broschyrer, 

informationsmöten, workshops etc. Bedömning av miljönytta, tekniska och 

ekonomiska förutsättningar görs och eventuella motstridiga intressen. 

 

Fältbesök görs och förslag till utformning diskuteras med intressenten. Markägaren 

rekommenderas gratis rådgivning från konsult via Greppa Näringen.  

 

Samråd sker med ex berörd kommun, ev. dikningsföretag, grannar. Rapporten 

som sammanställs inom Greppa Näringen står till grund för 

bidragsansökningarna. Om bidrag inte fås utreds möjligheter att finansiera 

projektet på annat sätt. Vid positivt besked gör markägaren anmälan om 

vattenverksamhet till Länsstyrelsen.  

 

Nästa steg är projektering och att ta fram underlag för upphandling av 

entreprenad. I detta arbete ingår ofta en geoteknisk undersökning. När 

ritningar och beskrivningar av den planerade anläggningen är klara tecknas 

en förhandsförbindelse med berörda markägare.  

 

Anläggningsarbetet följs upp med platsbesök samt byggmöten för att 

kontrollera arbetets fortskridning. 

 

När anläggningen är klar ska den slutbesiktigas. Till besiktningen kallas 

entreprenör, markägaren och eventuellt en representant för kommunen. Fel 

och brister åtgärdas och slutbesiktningen dokumenteras.  

 

 

 

 

1. Projektidé 

2. Fältbesök 

3. Samråd, 

Bidrag, Tillstånd 

4. Projektering 

Upphandling 

5. Anläggningsarbete 

6. Slutbesiktning 

7. Avtal 
Kommun och markägare skriver ett avtal om markupplåtelse. Avtalstid är normalt 20 

år för anlagda dammar/våtmarker men kan vara kortare för andra åtgärder som ex. 

gångstråk. Överenskommen ersättning betalas till markägaren. Garantibesiktning 

sker inom garantitiden som är två år efter slutförande. Till garantibesiktningen kallas 

entreprenör, markägare, brukare och ev. kommunrepresentant. Ev. brister åtgärdas 

och besiktningen dokumenteras. 
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Bilaga E - Delegations- och arbetsordning för Vattenvård inom 

Vattenrådet för NKT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING FÖR VATTENVÅRD 

 

Inom Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån  
 

 

 

2021-06-02 
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1. Vattenrådets organisation 

 

Bakgrund 

Vattenråd är samverkansplattformer kring vattendragen. Behovet av neutrala mötesplatser är stort 

och vattenråden verkar med helhetssyn i avrinningsområdet från källa till hav. Genom att inkludera 

olika intressegrupper - kommuner, industrier, företag, markägare, föreningar och privatpersoner - 

kan en gemensam dialog leda till förstärkt lokal samverkan som i sin tur är viktigt för att skapa en 

långsiktighet i arbetet. När alla känner sig delaktiga i processen kan hållbara lösningar för komplexa 

vattenfrågor etableras. Vattendrag är levande och dynamiska system som förändrar sig och gör 

vattenvård till en process som ständigt behöver utvecklas. 

 

I sydöstra Skåne finns två vattenråd; Österlens Vattenråd (ÖVR) samt Vattenrådet för Nybroån, 

Kabusaån och Tygeån (NKT). De båda vattenråden samarbetar (se figuren nedan) med 

vattenvårdsarbetet inom projektet ”Vattenvård i sydost”. Projektet pågår mellan 2020-2023 och 

arbetet leds av en Åtgärdssamordnare. Detta dokument avser delegations- och arbetsordning för 

vattenvård inom Vattenrådet för NKT. Österlens Vattenråd har en egen delegations- och 

arbetsordning för vattenvård. 

 

 
 

Om Vattenrådet för NKT 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT) bildades år 2009 och var då en ombildning av 

Nybroåkommittén som bildades 1982. Arbetsområdet sträcker sig över kommunerna Ystad, 

Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn. De vattendrags avrinningsområden som ingår i NKT:s arbetsområde 

är Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Stadgarna är senast reviderade på årsstämma 15 maj 2020. En ny 

arbetsplan sammanställs varje år. 
 

 

 

 

 

 

Ö
V

R

Stadgar

Vattenförvaltning, 
remissorgan, rådgivning 

m.m.

Samordnad 
recipientkontroll

N
K

T

Stadgar

Vattenförvaltning, 
remissorgan, rådgivning 

m.m.

Samordnad 
recipientkontroll

Vattenvård 

Vattenvård i sydost 
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Organisation 

Vattenrådet för NKT är organiserad som en ideell organisation med 

stämma, revisorer, valberedning och styrelse. Arbetsutskott, 

beredningsgrupper och arbetsgrupper kan bildas vid behov för 

rådets olika verksamheter. Enligt stadgarna för NKT:s Vattenråd 

har styrelsen rätt att upphandla konsult och/eller på annat sätt 

organisera de tjänster som erfordras för genomförandet. Konsult 

anlitas för genomförande av recipientkontrollen i vattendragen. 

 

 

Vattenrådets arbetsuppgifter 

Vattenrådets ändamål och verksamhet finns beskrivna i rådets stadgar. Vattenrådet har även 

tilläggsstadgar för det vattenvårdande åtgärdsarbetet. Dokumenten finns på vattenrådets hemsida:  

http://www.nybro-kabusa.se/om-vattenradet/stadgar/  

 

 Vattenrådets arbetsuppgifter omfattar bl.a. att:  

• Skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna med hänsyn till kommunernas, industrins, jord- 
och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen 

• Tillsammans med länsstyrelsen och andra aktörer inom vattenförvaltningen följa upp och tillse 
vården och nyttjandet av vattenmiljöerna inom verksamhetsområdet och bistå 
vattenmyndigheten/länsstyrelsen i utarbetandet av miljömål/miljökvalitetsnormer 

• Vara samråds-, samverkans-, kontakt- och rådgivande organ angående verksamhetsområdets 
vattenmiljöer 

• Verka för att erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för områdets vattenmiljöer utförs, 
inom ramen för arbetsplanen 

• Vara samråds- och remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och myndigheter  

• Initiera, samordna och genomföra åtgärder som reducerar föroreningsbelastningen på och 
främjar kvaliteten i vattenmiljöerna  

• Utföra recipientkontroll  

• Informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor  
 

Arbetsuppgifterna utförs i mån av resurser. Vattenrådet har tre grundläggande 

verksamhetsområden; vattenförvaltning, recipientkontroll och vattenvård. Denna delegations- och 

arbetsordning avser arbetet med vattenvård. 

 

Beredningsgruppen 

Från och med november 2020 har båda vattenråden en gemensam beredningsgrupp för Vattenvård i 

sydost som hanterar vattenvårdsprojekt i de båda vattenrådens avrinningsområden. Utöver den 

gemensamma åtgärdssamordnaren ingår det tre personer från respektive vattenråd. 

Ekonomiadministrationen för Vattenvård i sydost genomförs av Tomelilla kommuns ekonomikontor. 

 

 

 

St
yr

el
se

sekreterare

kassör

adjungerad
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2. Vattenvård  

 

Vattenrådet kan, och ska i lämplig omfattning, vara part i eller driva olika typer av vattenvårdande 

åtgärdsprojekt som kan finansieras med medel som söks åtskilt från finansieringar av den ordinarie 

verksamheten. Ordinarie finansiering kan användas som motfinansiering i projekt om det bedöms 

ligga i linje med vattenrådens verksamhet och syfte. Som grund för arbetet med vattenvård inom 

Vattenrådet för NKT är ett samarbetsavtal mellan Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn kommuner. 

 

Beslut om deltagande i projekt 

Åtgärdssamordnaren bereder ärenden och tar fram en prioriteringslista på potentiella projekt till 

beredningsgruppen. Till grund ligger tidigare framtagna åtgärdsprogram i samarbetskommunerna 

och resultat från olika pågående eller avslutade projekt, t ex Länsstyrelsens uppsökande verksamhet 

via konsulter. Beredningsgruppen tar fram beslutsunderlag för styrelsen att besluta om. 

 

Inför beslut om deltagande som part i projekt ska följande faktorer klargöras samt för- och nackdelar 

vägas samman:  

• Kan vattenrådet vara formell part i projektet (Problem kan t ex uppstå i projekt där arbetstid ska 
redovisas som motfinansiering eftersom vattenrådets personal formellt inte är anställda av 
vattenrådet utan av projektägarkommunen och därmed är att betrakta som konsulter)  

• Vattenrådets nytta av deltagande i projektet  

• Vattenrådets ekonomiska insats i förhållande till eventuella medel från projektet och nyttan 

• Omfattning av den arbetstid som vattenrådets personal behöver lägga in i projektet (deltagande 
i projekt ligger utanför ordinarie arbete i vattenrådet och kan bara utföras om det går att 
prioritera deltagandet i projektet i förhållande till övrig arbetsbelastning)  

• Övriga krav på vattenrådet för deltagande i projektet  
 

Gemensamma projekt 

Det måste tydligt framgå vem som deltar från respektive vattenråd och eventuella andra externa 

deltagare. En tydlig fördelning av arbetsuppgifter och dokumentation kring detta är nödvändigt. Alla i 

projektet måste kunna ta del av all dokumentation. 

 

3. Delegations- och arbetsordning  

 

Styrelsen 

Delegationsbeslut anmäls till vattenrådets styrelse.  

 
Styrelsen beslutar om:  

• Principer för vattenrådets olika verksamheter inom ramen för stadgarna. 

• Deltagande i åtgärdsprojekt som omfattar medfinansiering. 

• Upphandling av konsultuppdrag med ett värde över 6 basbelopp för den särskilda verksamheten 
vattenvård. Styrelsen kan dock även besluta om konsultuppdrag under 6 basbelopp. 

• Upphandling av entreprenad med ett värde över 6 basbelopp (själva beställningen görs dock av 
respektive kommun) för den särskilda verksamheten vattenvård. Styrelsen kan dock även 
besluta om upphandling av entreprenad under 6 basbelopp. 
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• Ansökningar om extern finansiering, exempelvis för projekt som inte är knutna till någon specifik 
åtgärd inom projektbeskrivningen för Vattenvård i sydost. 

 

Styrelsen ansvarar för genomförande av: 

• Projektplan för vattenvård inom vattenrådets arbetsområde.  
 

Vattenrådets ordförande 

Ordförande beslutar om: 

• Upphandling av konsultuppdrag med ett värde upp till 6 basbelopp för den särskilda 
verksamheten vattenvård. 

• Upphandling av entreprenad med ett värde upp till 6 basbelopp (själva beställningen görs dock 
av respektive kommun) för den särskilda verksamheten vattenvård. 

• Åtgärdssamordnarens deltagande i utbildning, kurser och konferenser för personal vid 
vattenrådets kansli  

 

Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen bereder ärenden till styrelsen.  

 

Åtgärdssamordnaren har följande uppgifter: 

• Beredning av ärenden till beredningsgruppen och till de båda vattenrådens styrelser. 

• Administration av vattenvårdsprojekt, bl.a. ekonomisk redovisning, diarieföring och aktförvaring 

• Ansöka om extern finansiering för åtgärder. 
 

Åtgärdssamordnaren beslutar om: 

• Upphandling av och beställning av konsult med ett värde på upp till 3 basbelopp för den 
särskilda verksamheten vattenvård. 

• Upphandling av entreprenad med ett värde på upp till 3 basbelopp (själva beställningen görs 
dock av respektive kommun) för den särskilda verksamheten vattenvård 

 

Attestering av fakturor 

• Åtgärdssamordnaren är granskningsattestant för upp till 10 basbelopp.  

• Om det gäller mer än 10 basbelopp är Vattenrådets ordförande granskningsattestant. 
 

Kommunerna 

Kommunerna Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn ansvarar för att: 

• Teckna NKT:s Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 

• Teckna avtal och förhandsförbindelse för enskilda projekt inom vattenvård 

• Beställa entreprenadarbeten enligt delegation inom respektive kommun 

• Utse personer med delegation på att teckna avtal och beställa entreprenader 
 

Kommunernas ansvar beskrivs vidare i Samarbetsavtalet för Vattenvård i sydost. 
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Övrigt 

 

Vattenrådets allmänna arbetsgång vid vattenförvaltning 

 

Nedan beskrivs principerna av de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom vattenrådets arbete med 

gällande vattenförvaltning. Blåa boxar representerar ingående arbetsmoment, gula boxar tydliggör 

verkställighetsordningen medan gröna boxar beskriver vilken instans som fattar beslut för respektive 

moment. Vattenrådets arbete med vattenförvaltningsfrågor diskuteras löpande. Beskrivningen av 

arbetsgången kommer därför revideras vid behov efter hand. Handläggning och beredning av 

ärenden t.ex. remisser, sker i mån av resurser. Vattenråden ska verka för utökad extern finansiering 

av administration och verksamhet.  

 

Moment Lokal samverkan Samråd gentemot 
vattenmyndigheten 

Remisser Dagvatten- och 
grundvattenfrågor 
mm. 

Vad görs Dialog inom 
delavrinningsområden, 
informationsutbyte, 
förstärkning av den 
kommunala grunden för 
vattenfrågor, hemsida 
mm.  

MKN, åtgärdsförslag, 
finansiering. Nya 
arbetsgrupper bildas 
vid behov 
 

Svara på remisser i 
relevanta frågor. Nya 
arbetsgrupper bildas 
vid behov 
 

Nya arbetsgrupper 
bildas vid behov 

Beslut Styrelsen ev. beslut Styrelsen fattar 
beslut om yttrande 

Styrelsen fattar 
beslut om yttrande 

Styrelsen ev. beslut 
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Arbetsgång vid genomförande av åtgärder inom Vattenvård i sydost. 

 

 

Åtgärder kommer att prioriteras där behovet är som störst, miljönytta och kostnadseffektivitet styr 

prioriteringen av projekt. Åtgärdssamordnaren arbetar efter nedanstående metodik vid initiering och 

projektledning av vattenvårdande åtgärder: 

Initieras antingen via markägaren eller via åtgärdssamordnaren. 

Åtgärdssamordnaren kan hitta intresserade markägare via broschyrer, 

informationsmöten, workshops etc. Bedömning av miljönytta, tekniska och 

ekonomiska förutsättningar görs och eventuella motstridiga intressen. 

 

Fältbesök görs och förslag till utformning diskuteras med intressenten. Markägaren 

rekommenderas gratis rådgivning från konsult via Greppa Näringen.  

 

Samråd sker med ex berörd kommun, ev. dikningsföretag, grannar. Rapporten 

som sammanställs inom Greppa Näringen står till grund för 

bidragsansökningarna. Om bidrag inte fås utreds möjligheter att finansiera 

projektet på annat sätt. Vid positivt besked gör markägaren anmälan om 

vattenverksamhet till Länsstyrelsen.  

 

Nästa steg är projektering och att ta fram underlag för upphandling av 

entreprenad. I detta arbete ingår ofta en geoteknisk undersökning. När 

ritningar och beskrivningar av den planerade anläggningen är klara tecknas 

en förhandsförbindelse med berörda markägare.  

 

Anläggningsarbetet följs upp med platsbesök samt byggmöten för att 

kontrollera arbetets fortskridning. 

 

När anläggningen är klar ska den slutbesiktigas. Till besiktningen kallas 

entreprenör, markägaren och eventuellt en representant för kommunen. Fel 

och brister åtgärdas och slutbesiktningen dokumenteras.  

 

 

 

 

 

1. Projektidé 

2. Fältbesök 

3. Samråd, 

Bidrag, Tillstånd 

4. Projektering 

Upphandling 

5. Anläggningsarbete 

6. Slutbesiktning 

7. Avtal 
Kommun och markägare skriver ett avtal om markupplåtelse. Avtalstid är normalt 20 

år för anlagda dammar/våtmarker men kan vara kortare för andra åtgärder som ex. 

gångstråk. Överenskommen ersättning betalas till markägaren. Garantibesiktning 

sker inom garantitiden som är två år efter slutförande. Till garantibesiktningen kallas 

entreprenör, markägare, brukare och ev. kommunrepresentant. Ev. brister åtgärdas 

och besiktningen dokumenteras. 
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Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 

-NKT Vattenråd 
 

Detta avtal utgör grunden för det fortsatta samarbetet med genomförande av olika vattenvårdande 

och vattenhushållande åtgärder inom Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeåns (NKT) 

arbetsområde som utgörs av vattendragens avrinningsområden. Samarbetsavtalet möjliggör ett 

kontinuerligt åtgärdsarbete med en stabil grund och medför att kommunerna tillsammans kan arbeta 

systematiskt och effektivt med vattenfrågor, över kommungränserna. Vattenvård i sydost ingår som 

en del av verksamheten för Vattenrådet för NKT. 

Parter 
Detta samarbetsavtal ingås mellan parterna:  

• Simrishamns kommun 

• Tomelilla kommun 

• Sjöbo kommun 

• Ystads kommun 

• Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 

 

Bakgrund 
Mellan 2018-2021 samarbetade kommunerna Kristianstad, Hörby, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, 

Ystad samt Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån inom LEADER-

projektet Österlens sköna vattendrag. Projektets syfte var att öka engagemang och kunskap om 

vattenmiljöerna och projektet har nått ut till fler än 1 600 personer i arbetsområdet. Ett 

samarbetsavtal med finansiell insats mellan kommunerna (Bilaga 1) tecknades under projekttiden 

(2018-2021) med syfte att genomföra Leader-projektet, samt att få kommande åtgärdsarbeten 

organiserade så att stabilitet och kontinuitet uppnås. Efter projektets slut fanns det kvar överblivna 

medel från samarbetet vilket beror på att det genomfördes mycket högre grad av ideellt arbete än 

förväntat inom projektet. Målsättningen med projektet var bland annat att anställa personal i 

projektform för att initiera och samordna vattenvårdande åtgärder, vilket sedan skedde; 

I september 2020 anställdes en åtgärdssamordnare med LOVA-medel från Länsstyrelsen, med syfte 

att initiera och driva vattenvårdande åtgärder i sydöstra Skåne. Åtgärdssamordnaren är anställd i ett 

samarbete mellan båda vattenråden i sydöstra Skåne (NKT och ÖVR (Österlens Vattenråd)). 

Anställningen finansieras av Länsstyrelsen mellan 2020 – 2023. Beslutet om LOVA-bidrag innebär att 

Länsstyrelsen finansierar 80% av anställningen av en åtgärdssamordnare under år 1 (2020-2021) och 

år 2 (2021-2022) och 50 % under år 3 (2022-2023). Målet är att åtgärdssamordnarens funktion blir en 

fast tjänst efter att projekttiden tar slut, för att säkerställa att åtgärdsarbetet fortgår eftersom 

behovet av åtgärder inte beräknas vara mättat efter 2023. Åtgärdssamordnarens projekt med 

vattenvård heter ”Vattenvård i sydost – 2020-2023”, projektbeskrivningen bifogas (Bilaga 2). 

Simrishamns kommun har även anställt en åtgärdssamordnare som påbörjade sin tjänst i juni 2020. 

De båda åtgärdssamordnarna samarbetar. 
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Projektet Vattenvård i sydost har två etapper. Detta samarbetsavtal innefattar Etapp 1 som sträcker 

sig från 2021-2023. Om erforderliga finansiella medel finns kommer Etapp 2 att inledas eftersom det 

bedöms att vattendragen inte kommer ha hunnit uppnå God status till 2027 inom Etapp 1. Etapp 2 

sträcker sig över 2024-2027. Det bedöms rimligt att Etapp 2 avslutas samtidigt som EU:s 

vattendirektivs förvaltningscykel avslutas. Om det blir aktuellt med Etapp 2 kommer ett nytt 

samarbetsavtal att skickas ut inför 2024. 

 

Målsättning och åtgärder 
Omfattningen av åtgärdsarbetet är bland annat beroende av möjligheterna till statlig eller annan 

extern finansiering samt markägarnas medgivande. Brist på finansiering medför att åtgärdsarbetet 

får anpassas till den kommunala grundfinansieringen. 

Målsättningen för Vattenvård i sydost är att inom sydöstra Skånes avrinningsområden: 

• Uppnå god kemisk och ekologisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, samt i 

Östersjön där vattendragen mynnar ut 

• Minska tillförseln av näringsämnen och förorenande ämnen till sjöar, vattendrag och till 

Östersjön. 

• Förbättra vattenhushållningen 

• Minska risken för översvämningar 

• Öka biologisk mångfald samt förbättra levnadsmiljöerna för hotade arter 

• Återskapa en mer naturlig hydrologi i och omkring vattendragen 

• Förbättra vattenanknutna ekosystemtjänster 

• Skapa nya och utveckla de befintliga vattennära rekreationsområdena 

• Bidra till att berörda nationella miljömål uppfylls 

Målsättningen uppnås genom bl.a. följande åtgärder: 

• Anlägga/restaurera olika typer av våtmarker och dammar 

• Anlägga bevattningsdammar 

• Svämplan som verkar flödesutjämnande för dag- och dräneringsvatten 

• Restaurera kulverterade och uträtade vattendrag till dess naturliga form 

• Bedriva ett effektivt vattenstrategiskt samarbete mellan kommunerna 

• Informera och kommunicera med invånare och aktörer i avrinningsområdet. 

• Kontinuerligt söka statliga bidrag och andra medel för vattenvård. 

 

Organisation 
Det finns en gemensam beredningsgrupp som ansvarar för det löpande arbetet inklusive 

åtgärdssamordarens arbetsuppgifter. Beredningsgruppen har inte rösträtt utan fungerar som ett 

bollplank för åtgärdssamordnaren. Beredningsgruppen består av sex personer, tre personer från 

vattenrådet för NKT och tre personer från ÖVR. Gruppen har rätt att adjungera andra personer till 

gruppen som den finner lämpligt, permanent eller tillfälligt. Vattenrådets stadgar, arbets- och 

delegationsordning reglerar arbetet. 
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Avtalsvilkor 
1. Avtalstiden är 3 år, från 2021 till 2023, med start från att avtalet är undertecknat av alla parter. 

Avtalstiden kan förlängas om det bedöms vid avtalstidens slut att det finns behov av fortsatta 

samordnade åtgärdsinsatser. Förlängning sker genom ett nytt avtal. 

2. De kommunala anslagen inbetalas årligen efter avisering av Vattenrådet för NKT till anvisat 

konto som förvaltas av Vattenrådet för NKT genom Tomelilla kommun. 

3. Anslagna medel är reserverade för att genomföra arbetet med ”Vattenvård i sydost”. 

4. Överblivna medel från samarbetsavtalet inom projektet Österlens sköna vattendrag överförs till 

detta projekt, Vattenvård i sydost. 

5. Detta avtal är giltigt endast om samtliga avtalsslutande kommuner har godkänt det.  

6. En utvärdering av projektet inklusive ekonomisk redovisning skickas ut till avtalsslutande 

kommuner i slutet av varje år under projekttiden (2021-2023). I den senare halvan av 2023 

skickas en slututvärdering ut. 

7. Enskild avtalsslutande kommun har rätt att tillskjuta ytterligare medel som har samband med 

projektet. 

8. Vid eventuella förhandlingar om uppsägning av avtalet ska frågan om de ekonomiska villkoren 

för utträdande kommun diskuteras, liksom frågan om fortsatt samarbete mellan återstående 

kommuner. 

9. Den kommun som åtgärden genomförs i beställer entreprenaden genom kommunintern 

delegationsordning. Entreprenören ansvarar för själv för arbetsmiljön. 

10. Ett avtal om vem som är ansvarig för skötsel av vattenvårdsanläggningen upprättas separat. 

11. Försäkringar regleras i ett separat avtal rörande varje enskilt projekt. Försäkringar är nödvändiga 

för att täcka skador som kan uppkomma i samband med åtgärder som genomförs. 

12. Vid markupplåtelse för genomförandet av åtgärder är det kommunen där åtgärden genomförs 

som tecknar avtalet. 

13. Om projektet avslutas år 2023 och det har uppstått ett ekonomiskt överskott ska detta 

överskott avräknas mot den kommunala finansieringen enligt detta samarbetsavtal. 

14. Efter avtalstidens slut kvarstår inga kommungemensamma åtaganden. 

Finansiering 
Den kommunala finansieringen utgör den ekonomiska grunden för projektet. För varje enskilt projekt 

ska alltid möjligheterna till extern medfinansiering undersökas.  Det årliga behovet av kommunala 

medel till Vattenrådet för NKT beräknas vara 500 000 kr. Det totala årliga behovet för ”Vattenvård i 

sydost” beräknas vara 1 miljon kr varav andra hälften (500 000 kr) undertecknas inom det 

kommunala samarbetsavtalet med Österlens Vattenråd och dess medlemskommuner. Ansvaret för 

medfinansieringen bör enligt Vattenrådet för NKT fördelas i förhållande till varje kommuns 

avrinningsområden inom vattenrådets geografiska yta enligt följande:   

 

 

 

 

 

Kommun Total areal km² Andel (%) SEK/år 

Simrishamn 26 km² 5 % 25 000 kr 

Tomelilla 204 km² 42 % 210 000 kr 

Sjöbo 27 km² 6 % 30 000 kr 

Ystad 225 km² 47 % 235 000 kr 

Totalt 482 km² 100% 500 000 kr 

289



 
 

4 av 4 
 

Underskrifter 
Underskrift innebär att man tagit del av avtalets innehåll och godkänner dess villkor. 

 

Kommun  Datum  Signering företrädare  Namnförtydligande 

Simrishamn 

      

Tomelilla 

      

Sjöbo 

      

Ystad 

      

Vattenrådet 
för NKT 
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Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 

 -Österlens Vattenråd 
 

Detta avtal utgör grunden för det fortsatta samarbetet med genomförande av olika vattenvårdande 

och vattenhushållande åtgärder inom Österlens Vattenråds (ÖVR) arbetsområde som utgörs av 

vattendragens avrinningsområden. Samarbetsavtalet möjliggör ett kontinuerligt åtgärdsarbete med 

en stabil grund och medför att kommunerna tillsammans kan arbeta systematiskt och effektivt med 

vattenfrågor, över kommungränserna. Vattenvård i sydost ingår som en del av verksamheten för 

Österlens Vattenråd. 

Parter 
Detta samarbetsavtal ingås mellan parterna:  

• Kristianstads kommun 

• Hörby kommun 

• Simrishamns kommun 

• Tomelilla kommun 

• Österlens Vattenråd 

Bakgrund 
Mellan 2018-2021 samarbetade kommunerna Kristianstad, Hörby, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, 

Ystad samt Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån inom LEADER-

projektet Österlens sköna vattendrag. Projektets syfte var att öka engagemang och kunskap om 

vattenmiljöerna och projektet har nått ut till fler än 1 600 personer i arbetsområdet. Ett 

samarbetsavtal med finansiell insats mellan kommunerna (Bilaga 1) tecknades under projekttiden 

(2018-2021) med syfte att genomföra Leader-projektet, samt att få kommande åtgärdsarbeten 

organiserade så att stabilitet och kontinuitet uppnås. Efter projektets slut fanns det kvar överblivna 

medel från samarbetet vilket beror på att det genomfördes mycket högre grad av ideellt arbete än 

förväntat inom projektet. Målsättningen med projektet var bland annat att anställa personal i 

projektform för att initiera och samordna vattenvårdande åtgärder, vilket sedan skedde; 

I september 2020 anställdes en åtgärdssamordnare med LOVA-medel från Länsstyrelsen, med syfte 

att initiera och driva vattenvårdande åtgärder i sydöstra Skåne. Åtgärdssamordnaren är anställd i ett 

samarbete mellan båda vattenråden i sydöstra Skåne (ÖVR och NKT (Vattenrådet för Nybroån, 

Kabusaån och Tygeån)). Anställningen finansieras av Länsstyrelsen mellan 2020 – 2023. Beslutet om 

LOVA-bidrag innebär att Länsstyrelsen finansierar 80% av anställningen av en åtgärdssamordnare 

under år 1 (2020-2021) och år 2 (2021-2022) och 50 % under år 3 (2022-2023). Målet är att 

åtgärdssamordnarens funktion blir en fast tjänst efter att projekttiden tar slut, för att säkerställa att 

åtgärdsarbetet fortgår eftersom behovet av åtgärder inte beräknas vara mättat efter 2023. 

Åtgärdssamordnarens projekt med vattenvård heter ”Vattenvård i sydost – 2020-2023”, 

projektbeskrivningen bifogas (Bilaga 2). 

Simrishamns kommun har även anställt en åtgärdssamordnare som påbörjade sin tjänst i juni 2020. 

De båda åtgärdssamordnarna samarbetar. 
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Projektet Vattenvård i sydost har två etapper. Detta samarbetsavtal innefattar Etapp 1 som sträcker 

sig från 2021-2023. Om erforderliga finansiella medel finns kommer Etapp 2 att inledas eftersom det 

bedöms att vattendragen inte kommer ha hunnit uppnå God status till 2027 inom Etapp 1. Etapp 2 

sträcker sig över 2024-2027. Det bedöms rimligt att Etapp 2 avslutas samtidigt som EU:s 

vattendirektivs förvaltningscykel avslutas. Om det blir aktuellt med Etapp 2 kommer ett nytt 

samarbetsavtal att skickas ut inför 2024. 

 

Målsättning och åtgärder 
Omfattningen av åtgärdsarbetet är bland annat beroende av möjligheterna till statlig eller annan 

extern finansiering samt markägarnas medgivande. Brist på finansiering medför att åtgärdsarbetet 

får anpassas till den kommunala grundfinansieringen. 

Målsättningen för Vattenvård i sydost är att inom sydöstra Skånes avrinningsområden: 

• Uppnå god kemisk och ekologisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, samt i 

Östersjön där vattendragen mynnar ut 

• Minska tillförseln av näringsämnen och förorenande ämnen till sjöar, vattendrag och till 

Östersjön. 

• Förbättra vattenhushållningen 

• Minska risken för översvämningar 

• Öka biologisk mångfald samt förbättra levnadsmiljöerna för hotade arter 

• Återskapa en mer naturlig hydrologi i och omkring vattendragen 

• Förbättra vattenanknutna ekosystemtjänster 

• Skapa nya och utveckla de befintliga vattennära rekreationsområdena 

• Bidra till att berörda nationella miljömål uppfylls 

Målsättningen uppnås genom bl.a. följande åtgärder: 

• Anlägga/restaurera olika typer av våtmarker och dammar 

• Anlägga bevattningsdammar 

• Svämplan som verkar flödesutjämnande för dag- och dräneringsvatten 

• Restaurera kulverterade och uträtade vattendrag till dess naturliga form 

• Bedriva ett effektivt vattenstrategiskt samarbete mellan kommunerna 

• Informera och kommunicera med invånare och aktörer i avrinningsområdet. 

• Kontinuerligt söka statliga bidrag och andra medel för vattenvård. 

 

Organisation 
Det finns en gemensam beredningsgrupp som ansvarar för det löpande arbetet inklusive 

åtgärdssamordarens arbetsuppgifter. Beredningsgruppen har inte rösträtt utan fungerar som ett 

bollplank för åtgärdssamordnaren. Beredningsgruppen består av sex personer, tre personer från 

vattenrådet för NKT och tre personer från ÖVR. Gruppen har rätt att adjungera andra personer till 

gruppen som den finner lämpligt, permanent eller tillfälligt. Vattenrådets stadgar, arbets- och 

delegationsordning reglerar arbetet. 
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Avtalsvilkor 
1. Avtalstiden är 3 år, från 2021 till 2023, med start från att avtalet är undertecknat av alla parter. 

Avtalstiden kan förlängas om det bedöms vid avtalstidens slut att det finns behov av fortsatta 

samordnade åtgärdsinsatser. Förlängning sker genom ett nytt avtal.  

2. De kommunala anslagen inbetalas årligen efter avisering av Österlens Vattenråd till anvisat 

konto som förvaltas av Österlens Vattenråd genom Simrishamns kommun. 

3. Anslagna medel är reserverade för att genomföra arbetet med ”Vattenvård i sydost”. 

4. Överblivna medel från samarbetsavtalet inom projektet Österlens sköna vattendrag överförs till 

detta projekt, Vattenvård i sydost. 

5. Detta avtal är giltigt endast om samtliga avtalsslutande kommuner har godkänt det. 

6. En utvärdering av projektet inklusive ekonomisk redovisning skickas ut till avtalsslutande 

kommuner i slutet av varje år under projekttiden (2021-2023). I den senare halvan av 2023 

skickas en slututvärdering ut. 

7. Enskild avtalsslutande kommun har rätt att tillskjuta ytterligare medel som har samband med 

projektet. 

8. Vid eventuella förhandlingar om uppsägning av avtalet ska frågan om de ekonomiska villkoren 

för utträdande kommun diskuteras, liksom frågan om fortsatt samarbete mellan återstående 

kommuner. 

9. Den kommun som åtgärden genomförs i beställer entreprenaden genom kommunintern 

delegationsordning. Entreprenören ansvarar för själv för arbetsmiljön. 

10. Ett avtal om vem som är ansvarig för skötsel av vattenvårdsanläggningen upprättas separat. 

11. Försäkringar regleras i ett separat avtal rörande varje enskilt projekt. Försäkringar är nödvändiga 

för att täcka skador som kan uppkomma i samband med åtgärder som genomförs. 

12. Vid markupplåtelse för genomförandet av åtgärder är det kommunen där åtgärden genomförs 

som tecknar avtalet. 

13. Om projektet avslutas år 2023 och det har uppstått ett ekonomiskt överskott ska detta 

överskott avräknas mot den kommunala finansieringen enligt detta samarbetsavtal. 

14. Efter avtalstidens slut kvarstår inga kommungemensamma åtaganden. 

Finansiering 
Den kommunala finansieringen utgör den ekonomiska grunden för projektet. För varje enskilt projekt 

ska alltid möjligheterna till extern medfinansiering undersökas.  Det årliga behovet av kommunala 

medel till Österlens Vattenråd beräknas vara 500 000 kr. Det totala årliga behovet för ”Vattenvård i 

sydost” beräknas vara 1 miljon kr varav andra hälften (500 000 kr) undertecknas inom det 

kommunala samarbetsavtalet med Vattenrådet för NKT och dess medlemskommuner. Ansvaret för 

medfinansieringen bör enligt Österlens Vattenråd fördelas i förhållande till varje kommuns 

avrinningsområden inom vattenrådets geografiska yta enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

Kommun Total areal km² Andel (%) SEK/år 

Kristianstad 99 km² 15,2 % 76 000 kr 

Hörby 41,3 km² 6,3 % 31 500 kr 

Simrishamn* 368,6 km² 56,4 % 282 000 kr 

Tomelilla 144,4 km² 22,1 % 110 500 kr 

Totalt 653,4 km² 100% 500 000 kr 
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*Simrishamns kommuns finansiering inom detta samarbetsavtal kommer på deras begäran att 

utgöras av medfinansiering av sökta LONA och LOVA-vattenvårdsprojekt i samarbete med Österlens 

Vattenråd som beviljades våren 2021. Medfinansieringen i beviljade LONA och LOVA-projekt kommer 

uppgå till en högre eller som lägst likvärdig summa per år jämfört med angiven summa i 

finansierings-tabellen på föregående sida. 

 

 

 

Underskrifter 
Underskrift innebär att man tagit del av avtalets innehåll och godkänner dess villkor. 

 

Kommun  Datum  Signering företrädare   Namnförtydligande 

Kristianstad 

      

Hörby 

      

Simrishamn 

      

Tomelilla 

      

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

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

Revisorerna

Handläggare: Johan Lexfors 
Titel: Personalchef
E-post: johan.lexfors@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/148

Datum 13 september 2021

Tjänsteskrivelse svar på revisorernas 
granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen med förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
KPMG har genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
äldreomsorgen där de bedömer att kommunstyrelsen överlag bedriver ett 
tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen som utgår från 
lagstiftning, föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. Det finns övergripande 
mål, policys, riktlinjer och rutiner för SAM samt att återrapportering sker årligen till 
kommunstyrelsen och inom samverkanssystemet. 

När det gäller de rekommendationer som läggs fram instämmer förvaltningen om 
vikten av ett tydligt reglemente som beskriver arbetsmiljöansvaret och fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt i att 
kommunen har en förvaltning.

Förvaltningens arbetsmiljöpolicy togs fram 2018 och är ett viktigt styrdokument och 
kopplas till Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1. Uppföljning av SAM sker 1 gång per år 
genom facklig samverkan samt rapportering i KSAU och i kommunstyrelsen.

Förvaltningen menar också att fastställd arbetsmiljöpolicy bör ses över löpande och i 
samband med att nya mål och riktlinjer tas fram. 

295



2 (4)

Förvaltningen lyfter vikten av att beslutad arbetsmiljöpolicy bör följas upp, ses över 
och därefter fastställas politiskt på ett systematiskt sätt. Ett förslag är att detta sker i 
samband med att varje ny mandatperiod inleds tillsammans med beslut om 
övergripande arbetsmiljömål och resurser. Förvaltningen bryter därefter ner 
arbetsmiljömålen på verksamhets- och enhetsnivå och för dem vidare ut i 
organisationen. Arbetsmiljömålen blir sedan del av den årliga uppföljningen av det 
årliga systematiska arbetsmiljöarbetet och återrapporteras till KSAU och 
kommunstyrelsen.

HR-avdelningen genomför en introduktion separat i arbetsmiljöfrågor för nya chefer. 
Centralt erbjuds också arbetsmiljöutbildningar till såväl nya chefer som befintliga 
chefer. Den lokala introduktionen säkerställer respektive verksamhet och till stöd 
finns HR-avdelningen. Nytt från sommaren och hösten 2021 är att det sker/erbjuds 
digital introduktion där samtliga stödfunktioner bidrar till att ge en kvalitativ 
introduktion för nya chefer. 

Vid introduktion av nya enhetschefer inom stöd och omsorg används checklistan 
”Introduktion för nyanställd chef”, vilken bland annat innehåller genomgång av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med SAM-checklistan som arbetsmetod. Nyanställda 
chefer anmäls även till den nästkommande övergripande arbetsmiljöutbildningen 
som HR arrangerar tillsammans med skyddsombud.

I den årliga uppföljningen av SAM ingår uppföljning av regelbundna 
riskbedömningars genomförande och kring chefers arbetsmiljökunskaper. Likaså sker 
en uppföljning i samband med fördelning av arbetsmiljöuppgifter kring chefens 
kunskaper och medarbetarsamtal. När det gäller medarbetarsamtal som inte 
genomförts så handlar det om ett fåtal och har berott på omständigheter som inte 
kunnat förutsetts på förhand. Åtgärder är vidtagna och bristen är korrigerad. 
Gällande riskbedömningar på större förändringar som exempelvis Heltidsarbete som 
norm, har dessa genomförts gemensamt i verksamheten med övergripande chefer, 
enhetschefer och skyddsombud. I den verksamhetsgemensamma handlingsplanen för 
SAM har skyddsronderna fokus och följs upp löpande över året. 

Vad gäller kvalitetssäkrad rapportering av tillbud och arbetsskador genomförs under 
hösten pilotprojekt i systemet KIA (Kommuners informationssystem om 
arbetsmiljö). Piloter körs partsgemensamt i samtliga verksamheter. KIA innehåller 
rapportsystem för tillbud och skador samt en integrerad riskhantering. Utvärdering 
sker vid årsskiftet. Om beslut tas om ett nytt system sker implementering under 
våren 2022 med tillhörande rutiner och en kommunikationsplan.

Inom Stöd och omsorgsverksamheten förs systematiska verksamhetsdialoger som ett 
forum där socialchef, omsorgschef, tre enhetschefer och stödfunktioner träffas 4–6 
gånger per år. En punkt är ”personal” där deltagarna följer upp och analyserar 
frisknärvaro, tillbud och arbetsskador. Genom denna dialog genomlyses risker. 

296



3 (4)

Med systematik ges fortlöpande information om pågående ärenden av vikt samt 
arbetsmiljöfrågor i KSAU under den stående punkten dialogärenden. Under punkten 
ges möjlighet för KSAU att kalla tjänstepersoner och/eller verksamhetsansvariga. 
Alternativt anmäler tjänstepersoner ärenden av vikt inför kommande möte för att 
informera KSAUs ledamöter. Bland annat har HR-avdelningen, 
utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen samt andra strategiska tjänstepersoner 
med flera varit med vid dialogpunkten. Mötena protokollförs och information går 
vidare till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens arbete med heltidsarbete som norm fortlöper enligt det centrala avtal 
som finns mellan SKR och Kommunal. HR-avdelningen och Rekryterings- och 
bemanningsenheten finns med som stöd i implementeringen. Uppföljning sker på 
verksamhetsnivå. I slutet av september kommer KSAU att få en redovisning kring 
förvaltningens och verksamheternas arbete med heltidsfrågan som ett led i 
uppföljningen. Det fortsatta implementeringsarbetet sker i respektive verksamheter 
med support och hjälp från förvaltningens stödfunktioner.  

Slutligt kan konstateras att Heltidsarbete som norm är en stor förändring som 
utvecklas över tid och som behöver få ta tid i anspråk hos oss såväl som den gör i 
andra kommuner, framförallt då den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Tomelilla 
varit låg och då det är en förändring som initierats från de centrala parterna i ett gott 
syfte. Verksamheten har haft tät dialog med fackföreningen Kommunal sedan 2017 
då arbetet startades upp. Riskbedömningar är en naturlig del av det arbetet och 
genomförs och följs upp kontinuerligt. Delaktighet och kommunikation sker löpande 
på arbetsplatsträffar ute i verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
Går ej att beräkna utan beror på tid, resurser och omfattning av arbetsmiljörelaterade 
politiska beslut. 

Heltidsarbete som norm skapar dock ekonomiska konsekvenser vid uppstart, 
genomförande och rekrytering som förvaltningen hittills hanteras inom sin totala 
budgetram. Genom HR och Rekryterings- och bemanningsenhetens stöd åt 
verksamheterna i arbetet så kvalitetssäkras processerna vid vikariehantering, 
schemaläggning och bemanningsstöd. Bedömningen är att i ett längre perspektiv 
leder heltidsarbete som norm till en attraktivare arbetsgivare och kostnadsmässiga 
besparingar.     

Barnperspektivet
Inga förutsägbara konsekvenser, dock innebär Heltidsarbete som norm förbättrade 
förutsättningar till familjeförsörjning.
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Miljöperspektivet
Inga förutsägbara effekter på miljön, dock innebär Heltidsarbete som norm en social 
hållbarhetsaspekt då fler får en möjlighet att styra över sin arbetstid i relation till 
verksamhetens behov och i takt med att kunskap om och schemaläggningstekniker 
utvecklas.

Uppföljning
Uppföljning sker utifrån de beslut som fattas i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, 13 september 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Lexfors

Personalchef

Beslutet skickas till:

Revisorerna

Nämndsekreterare Olof Hammar

Vård och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
8 september 2021

Justerandes sign

Ksau § 159 Dnr KS 2021/148

Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
svar på granskningen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG inom ramen för 2021-års 
revisionsplan granskat systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen utifrån 
lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen överlag bedriver ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete 
inom kommunens äldreomsorg som utgår från lagstiftning och föreskrifter samt 
kommunala mål och riktlinjer. Återrapportering av arbetet sker årligen till 
kommunstyrelsen och vid arbetsplatsträffar och i berörda samverkansform. 

Revisorerna bedömer dock att styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
behöver stärkas inom ett antal områden. Exempelvis bör kommunstyrelsen tillse att 
beslutat reglemente förtydligas så att styrelsens arbetsmiljöansvar för kommunens 
förvaltning samt ansvaret för att fördela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet tydliggörs. Roll- och ansvarsfördelningen bör även tydliggöras i 
kommunens arbetsmiljöpolicy. Granskningen visar även att rapporteringen av tillbud 
och arbetsskador inte alltid sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den 
omfattning som avvikelser uppstår. 

Då kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för samtliga verksamheter bör 
kommunstyrelsen i högre utsträckning förvissa sig om att regelbundna 
undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön genomförs. Revisorerna 
bedömer särskilt att kommunstyrelsen bör följa hur arbetet med att åstadkomma 
heltid som norm fortlöper inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
8 september 2021

Justerandes sign

§ 159 forts.

medarbetarnas arbetsmiljö samt möjlighet till delaktighet och kommunikation under 
arbetets gång.

Beslutsunderlag
Revisorerna § 32/2021, handlingsid: Ks 2021.2875.

Missivskrivelse, handlingsid: Ks 2021.2850

Granskningsrapport, handlingsid: 2021.2848.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett svar på granskningen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden arr kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 augusti 2021

Justerandes sign

Rev § 32 Dnr KS 2021/148

Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen” med handlingsid: Ks 2021.2840

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.2850 till kommunstyrelsen för yttrande senast 2021-10-15 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG inom ramen för 2021-års 
revisionsplan granskat systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen utifrån 
lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen överlag bedriver ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete 
inom kommunens äldreomsorg som utgår från lagstiftning och föreskrifter samt 
kommunala mål och riktlinjer. Återrapportering av arbetet sker årligen till 
kommunstyrelsen och vid arbetsplatsträffar och i berörda samverkansform. 

Revisorerna bedömer dock att styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
behöver stärkas inom ett antal områden. Exempelvis bör kommunstyrelsen tillse att 
beslutat reglemente förtydligas så att styrelsens arbetsmiljöansvar för kommunens 
förvaltning samt ansvaret för att fördela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet tydliggörs. Roll- och ansvarsfördelningen bör även tydliggöras i 
kommunens arbetsmiljöpolicy. Granskningen visar även att rapporteringen av tillbud 
och arbetsskador inte alltid sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den 
omfattning som avvikelser uppstår. 
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 augusti 2021

Justerandes sign

§ 32 forts

Då kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för samtliga verksamheter bör 
kommunstyrelsen i högre utsträckning förvissa sig om att regelbundna 
undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön genomförs. Revisorerna 
bedömer särskilt att kommunstyrelsen bör följa hur arbetet med att åstadkomma 
heltid som norm fortlöper inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar 
medarbetarnas arbetsmiljö samt möjlighet till delaktighet och kommunikation under 
arbetets gång.

Redovisning/föredragning
Sakkunnig revisor Ida Brorsson föredrar granskningen på dagens sammanträde

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen” med handlingsid: Ks 2021.xxx

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.xxx till kommunstyrelsen för yttrande senast 2021-10-15 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-08-10, handlingsid: Ks 
2021.2843

UTKAST_granskning av SAM_Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.2841

Utkast missiv_granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, handlingsid: Ks 
2021.2842

SLUTLIG_granskning av SAM_Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.2840

Missivskrivelse Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen, 
signerad, handlingsid: Ks 2021.2850
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 augusti 2021

Justerandes sign

§ 32 forts

Tidigare behandling
Revisorerna § 27/2021

Dialoger och informationsärenden revisorerna 2021-06-15

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg
Sakkunnig revisor redovisar muntligt resultatet av granskningen. Skriftlig 
granskningsrapport behandlas på revisorernas sammanträde den 17 augusti.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna ger KPMG AB i uppdrag att göra 
några korrigeringar och kompletteringar i det utkast till granskningsrapport och 
förslag till missivskrivelse som behandlas på dagens sammanträde och att de 
uppdaterade dokumenten därefter tjänar som beslutsunderlag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt förslag till 
beslut samt enligt Ulla-Christina Lindbergs förslag under sammanträdet.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige för kännedom
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  MISSIV 
Revisorerna 
 

 
Till: 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen. Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunstyrelsen bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen utifrån lagstiftning och 
föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen överlag bedriver 
ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunens äldreomsorg som utgår från 
lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. Återrapportering av arbetet sker 
årligen till kommunstyrelsen och vid arbetsplatsträffar och i berörda samverkansform.  
 
Vi bedömer dock att styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver stärkas inom ett antal 
områden. Exempelvis bör kommunstyrelsen tillse att beslutat reglemente förtydligas så att styrelsens 
arbetsmiljöansvar för kommunens förvaltning samt ansvaret för att fördela uppgifter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggörs. Roll- och ansvarsfördelningen bör även tydliggöras i 
kommunens arbetsmiljöpolicy. Granskningen visar även att rapporteringen av tillbud och 
arbetsskador inte alltid sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser 
uppstår.  
 
Då kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för samtliga verksamheter bör kommunstyrelsen i högre 
utsträckning förvissa sig om att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön 
genomförs. Vi bedömer särskilt att kommunstyrelsen bör följa hur arbetet med att åstadkomma heltid 
som norm fortlöper inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar medarbetarnas arbetsmiljö samt 
möjlighet till delaktighet och kommunikation under arbetets gång.  
 
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-08-17 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Styrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-10-15. Av yttrandet ska framgå vilka 
åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till 
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se. 
 
2021-08-17 
 
Ulla-Christina Lindberg 
Ordförande revisorerna  
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1 Sammanfattning 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
överlag bedriver ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunens 
äldreomsorg som utgår från lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och 
riktlinjer. Vi grundar vår bedömning på att det finns övergripande mål, policy, riktlinjer 
och rutiner som är styrande för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Vidare 
finns rutiner för att löpande undersöka och bedöma arbetsförhållandena. 
Återrapportering av arbetet sker årligen till kommunstyrelsen och vid arbetsplatsträffar 
och i berörda samverkansform.  
Under Coronapandemin har riskbedömningar inklusive handlingsplaner löpande 
upprättats kopplat till äldreomsorgens verksamhet utifrån situationens utveckling. Vi 
noterar dock att skyddsronder (såväl fysiska som sociala och organisatoriska) för 2020 
delvis har uteblivit på grund av pandemin och bristande kunskap kring genomförandet. 
Vidare noterar vi att årliga medarbetarsamtal inte genomförts vid samtliga enheter på 
grund av covid-19. Granskningen visar även att rapporteringen av tillbud och 
arbetsskador inte alltid sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning 
som avvikelser uppstår. Vi ser det som viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att 
dessa förebyggande åtgärder genomförs i enlighet med gällande föreskrifter och 
rutiner.   
Vi bedömer att styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver stärkas inom 
ett antal områden. Exempelvis bör kommunstyrelsen tillse att beslutat reglemente 
förtydligas i enlighet med Arbetsmiljöverkets beskrivning av politikers arbetsmiljöansvar 
kopplat till AFS 2001:1, så att styrelsens arbetsmiljöansvar för kommunens förvaltning 
samt ansvaret för att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir tydligt. 
Roll- och ansvarsfördelningen bör även tydliggöras i kommunens arbetsmiljöpolicy. 
Policyn bör även utvecklas med övergripande mål och medel för kommunens 
arbetsmiljöarbete samt hur policyn årligen ska följas upp. Policyn bör även fastställas 
av kommunfullmäktige i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kommunstyrelsen 
bör även säkerställa att nytillträdda chefer får introduktion/utbildning avseende SAM, 
även under Coronapandemin, och att även mer erfarna chefer regelbundet genomgår 
utbildning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Då kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för samtliga verksamheter bör 
kommunstyrelsen i högre utsträckning förvissa sig om att regelbundna undersökningar 
och riskbedömningar av arbetsmiljön genomförs och att de fortlöpande informeras om 
pågående ärenden av vikt för de verksamheter de har arbetsmiljöansvar för. Detta i 
syfte att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. Vi bedömer särskilt att 
kommunstyrelsen bör följa hur arbetet med att åstadkomma heltid som norm fortlöper 
inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar medarbetarnas arbetsmiljö.  
Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att: 

— Uppmärksamma kommunfullmäktige på att kommunstyrelsens reglemente bör 
förtydligas vad gäller styrelsens arbetsmiljöansvar för kommunens förvaltning 
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samt styrelsens ansvar för att fördela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

— I enlighet med Arbetsmiljöverkets beskrivning av politikers arbetsmiljöansvar, 
uppmärksamma kommunfullmäktige på att fullmäktige bör fatta beslut om 
kommunens arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för 
kommunen. Innehållet i policyn bör utvecklas för att tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelning samt övergripande mål och medel för kommunens 
arbetsmiljöarbete samt hur policyn årligen ska följas upp. 

— I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kommunens egna riktlinjer på 
området, tillse att konkreta arbetsmiljömål inom respektive verksamhet och 
enhet årligen tas fram och följs upp inom ramen för den årliga uppföljningen av 
SAM.  

— Säkerställa att nytillträdda chefer får introduktion/utbildning avseende SAM och 
att även mer erfarna chefer regelbundet genomgår utbildning avseende 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  

— Tillse att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön 
genomförs, framförallt vad gäller fysiska samt organisatoriska och sociala 
skyddsronder samt att chefer har tillräcklig kunskap för att genomföra arbetet. 
Kommunstyrelsen behöver även tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs. 

— Säkerställa att rutinen för rapportering av tillbud och arbetsskador efterlevs och 
kommuniceras till medarbetarna för att i högre utsträckning säkerställa att alla 
tillbud och arbetsskador anmäls och utreds. 

— Tillse att styrelsen fortlöpande informeras om pågående ärenden av vikt för de 
verksamheter de har arbetsmiljöansvar för och säkerställa att nödvändiga 
åtgärder genomförs.  

— Särskilt följa upp hur arbetet med att åstadkomma heltid som norm fortlöper 
inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar medarbetarnas arbetsmiljö samt 
möjlighet till delaktighet och kommunikation under arbetets gång.  
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2 Inledning  
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom vård och omsorg och verksamheterna särskilt boende 
samt hemtjänst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete avses arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och 
en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete framgår i AFS 2001:1.  
I vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, ingår 
ett antal centrala aktiviteter som berör undersökning, riskbedömning, åtgärder och 
kontroll. Hjulet symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med 
återkommande aktiviteter. I Arbetsmiljöverkets vägledning AFS 2015:4 kring 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), regleras kunskapskrav, mål, 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 
Enligt Arbetsmiljöverket anmäls flest antal arbetsskador vid jämförelse på en nationell 
nivå. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är fortfarande belastningsergonomiska 
faktorer, medan sjukdomar beroende på psykiska och organisatoriska faktorer ökar 
mest.  
Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2021 uppmärksammat risker kring hur 
kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
verksamheterna särskilt boende samt hemtjänst och vill med granskningen bedöma 
huruvida styrelsen vidtar åtgärder för att leva upp till lagens krav och föreskrifter inom 
området.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunstyrelsen bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen utifrån lagstiftning 
och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. 
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:  

- Finns ändamålsenliga mål och styrdokument som är vägledande för styrelsens 
systematiska arbetsmiljöarbete? 

- Finns det en tydligt upprättad samt beslutad uppgiftsfördelning från styrelse till 
olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

- Finns tillräckliga kunskaper och resurser för att upprätthålla en god arbetsmiljö 
samt förebygga skador och ohälsa? 

- Görs regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena, speciellt utifrån de 
händelser som påverkat verksamheten under året (pandemin, beslut kring heltid 
som norm)? 

310



 

 6 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
 
 2021-08-17 

- Görs tillfredsställande inventering och bedömning av risker i verksamheten 
avseende såväl den fysiska, organisatoriska som psykosociala arbetsmiljön? 

- Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas omedelbart? 
- Finns en tillfredställande rapportering och redovisning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inklusive rapportering av inträffade olyckor och tillbud? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete med 
fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö. Orsaker till en eventuellt dålig 
arbetsmiljö, såsom bristande ledarskap, beaktas ej. De verksamheter som ingår i 
granskningen är särskilt boende och hemtjänst, som återfinns inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt huruvida kommunstyrelsen följer:    

- Kommunallagen 6 kap 7 § 
- Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och 

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA) 
- Övriga mål, policys och handlingsplaner med bäring på kommunstyrelsens 

arbetsmiljöarbete  
I bilaga 1 finns en sammanställning av tillämpliga lagrum och arbetsmiljöföreskrifter 
enligt ovan.  

2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen. Då äldreomsorgen organisatoriskt tillhör vård- 
och omsorgsnämnden kommer nämnden delvis beröras i granskningen ur ett 
verksamhetsperspektiv. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av kommunstyrelsens reglemente, årsredovisning 2020, 
budget 2021, arbetsmiljöpolicy, samverkansavtal, anvisningar, riktlinjer och 
rutiner avseende systematiskt arbetsmiljöarbete samt sammanställning av 
uppgifter som rör sjukstatistik samt tillbud och arbetsskador. Därtill har vi tagit 
del av Arbetsmiljöverkets senaste tillsynsrapport, se bilaga 2 för 
sammanställning. 

- Intervjuer med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, socialchef, HR-
chef samt urval av HR-strateger, urval av enhetschefer inom hemtjänst och 
särskilt boende samt urval av fackliga representanter inom Stöd och Omsorg. 

Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Mål, styrdokument och riktlinjer  

3.1.1 Fullmäktige- och nämndmål  
I budget 2021 med plan för 2022-2023 finns inga specifika mål som avser kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen har utifrån fullmäktiges 
övergripande mål Delaktighet och egenmakt tagit fram ett nämndsmål om att Tomelilla 
kommunförvaltning ska vara en attraktiv arbetsgivare. Indikatorer som finns kopplade 
till målen är andel medarbetare som rekommenderar Tomelilla kommun som 
arbetsgivare samt andel heltidsarbetande. 
Som indikator för målet 2020 användes kommunens resultat i Kommunkompassen1 
där en av aspekterna berörde området Arbetsliv och hur kommunen bedriver sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete. Sammantaget redovisade kommunen ett högre 
resultat inom området i jämförelse med genomsnittet för övriga deltagande kommuner.  
Av budgeten framgår under rubriken Väsentliga personalförhållanden att 
arbetsmiljöfrågorna fortsatt behöver stå högt på dagordningen, där det reviderade 
systematiska arbetsmiljöarbetet måste fortsätta att utvecklas med sin samtid och under 
pågående pandemi. Vidare framgår att förvaltningen arbetar med att åstadkomma 
heltid som norm2 där arbetet har inletts inom äldreomsorgen. För vidare information om 
kommunens arbete med heltid som norm, se stycke 3.5.5. 
Därtill har förvaltningsövergripande OSA-mål för perioden 2021-2022 framarbetats med 
fokus på samverkan och delaktighet. Målet är meningsfulla arbetsplatsträffar (APT), 
där OSA-mål ska integreras som en del i SAM-arbetet för 2021 och 2022 och den 
förvaltningsövergripande SAM-checklistan (för mer information se stycke 4.1.2.2). 
Enligt gällande rutiner ska samtliga enheter framarbeta enhetsspecifika OSA-mål. 
Dessa mål ska utarbetas genom dialog med medarbetarna. Uppföljning av målen ska 
ske enligt rutin för årlig uppföljning av SAM. 
Vi har vid tidpunkt för granskningen inte tagit del av några enhetsspecifika OSA-mål för 
äldreomsorgens verksamheter.  

3.1.2 Arbetsmiljöpolicy och skriftliga rutiner  

3.1.2.1 Arbetsmiljöpolicy 
Av Tomelilla kommunförvaltnings arbetsmiljöpolicy framgår kommunens övergripande 
viljeriktning i arbetsmiljöfrågor. I policyn framgår att arbetsmiljön inom Tomelilla 

 
1 Kommunkompassen är ett verktyg som tillhandahålls av SKR för utvärdering och analys av en kommuns 
sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.  
2 Heltid som norm innebär enligt avtal mellan SKR och Kommunal att man ska ha en 
Heltidsanställning. Medarbetare kan ansöka om tjänstledigt ner till en lägre sysselsättningsgrad. 
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kommunförvaltning ska vara sådan att de som arbetar hos förvaltningen inte ska 
drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet samt att anställda ska 
trivas och ha möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Fyra 
principer för att säkerställa detta anges; 

• Arbetsmiljöperspektivet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som 
genomförs,  

• Tomelilla accepterar ingen form av kränkande särbehandling, trakasserier eller 
mobbning på sina arbetsplatser,  

• Tomelilla ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för 
samtliga anställa samt att 

• Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med 
respekt.  

Policyn beslutades av kommunstyrelsen den 19 december 2018. Således har 
kommunfullmäktige inte antagit policydokumentet. Av kommunens reglemente för 
styrdokument framgår att kommunen inte ska använda sig av policy-begreppet. Istället 
arbetar kommunen med vision, program, strategi, planer och handlingsplaner. I de fall 
lagstiftning stipulerar en policy, exempelvis krav på arbetsmiljöpolicy, sker ingen 
omformulering av styrdokumentet. Enligt HR-avdelningen har således 
kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens arbetsmiljö godkänt arbetsmiljöpolicyn 
då reglementet för styrdokument inte anger på vilken nivå ett sådant policy-dokument 
ska antas.  
I policyn saknas vidare ett tydliggörande kring kommunens roll- och ansvarsfördelning i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, medel för att nå övergripande viljeriktningar samt 
hur policyn årligen ska följas upp. 

3.1.2.2 Riktlinjer och rutiner för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
I Tomelillas digitala portal kallad chefsportalen finns vägledande skrifter, rutiner och 
mallar med bäring för chefsuppdraget. Bland annat beskrivs chefernas roll och ansvar 
inom ramen för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, hur samverkan med 
fackliga företrädare ska genomföras samt förutsättningarna för att fördela 
arbetsmiljöuppgifter. Därtill finns information och vägledning i form mallar och 
handlingsplaner som följer de områden som framgår i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
2001:1 och AFS 2015:4 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk 
och social arbetsmiljö. Bland annat finns en rutin för årlig revision av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt en SAM-checklista som används som praktiskt stöd för 
cheferna vid planering och uppföljning av SAM-arbetet på enhetsnivå. 
Av blanketten för tilldelning av arbetsmiljöuppgifter framgår exempelvis vilka rutiner 
som mottagare av arbetsmiljöuppgifterna ska följa. Bland annat ska mottagaren: 

• Utgå från och följa SAM-checklista för planering och uppföljning på enhetsnivå. 

• Samverka med lokala skyddsombud i aktuella arbetsmiljöfrågor.  

• Genomföra medarbetarsamtal minst en gång per kalenderår. 
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• Genomföra APT enligt Tomelilla kommuns avtal om samverkan och arbetsmiljö (minst 9 
gånger per år) 

• Arbeta aktivt med organisatorisk och social arbetsmiljö, samt med OSA-målen kopplade 
till området. 

• Ta fram rutiner för arbetsmiljöarbetet på sin enhet. 

• Säkerställa att medarbetare har kännedom om de lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner 
för arbetsmiljö som gäller för verksamheten, samt att de har tillgång till dessa.   

• Genomföra riskbedömningar, vidta åtgärder och göra handlingsplaner om åtgärderna 
inte kan göras omgående. 

I chefsportalen finns även en tidslinje för SAM 2021 som synliggör vilka aktiviteter i 
SAM-arbetet som ska genomföras under året på central förvaltningsnivå respektive 
verksamhets- och enhetsnivå.  
Av intervjuerna med berörda chefer inom Stöd och Omsorg framkommer att de över 
lag tycker de förvaltningsövergripande riktlinjerna och stödmaterialet är tydliga och ger 
bra vägledning för det praktiska SAM-arbetet. 

3.1.3 Lokalt samverkansavtal  
Ett lokalt samverkansavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan har tecknats 
mellan Tomelilla kommun och kollektivbärande organisationer med målet att skapa 
förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, 
delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare. Avtalet gäller tillsvidare 
från och med 2006-06-223. Syftet med samverkan är att medarbetarnas delaktighet 
och engagemang ska öka i frågor rörande verksamheten och dess utveckling samt 
arbetsmiljö- och hälsoarbete. 
Samverkan sker genom kommuncentral samverkansgrupp (CESAM), lokala 
samverkansgrupper (LOSAM), arbetsplatsträffar (APT) och medarbetarsamtal. Av 
samverkansavtalet framgår det att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska planeras, 
kontrolleras och följas upp i LOSAM. LOSAM-grupperna är tillika skyddskommitté enligt 
arbetsmiljölagens regler. CESAM är policyskapande i hälso- och arbetsmiljöfrågor. 
Av intervju med HR-chef och övriga medarbetare på HR-avdelningen framgår att 
revidering pågår av nuvarande samverkansavtal för att bättre passa kommunens 
nuvarande förutsättningar vad gäller arbetsmiljö och andra personalfrågor. Vid tidpunkt 
för granskningen finns inte fastställt när samverkansavtalet ska vara färdigställt, men 
enligt kommundirektören är ambitionen att det ska vara färdigställt under hösten 2021.  

3.1.4 Bedömning 
Vi bedömer att det överlag finns ändamålsenliga mål, styrdokument, riktlinjer och 
rutiner som är vägledande för kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete och 
som beskriver kommunens ambitioner och styrning inom SAM. I budgeten för 2021 
återfinns skrivningar där arbetsmiljöarbetet lyfts fram som ett prioriterat område. I 
kommunstyrelsens nämndmål finns även mål som berör arbetsmiljöarbetet om att vara 

 
3 Reviderades senast 2015-03-10 
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en attraktiv arbetsgivare. Dock saknas specifika mål som har bäring på styrelsens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Vi noterar även att det saknas OSA-mål på 
enhetsnivå. 
Kommunstyrelsen antog 2018 en arbetsmiljöpolicy som är vägledande för kommunens 
övergripande arbetsmiljöarbete. Vi bedömer dock att arbetsmiljöpolicyn bör utvecklas 
och konkretiseras med ett tydliggörande kring kommunens roll- och ansvarsfördelning 
samt medel för att uppnå övergripande viljeriktningar i SAM-arbetet. I 
arbetsmiljöpolicyn bör även tydliggöras hur policyn årligen ska följas upp. Vi ser det 
även som viktigt att kommunfullmäktige antar arbetsmiljöpolicyn för att harmonisera 
med Arbetsmiljöverkets beskrivning av fullmäktiges uppgifter i SAM-arbetet kopplat till 
AFS 2001:1. 
Avslutningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen bör tillse att befintligt samverkansavtal 
revideras.  

3.2 Roll- och ansvarsfördelning  
Tomelilla har en förvaltning som verkställer samtliga av nämndernas uppdrag. Av 
kommunstyrelsens reglemente4 framgår att kommunstyrelsen är kommunens 
personalorgan och ska således ansvara för frågor som rör förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. I styrelsens uppdrag ingår även att ansvara för, leda 
och samordna kommunens personalpolitik. Styrelsen ska även verka och svara för 
samordning och utveckling av personaladministration samt fastställa riktlinjer för 
personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens personalutskott och tillika arbetsutskott 
ansvarar för hantering av personalfrågor. 
I reglementet framgår inget tydliggörande av styrelsens arbetsmiljöansvar för 
kommunens förvaltning och styrelsens ansvar att fördela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Av intervju med HR-avdelningen framgår det att kommunstyrelsen 
är anställande myndighet för kommunens medarbetare och har därför 
arbetsmiljöansvar för samtliga anställda. Av kommunens rutin för årlig revision av SAM, 
framgår ansvarsfördelningen från kommunfullmäktige, styrelse till förvaltning genom 
kommundirektör och vidare ut i chefsledet.  
Av intervjuerna framgår att ledamöter i facknämnderna tidvis har haft svårt att hålla isär 
uppdelningen mellan arbetsmiljöansvar och verksamhetsansvar. Kommunens 
tjänstepersoner försöker dock löpande stötta politikerna i tolkningen av deras uppdrag. 
Vid intervjun med kommunstyrelsens presidium framgår att det stundtals varit svårt för 
facknämndernas ledamöter att fullgöra sitt verksamhetsansvar utan att beröra 
arbetsmiljöfrågor och att gränsdragningen inte alltid är enkel. Kommunstyrelsens 
presidium lyfter även utmaningen med att tillse att styrelsen får den information som 
behövs av respektive verksamhet för att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar.  

 
4 Antaget av kommunfullmäktige 14 december 2020, § 160 
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3.2.1 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
I kommunstyrelsens delegeringsregler5 framgår under rubriken personalärenden, att 
arbetsmiljöuppgifter delegerats till kommunchef med rätt till vidaredelegation enligt 
Arbetsmiljölagen.  
Av dokumentet Fördelning av arbetsuppgifter framgår det att kommunstyrelsen 
skriftligen ska fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunchefen samt ge kommunchefen i 
uppdrag att fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare till verksamhetscheferna. I 
chefsportalen återfinns en övergripande beskrivning och rutiner för hur fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter ska gå till. 
Kommundirektören har upprättat en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till 
verksamhetschefen för Stöd och Omsorg där det framgår vilka arbetsuppgifter 
personen har i egenskap av verksamhetschef (för exempel på uppgifter se stycke 
3.1.2.2). Verksamhetschefen har i sin tur upprättat skriftlig uppgiftsfördelning till 
omsorgschef inom vård och omsorg som i sin tur har fördelat uppgifter till enhetschefer. 
Av samtliga uppgiftsfördelningar framgår det huruvida personen som mottar 
fördelningen bedöms ha tillräcklig kunskap och kompetens, befogenheter samt 
resurser för att inneha ansvaret för tilldelade arbetsmiljöuppgifter. 

3.2.2 Bedömning 
Det finns dokumenterade beskrivningar och rutiner samt en särskild framtagen blankett 
för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Vi bedömer att rutiner och riktlinjer på ett tydligt 
sätt kommunicerar vilket ansvar och vilka uppgifter som åligger kommundirektör samt 
övriga chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Ansvaret för att fördela uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet omnämns i 
dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt i kommunstyrelsens 
delegeringsregler. I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift bör dock 
kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar för kommunens förvaltning tydliggöras i 
kommunstyrelsens reglemente, likaså ansvaret för att fördela uppgifter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta i syfte att tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen för arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelsen bör således 
uppmärksamma kommunfullmäktige på att kommunstyrelsens reglemente bör 
förtydligas med dessa uppgifter.  
Vi ser det även som viktigt att kommunstyrelsen särskiljer delegering av ansvar kontra 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter utifrån den formulering som finns i 
kommunstyrelsens delegeringsregler (delegering av arbetsmiljöuppgifter), då 
arbetsmiljöansvaret i juridisk mening alltid ligger kvar på arbetsgivaren. Således 
innebär uppgiftsfördelning inte att delegera ansvar. Dock är det nödvändigt att 
arbetsgivaren, i detta fall kommunstyrelsen, fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet för 
att därigenom kunna uppfylla sitt ansvar enligt lagar och föreskrifter.   

 
5 KS §6/2019, gäller from 1 januari 2019 
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3.3 Kunskaper och resurser  

3.3.1 Arbetsmiljöutbildning  
Av chefsportalen framgår det att HR-avdelningen under 2019/2020 har genomfört två 
arbetsmiljöutbildningar för kommunens chefer. Dessa har haft tema Aktiva åtgärder 
samt Riskbedömningar – En del av SAM. Av intervju med medarbetare på HR-
avdelningen samt socialchef framgår det att kommunstyrelsens ledamöter genomgick 
en arbetsmiljöutbildning i slutet av 2019. Detta bekräftas även av kommunstyrelsens 
presidium. 
HR-avdelningen genomför även månatliga möten med chefer, så kallade 
chefsfrukostar där kommunens chefer bjuds in för att diskutera sin chefsroll med sina 
kollegor. Frukostarna har olika teman varav det under 2020 bland annat har handlat 
om APT samt hälsofrämjande arbete. 
Enligt medarbetarna på HR-avdelningen har det nyligen gjorts en avstämning med 
kommunens chefer kring vilket utbildningsbehov som finns. Utbildningar genomförs inte 
enligt en på förhand beslutad plan eller i samband med chefernas mottagande av 
arbetsmiljöuppgifter utan genomförs istället enligt HR-avdelningen när det bedöms 
finnas ett behov. Av intervjuerna framgår att flertalet rekryterade chefer har tidigare 
kommunal chefserfarenhet och har bedömts ha erfarenhet av att motta fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter och vad uppgifterna innebär. Enligt uppgift görs en bedömning i 
varje enskilt fall kring behov av arbetsmiljöutbildning i samband med fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter.  
Av intervju med enhetschefer inom särskilt boende och hemtjänst framgår att ingen av 
de intervjuade har genomgått en arbetsmiljöutbildning sedan de anställdes. Cheferna 
anställdes för tre år respektive fem månader sedan.  

3.3.2 Stödfunktioner  

3.3.2.1 HR-avdelningen 
Tomelilla kommun har en HR-avdelning som ska ge stöd till hela förvaltningen i frågor 
som rör rekrytering och kompetensförsörjning, anställningsrätt och 
anställningsförhållanden, rehabilitering, arbetsmiljö och pensioner. HR-avdelningen har 
även ett samordnande ansvar i det stödjande arbetet till linjechefer med expertis, 
genomförande av riktade analyser och kartläggningar samt genom HR-chefens 
sammankallande funktion för CESAM-gruppen.  
HR-avdelningen har även en enhet som ska stötta kommunens verksamhet gällande 
rekrytering och bemanning. Enheten sköter bland annat schemaläggning och 
bemanning av extrapersonal för kommunens äldreomsorg. 

3.3.2.2 Företagshälsovård  
Tomelilla kommun har avtal med Previa AB som leverantör av företagshälsovård. 
Previa ska inom ramen för avtalet vid behov tillhandahålla tjänster såsom utbildningar, 
arbetsmiljökartläggningar, råd och stöd samt rehabilitering och anpassning.  
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Av chefsportalen framgår det hur ansvarig chef ska gå tillväga för att beställa en insats 
när behov av företagshälsovård föreligger. Av intervju med HR-chef framgår att tjänster 
kopplade till företagshälsovård avropas av HR men även av chefer. Det finns även 
möjlighet för medarbetare att själva kontakta Previa vid behov. Det finns centralt 
avsatta medel för företagshälsovård. Vissa kostnader kan dock belasta enskilda 
enheter beroende på insats. I dessa fall förs en dialog mellan HR och berörd 
enhetschef för fördelning av kostnader. 

3.3.3 Bedömning 
HR-avdelningen ansvarar för initiering och genomförande av arbetsmiljöutbildningar för 
kommunens chefer och skyddsombud. Senaste arbetsmiljöutbildningen genomfördes 
våren 2020. Det finns däremot ingen fast rutin för hur ofta arbetsmiljöutbildningar ska 
erbjudas kommunens chefer och skyddsombud eller uttalat krav i samband med att 
arbetsmiljöuppgifter fördelas till chefer. Arbetsmiljöutbildningar erbjuds istället utefter 
identifierat behov.  
Vi gör bedömningen att kommunstyrelsen behöver säkerställa att samtliga nytillträdda 
chefer för kommunens äldreomsorgsverksamhet ges introduktion/utbildning avseende 
SAM. Vidare bör kommunstyrelsen säkerställa att även mer erfarna chefer regelbundet 
genomgår utbildning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att hålla 
kunskaperna uppdaterade. Avsaknad av fortlöpande arbetsmiljöutbildning riskerar att 
leda till ett eftersatt och bristfälligt arbetsmiljöarbete. 

3.4 Samverkan 
Av kommunens samverkansavtal framgår att LOSAM ska genomföras åtta gånger per 
år. Utöver LOSAMs funktion som skyddskommitté och ansvar för genomförandet av 
skyddsronder ska LOSAM även planera, kontrollera och följa upp hälso- och 
arbetsmiljöförhållanden och det systematiska arbetsmiljöarbetet inom den egna 
verksamheten. LOSAM ska vara forumet där verksamhetsförändringar ska samrådas 
och samverkas, konsekvensbeskrivas och följas upp inom den egna verksamheten. 
LOSAM skall även hantera information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö. 
Socialchefen är sammankallande för LOSAM inom Stöd och Omsorgs 
verksamhetsområde. 
CESAM sammanträder minst nio gånger per år i enlighet med samverkansavtalet och 
utgör det kommuncentrala samverkansforumet. Gruppen ska vara policyskapande i 
hälso- och arbetsmiljöfrågor. Den ska följa upp företagshälsovårdsverksamhet samt 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Gruppen ska även årligen 
sammanställa SAM-arbetet i en rapport som ska tillsändas kommunstyrelsen. Även 
information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö åligger gruppen att organisera. 
HR-chefen är sammankallande för träffarna. 
Av intervjuer med både HR-avdelningen och enhetschefer är uppfattningen att 
samverkan med medarbetare, skyddsombud och fackliga företrädare överlag fungerar 
bra. De menar att skyddsombuden fungerar som ett bra stöd till chefen i 
arbetsmiljöarbetet. De uppger dock att det stundtals inom vissa enheter varit svårt med 
facklig representation vilket försvårat det löpande arbetsmiljöarbetet.  

318



 

 14 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
 
 2021-08-17 

I intervju med de fackliga framgår att samverkan i vissa delar kan stärkas. Enligt de 
fackliga företrädarna har synpunkter gällande bland annat arbetsgivarens hantering av 
införandet av heltid som norm framförts på flertalet APT. Dessa synpunkter har i sin tur 
enligt deras uppfattning inte diskuterats i tillräcklig utsträckning på LOSAM eller i 
CESAM. Överlag efterfrågas även bättre återkoppling inom samverkan på vilka 
åtgärder som genomförts med anledning av genomförda skyddsronder och framtagna 
handlingsplaner. 

3.4.1 Bedömning 
Vi konstaterar att det finns ett gällande samverkansavtal som tydliggör hur samverkan 
ska bedrivas, i vilka forum och med vilket intervall. Dock råder delade meningar 
huruvida arbetsgivare och arbetstagare upplever att den fackliga samverkan fungerar i 
praktiken. Vi gör bedömningen att kommunstyrelsen i enlighet med avtalet bör följa upp 
att ärenden avseende arbetsmiljön inom äldreomsorgsverksamheten diskuteras inom 
ramen för den lokala samverkan och i den mån det är nödvändigt inom den centrala 
samverkan om frågan inte kan lösas på lokal samverkansnivå.  
I samverkansavtalet framgår att arbetsgivare och de fackliga organisationernas 
företrädare har ett gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om verksamhetens 
utveckling, hälsa och arbetsmiljö. Vi bedömer därmed att kommunstyrelsen i samråd 
med de fackliga företrädarna bör informera om rollerna och syftet med samverkan och 
gemensamt ansvara för att eventuella arbetsmiljöproblem samverkas i de forum 
parterna gemensamt kommit överens om är lämpliga. 

3.5 Undersökningar av arbetsförhållande 

3.5.1 Arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal 
Av kommunens samverkansavtal och i dokumentet fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
framgår det att APT ska genomföras minst 9 gånger per år. Chefen ska arbeta aktivt 
med organisatorisk och social arbetsmiljö samt med OSA-målen kopplade till området. 
Hälso- och arbetsmiljöaspekter samt systematiskt brandskydd ska enligt 
samverkansavtalet integreras i verksamheten genom APT. Det framgår även att 
medarbetarsamtal ska genomföras minst en gång per kalenderår. 
I checklistan för planering och uppföljning av SAM på enhetsnivå framgår det vilka 
aktiviteter som chefen, i samverkan med skyddsombud, förväntas genomföra under ett 
år. Bland annat innehåller den en checklista över ämnen som ska diskuteras under 
verksamhetsårets APT samt hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska 
undersökas och förbättras. 
Av intervjuerna med enhetscheferna framgår det att regelbundna APT genomförs. I 
uppföljningsrapport för SAM 2020 där enhetschefer för kommunens hemtjänst och 
särskilda boenden har svarat, framgår att APT har genomförts minst 9 gånger på två 
av tre verksamheter. APT ställdes in för november och december månad på grund av 
covid-10-pandemin i den tredje verksamheten. Arbetsmiljö uppges vara en stående 
punkt för samtliga APT inom vård och omsorgsverksamheten.  
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Vad gäller medarbetarsamtal framgår det av uppföljningsrapporten att två av tre 
enhetschefer har genomfört medarbetarsamtal med samtliga av sina medarbetare. 
Även vad gäller medarbetarsamtal uppges covid-19 vara orsaken till att inte samtliga 
medarbetare erbjudits ett årligt medarbetarsamtal. 

3.5.2 Riskbedömningar 
Av intervju med både personal från HR-avdelningen, socialchef samt enhetschefer 
framgår det att kommunen kontinuerligt kartlägger risker, genomför riskbedömningar 
samt upprättar handlingsplaner inom äldreomsorgsverksamheten. Enligt uppgift 
upprättas riskbedömningar både på individnivå och vid större 
organisationsförändringar. Av uppföljningsrapporten för SAM 2020 avseende 
äldreomsorgen framgår att dokumenterade riskbedömningar har genomförts av flertalet 
olika anledningar. Samtliga av de riskbedömningar som vi tagit del av inom ramen för 
den aktuella granskningen innehåller riskkvalificering, åtgärder, ansvarig samt tidplan. 
Särskild vikt har under 2020 och 2021 varit på den pågående covid-19-pandemin då 
den i hög utsträckning påverkat kommunens äldreomsorg. Både klienternas hälsa och 
personalens arbetsmiljö har stått i fokus.  
Ovan bekräftas även i intervju med fackliga företrädare inom Stöd och Omsorg. De 
menar dock att genomförandet av regelbundna riskbedömningar och upprättande av 
handlingsplaner för att minimera de risker som identifierats, varierar mellan enheterna. 
De efterfrågar i vissa fall även en mer systematisk återkoppling kring vilka åtgärder 
som vidtagits.  

3.5.3 Skyddsronder 
Av kommunens samverkansavtal framgår det att LOSAM utgör skyddskommitté i 
kommunen och samverkansnivån ska därför säkerställa att LOSAM vid minst tre av 
dess åtta möten ska behandla frågor i egenskap av skyddskommitté. Av avtalet 
tydliggörs det även att arbetsgivaren är ansvarig för att skyddsronder genomförs. Av 
dokumentet kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter framgår att skyddsrond av den 
fysiska arbetsmiljön ska genomföras vid behov, dock minst en gång per år.  
Av uppföljningsrapporten för SAM 2020 avseende äldreomsorgen framgår att inga 
fysiska skyddsronder har genomförts under 2020. Anledningen uppges vara covid-19 
samt att ett skyddsombud vid ett tillfälle blev sjuk.  
Organisatoriska och sociala skyddsronder har däremot genomförts på en av tre 
enheter. Orsaken till de uteblivna organisatoriska och sociala skyddsronderna uppges 
vara bristande kunskap kring genomförandet. 

3.5.4 Medarbetarundersökningar 
Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2020. I 
medarbetarundersökningen kartläggs medarbetarnas inställning till ett antal 
frågeställningar rörande bland annat arbetsmotivation, det upplevda ledarskapet, 
verksamhetsstyrningen, arbetskrav, stöd från närmsta chef, möjlighet till påverkan, 
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balans mellan arbete och privatliv, hälsa och välbefinnande, våld och hot om våld, 
trakasserier och diskriminering. 
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av en övergripande sammanställning av 
resultatet. Svarsfrekvensen för stöd- och omsorgsverksamheten var 76 %. 87 personer 
tillhörande äldreomsorg deltog i undersökningen vars resultat har särredovisats för att 
möjliggöra en verksamhetsspecifik analys. En färdig analys med förslag på åtgärder 
utifrån resultatet har inte presenterats vid tidpunkten för granskningen.  
Enligt uppgift från HR-chefen finns ett beslut i kommunstyrelsen att 
medarbetarundersökningar ska genomföras vartannat år. Översyn pågår nu inom 
förvaltningen vad gäller syfte och behov av medarbetarundersökningar vart annat år för 
att eventuellt gå över till tätare och mer frekventa pulsmätningar/kortare 
undersökningar. Detta är också en aktivitet som enligt HR-chefen finns med i SÖSK6 
ledningsplan.  

3.5.5 Heltid som norm 
Kommunens arbete med implementeringen av heltid som norm påbörjades under 
våren 2020. Enligt gällande avtal mellan SKR och Kommunal är målsättningen att 
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala. Enligt intervju med 
kommundirektör och socialchef är utgångspunkten att vård- och omsorgstagarnas 
behov alltid ska styra utformningen av schemat. För att tillmötesgå verksamhetens 
behov har arbetstiderna behövt förändras. För att uppnå heltid utöver de behov som 
finns i verksamheterna, skapas resurstid då anställda går upp i sysselsättningsgrad. I 
nuvarande modell används resurstiden för att täcka vakanser på flera enheter för att 
därigenom använda tiden på ett mer effektivt sätt. Enligt de intervjuade medför det 
även att behovet av vikarier minskar. Bemanningsenheten ansvarar för fördelning av 
resurstid.  
Intervjuade chefer uppger att det är en stor omställning för personalen att arbeta utifrån 
denna modell. Av intervjuerna framgår att en långsiktig vision är att man i den egna 
personalgruppen tillsammans kan lägga sitt önskeschema för att därigenom få ihop 
arbetsliv och privatliv på bästa sätt utifrån verksamhetens behov. Enligt intervjuade 
chefer är Tomelilla kommun inte där i dagsläget, utan det krävs fortsatt kunskap, 
förståelse och lärdomar av varandra för att uppnå önskat läge även om de intervjuade 
menar att flera framsteg gjorts. Implementeringen förväntas vara klar 2024. 
Av intervjuerna med de fackliga företrädarna för kommunens äldreomsorgsverksamhet 
framgår olika åsikter kring hur man uppfattar att arbetet med heltid som norm fungerar 
och fortlöper enligt plan. De fackligas bedömning är att personalen överlag är 
missnöjda med hur framförallt schemaläggningen fungerar där de bedömer att 
medarbetarna inte ges tillräcklig möjlighet att vara delaktig i planeringen av sin 
schemaläggning. De upplever även att frågor kopplat till implementeringen av heltid 
som norm diskuterats återkommande på APT men inte diskuterats i tillräcklig 
omfattning på LOSAM eller CESAM-nivå med förslag på förbättringsåtgärder. HR-
avdelningen menar att frågan varit uppe i LOSAM och CESAM regelbundet och att 
flertalet åtgärder har vidtagits. Bland annat lyfts att schemaläggare från 

 
6 Regional samverkan genom Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
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bemanningsenheten har informerat på APT om förutsättningarna för ökad delaktighet 
vid schemaläggning, försök har även gjorts med lokala schemaläggare och att kopiera 
schema i syfte att stärka delaktighet och ge bättre förutsättningar för schemaläggning.  
Av intervjun med kommunstyrelsens presidium framkommer att inga särskilda beslut 
eller åtgärder har fastställts som en del av SAM-arbetet utifrån pågående arbete med 
att införa heltid som norm. Av intervjun framkommer olika svar kring hur man i styrelsen 
bedömer att frågan hanterats och vilken information som återkopplas utifrån de 
synpunkter som framkommit bland medarbetarna. En av ledamöterna menar att det är 
svårt för styrelsen att själva ta initiativ till att sådana ärenden väcks utan att det bör 
vara HR-avdelningen eller andra berörda chefer som väcker ärenden när de bedömer 
att det är nödvändigt. 

3.5.6 Bedömning 
Vi bedömer att insatser överlag genomförs för att löpande undersöka och bedöma 
risker och arbetsförhållandena i verksamheten. Detta understöds av årliga 
skyddsronder, arbetsplatsträffar, riskbedömningar och medarbetarsamtal. Vi kan dock 
konstatera att genomförandet av skyddsronder, såväl fysiska som sociala och 
organisatoriska, uteblivit under 2020 vid ett antal tillfällen, dels på grund av pandemin, 
dels på grund av bristande kunskap kring genomförandet.  
Vi bedömer att det finns ett behov av att kommunstyrelsen säkerställer att chefer har 
adekvat kunskap och förutsättningar för att kunna genomföra fysiska skyddsronder 
men även undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi ser det 
som viktigt att dessa genomförs årligen samt att arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal genomförs trots rådande pandemi. Äldreomsorgsverksamhetens 
arbete med riskbedömningar bedöms överlag genomföras återkommande även om vi 
noterar att framtagandet av handlingsplaner och åtgärder med anledning av dessa i 
vissa fall kan stärkas och följas upp i högre utsträckning på enhetsnivå genom berörda 
APT och i LOSAM.  

3.6 Uppföljning och återrapportering 

3.6.1 Tillbuds- och arbetsskaderapportering 
Rutinen för anmälan av arbetsskador och tillbud framgår i chefsportalen. Av rutinerna 
framgår även instruktioner kopplade till anmälan av tillbud och skadeanmälan med 
anledning av covid-19 exponering.  
Kommunen använder sig för tillfället av IT-stödet Stella för rapportering av tillbud och 
arbetsskador. Under 2020 rapporterades 57 tillbud, 28 arbetsskador utan frånvaro och 
3 arbetsskador med frånvaro inom särskilt boende och hemtjänst.  
Av intervju med både HR-avdelningen samt enhetschefer framgår det att antalet 
faktiska tillbud antagligen är betydligt högre än de som rapporteras in. De uppger att 
rapporteringen emellanåt glöms bort trots återkommande påminnelser om gällande 
rutiner. Det framkommer även att vissa medarbetare upplever att systemet inte är så 
användarvänligt vid rapportering och att fler kategorier vid anmälan bör kunna nyttjas 
för att ge en mer tydlig bild av vilken skada/tillbud som avses. 
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Samma bild framträder vid intervju med de fackliga företrädarna. De menar att rutinen 
är känd och att chefer generellt är duktiga på att påminna sina anställda om att 
rapportera in tillbud och arbetsskador men att det inte görs i samtliga fall. 
Skyddsombuden menar att cheferna har ett ansvar för att informera och hjälpa de 
anställda att rapportera men att även medarbetarna har ett ansvar att ta initiativ till 
rapportering när tillbud eller olyckor sker.  
Enligt HR-avdelningens medarbetare ska rapporteringssystemet KIA inom kort testas i 
ett antal verksamheter som ett alternativ till Stella. 
Enligt uppgift delges kommunstyrelsen årligen en sammanställning av antalet 
rapporterade tillbud och arbetsskador. 

3.6.2 Sjukfrånvaro 
Av årsredovisningen för 2020 framgår det att sjukfrånvaron för Stöd och Omsorg i 
genomsnitt var 9,52%, att jämföra med 7,63% (5,35% år 2019) för kommunen som 
helhet. Av ett utdrag från kommunens personaladministrativa system framgår det att 
kommunens vård- och omsorgsverksamhet, den del av stöd- och 
omsorgsverksamheten som äldreomsorgen och hemtjänsten ingår i, uppvisar en 
sjukfrånvaro på i genomsnitt 9,77% för år 2020.  
Mellan 2019 och 2020 har redovisningen av sjukfrånvaro förändrats vilket försvårar en 
jämförelse mellan åren inom Stöd och Omsorg. 

3.6.3 Årlig uppföljning och handlingsplaner 
Inom ramen för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete genomförs en årlig 
uppföljning av SAM. Uppföljningen sker utefter en upprättad checklista för planering 
och uppföljning av SAM. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
AFS 2001:1 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete. Enligt gällande rutin ska en årlig 
revision av SAM-arbetet genomföras på enhetsnivå. Som stöd används en checklista 
som vid årets slut ska lämnas till verksamhetschef. 
Enligt HR-chefen finns det krav på att cheferna ska genomföra den årliga uppföljningen 
av SAM i systemet Webropol tillsammans med sina skyddsombud. Uppföljningen 
består av ett antal ja/nej-frågor kopplade till arbetsmiljölagen samt flertalet 
arbetsmiljöföreskrifter. En SAM-rapport sammanställs på verksamhetsnivå. Vid 
avvikelser ska en handlingsplan per enhetsnivå framarbetas enligt framtagen mall som 
synliggör vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera identifierade riskområden. 
Planen ska därefter kommuniceras till verksamhetschef. Verksamhetschef och 
skyddsombud arbetar sedan fram en verksamhetsövergripande handlingsplan för SAM 
som ska presenteras på LOSAM. 
HR-avdelningen sammanställer en övergripande analys för hela kommunen med 
tillhörande handlingsplan. Den samverkas sedan i CESAM för att slutligen skickas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika personalutskott för information och beslut.  
Sammanställningen för 2020 års SAM-uppföljning är vid granskningstillfället inte 
färdigställd men kommer enligt uppgift presenteras för kommunstyrelsen i augusti. Av 
det arbetsmaterial vi har tagit del av finns förslag på handlingsplaner på såväl 
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förvaltningsövergripande nivå samt för Stöd och Omsorgs verksamhet. Den 
förvaltningsövergripande handlingsplanen har hanterats i CESAM i maj och juni månad 
2021. I handlingsplanen har bland annat följande utvecklingsområden identifierats; 
rapportering av tillbud och arbetsskador i nytt system, genomförandet av skyddsronder, 
nytt rapporteringssystem för dokumentation av riskbedömningar, utbildning kring 
framtagande av enhetsspecifika OSA-mål, introduktion av vikarier samt hälsofrämjande 
åtgärder.  
Vid granskning av Stöd och Omsorgs handlingsplan (har behandlats i LOSAM 2021-
05-26) framgår två identifierade utvecklingsområden; genomförande av skyddsronder 
(fysisk, digital och organisatorisk och social) samt ta fram/följa upp enhetsspecifika 
OSA-mål. Vid granskning av Stöd- och omsorgs handlingsplan för 2019 framgår 
arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö samt genomgång av 
trafiksäkerhetsrutin som utvecklingsområden. 

3.6.4 Återrapportering 
Av intervju med kommunstyrelsens presidium framgår det att kommunstyrelsen årligen 
tar del av en kommunövergripande årlig uppföljning av SAM. Vid tidpunkten för 
granskningen har uppföljningsrapporten för SAM 2020 inte färdigställts. 
Enligt uppgift har kommunstyrelsen utifrån 2019 års uppföljning av SAM inte fattat 
några särskilda beslut kring arbetsmiljöinvesteringar utifrån de utvecklingsområden 
som identifierats på verksamhets- och förvaltningsnivå. 

3.6.5 Bedömning 
Vi konstaterar att det årligen genomförs en uppföljning av SAM för kommunen samt för 
Stöd och Omsorgs verksamhet i vilken det identifieras ett antal utvecklingsområden. Vi 
bedömer att rutinen för årlig uppföljning av SAM överlag är ändamålsenlig. 
Kommunstyrelsen delges enligt uppgift årligen en sammanfattande redovisning av 
förvaltningens årliga uppföljning av SAM-arbetet, där bland annat äldreomsorgen ingår. 
Vid tidpunkten för granskningen har kommunstyrelsen ännu inte tagit del av 2020 års 
uppföljning. Kommunstyrelsen tar även del av resultatet från medarbetarenkäten, samt 
rapporterade tillbud och arbetsskador och delges löpande information om nyckeltal 
kopplat till sjukfrånvaro osv. 
Sammantaget gör vi bedömningen att det överlag finns en tillfredsställande redovisning 
och återrapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelsen bör 
dock tillse att de fortlöpande tar del av information om pågående ärenden av vikt för de 
verksamheter de har arbetsmiljöansvar för och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Detta bedömer vi särskilt 
som viktigt utifrån de iakttagelser vi noterat i arbetet med införandet av heltid som 
norm. 
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3.7 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
överlag bedriver ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunens 
äldreomsorg som utgår från lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och 
riktlinjer. Vi grundar vår bedömning på att det finns övergripande mål, policy, riktlinjer 
och rutiner som är styrande för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Vidare 
finns rutiner för att löpande undersöka och bedöma arbetsförhållandena. 
Återrapportering av arbetet sker årligen till kommunstyrelsen och vid arbetsplatsträffar 
och i berörda samverkansform.  
Under Coronapandemin har riskbedömningar inklusive handlingsplaner löpande 
upprättats kopplat till äldreomsorgens verksamhet utifrån situationens utveckling. Vi 
noterar dock att skyddsronder (såväl fysiska som sociala och organisatoriska) för 2020 
delvis har uteblivit på grund av pandemin och bristande kunskap kring genomförandet. 
Vidare noterar vi att årliga medarbetarsamtal inte genomförts vid samtliga enheter på 
grund av covid-19. Granskningen visar även att rapporteringen av tillbud och 
arbetsskador inte alltid sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning 
som avvikelser uppstår. Vi ser det som viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att 
dessa förebyggande åtgärder genomförs i enlighet med gällande föreskrifter och 
rutiner.   
Vi bedömer att styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver stärkas inom 
ett antal områden. Exempelvis bör kommunstyrelsen tillse att beslutat reglemente 
förtydligas i enlighet med Arbetsmiljöverkets beskrivning av politikers arbetsmiljöansvar 
kopplat till AFS 2001:1, så att styrelsens arbetsmiljöansvar för kommunens förvaltning 
samt ansvaret för att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir tydligt. 
Roll- och ansvarsfördelningen bör även tydliggöras i kommunens arbetsmiljöpolicy. 
Policyn bör även utvecklas med övergripande mål och medel för kommunens 
arbetsmiljöarbete samt hur policyn årligen ska följas upp. Policyn bör även fastställas 
av kommunfullmäktige i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kommunstyrelsen 
bör även säkerställa att nytillträdda chefer får introduktion/utbildning avseende SAM, 
även under Coronapandemin, och att även mer erfarna chefer regelbundet genomgår 
utbildning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Då kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för samtliga verksamheter bör 
kommunstyrelsen i högre utsträckning förvissa sig om att regelbundna undersökningar 
och riskbedömningar av arbetsmiljön genomförs och att de fortlöpande informeras om 
pågående ärenden av vikt för de verksamheter de har arbetsmiljöansvar för. Detta i 
syfte att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. Vi bedömer särskilt att 
kommunstyrelsen bör följa hur arbetet med att åstadkomma heltid som norm fortlöper 
inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar medarbetarnas arbetsmiljö. 
Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att: 

— Uppmärksamma kommunfullmäktige på att kommunstyrelsens reglemente bör 
förtydligas vad gäller styrelsens arbetsmiljöansvar för kommunens förvaltning 
samt styrelsens ansvar för att fördela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  
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— I enlighet med Arbetsmiljöverkets beskrivning av politikers arbetsmiljöansvar, 
uppmärksamma kommunfullmäktige på att fullmäktige bör fatta beslut om 
kommunens arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för 
kommunen. Innehållet i policyn bör utvecklas för att tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelning samt övergripande mål och medel för kommunens 
arbetsmiljöarbete samt hur policyn årligen ska följas upp. 

— I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kommunens egna riktlinjer på 
området, tillse att konkreta arbetsmiljömål inom respektive verksamhet och 
enhet årligen tas fram och följs upp inom ramen för den årliga uppföljningen av 
SAM.  

— Säkerställa att nytillträdda chefer får introduktion/utbildning avseende SAM och 
att även mer erfarna chefer regelbundet genomgår utbildning avseende 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  

— Tillse att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön 
genomförs, framförallt vad gäller fysiska samt organisatoriska och sociala 
skyddsronder samt att chefer har tillräcklig kunskap för att genomföra arbetet. 
Kommunstyrelsen behöver även tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs. 

— Säkerställa att rutinen för rapportering av tillbud och arbetsskador efterlevs och 
kommuniceras till medarbetarna för att i högre utsträckning säkerställa att alla 
tillbud och arbetsskador anmäls och utreds. 

— Tillse att styrelsen fortlöpande informeras om pågående ärenden av vikt för de 
verksamheter de har arbetsmiljöansvar för och säkerställa att nödvändiga 
åtgärder genomförs. 

— Särskilt följa upp hur arbetet med att åstadkomma heltid som norm fortlöper 
inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar medarbetarnas arbetsmiljö samt 
möjlighet till delaktighet och kommunikation under arbetets gång.  

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Ida Brorsson  

Certifierad kommunal revisor  

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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4 Bilaga 1 
 
Kommunallagen (2017:725)  
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § skall nämnden/styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
Nämnden skall även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
Enligt Arbetsmiljöverkets beskrivning av politikers arbetsmiljöansvar kopplat till AFS 
2001:1, har kommunfullmäktige följande uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet; 

- Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas 
fram för kommunen. 

- Fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in uppgifterna i reglementen 
för nämndernas verksamhet och arbetsformer. Se till att ingen arbetsmiljöfråga 
hamnar mellan nämnderna. 

- Följa upp 1 gång per år att nämnden driver verksamheten i enlighet med 
arbetsmiljöpolicyn och årligen följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 

- Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet. 
Nämnden/styrelsen har följande uppgifter gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

- Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna 
för arbetsmiljön 

- Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål 
tas fram 

- Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
- Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och 

kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet 
- Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 

SAM kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, 
resurser, kunskaper och kompetens följer med 

- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar 
- Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 

arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget 
- Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 

arbetsplatserna 
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Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
I arbetsmiljölagen anges de regler om skyldigheter som arbetsgivare ska vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vad avser arbetsmiljön omfattar den alla 
faktorer och förhållanden i arbetet såsom tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, 
sociala samt arbetets innehåll. 
I arbetsmiljölagen 3 kap. anges allmänna skyldigheter som förpliktigar arbetsgivaren att 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt så att 
arbetsmiljön uppfyller angivna krav på en god arbetsmiljö. Vidare är det arbetsgivarens 
uppgift att utreda arbetsskador, fortlöpande inventera riskerna i verksamheten samt 
vidta åtgärder för de situationer som föranlett arbetsmiljöskador. Arbetsgivaren skall 
som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumentera arbetet och upprätta 
handlingsplaner, tillse att arbetstagaren får god information om verksamhetens 
arbetsmiljöarbete samt informera om vilka risker som finns förknippade med arbetet. 
Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Exempelvis ingår att 
rapportera risker, att ge förslag på åtgärder och synpunkter på resultatet av 
genomförda åtgärder. De är även av vikt att de enskilda arbetstagarna medverkar när 
arbetsmiljöpolicyn och rutinerna tas fram. 
 
Föreskrifter (AFS) - Arbetsmiljöverkets författningssamling 
Utöver de regler om skyldigheter som finns angivna i arbetsmiljölagen, har 
Arbetsmiljöverket gett ut ett antal föreskrifter som mer detaljerat anger de krav och 
skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

Föreskriften anger de åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras som 
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt så att ohälsa och olycksfall förebyggs och att en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. 
I kommentarerna till AFS 2001:1 tydliggörs arbetsgivaransvaret i en kommun. Där 
anges att förtroendevalda i kommunfullmäktige eller nämnder är kommunens yttersta 
arbetsgivarrepresentanter. Således är alla anställda i verksamheten arbetstagare, 
vilket även innefattar chefer och arbetsledande personal exempelvis förvaltningschef. I 
kommentarerna tydliggörs att arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifterna i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra ändringar i uppgiftsfördelningen om så 
behövs. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ges företrädesvis till chefer och 
arbetsledande personal som har avgörande betydelse för att arbetsförhållandena är 
tillfredsställande och för att ohälsa och olycksfall förebyggs. Arbetsgivaren ska tillse att 
chefer har de befogenheter och resurser som behövs för att genomföra uppgifterna. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Skyddsombud eller motsvarande skall ges möjlighet att medverka i 
arbetet. Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy och dokumenterade rutiner. Arbetsgivaren 
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ansvarar för att regelbundet inventera riskerna i arbetsmiljön. Riskbedömningen skall 
dokumenteras skriftligt. Det skall i bedömningen anges vilka risker som finns 
förknippade med verksamheten samt en klassificering utifrån hur allvarlig risken är. 
 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa 
på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Enligt 
föreskrifterna ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att 
motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet 
med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 
 

5 Bilaga 2 
Arbetsmiljöverket har under våren 2021 genomfört en inspektion av Tomelilla 
kommuns arbetsmiljöarbete. Inspektionen efterföljdes av stickprovsinspektioner i tre av 
kommunens verksamheter (två förskolor och ett LSS-boende). 
Den 12 mars 2021 överlämnades resultatet av granskningen tillsammans med ett antal 
krav om vidtagande av åtgärder. Arbetsmiljöverket gjorde bedömningen att kommunen 
uppvisade brister avseende årlig uppföljning vad gäller följande punkter: 

• De chefer som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet saknar till viss del 
tillräckliga resurser eller kunskaper för uppgifterna.  

• Alla arbetsmiljöförhållanden som kan utgöra risker undersöks inte regelbundet på ett systematiskt 
sätt och bedömning av risker samt planerade åtgärder dokumenteras inte alltid.  

• Vid inspektionerna har det framkommit att alla tillbud i verksamheten inte rapporteras.  

• Vidtagna eller planerade åtgärder dokumenteras på olika sätt, inte alltid i en handlingsplan.  

• Brister i uppföljning och kontroll av om vidtagna åtgärder fått avsedd effekt.  

• Arbetstagarna har inte fått information om alla risker som finns i arbetet och hur de ska kunna 
arbeta säkert.  

Arbetsmiljöverket lämnade följande krav på åtgärder: 
• att de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga befogenheter, 

resurser, kunskaper och kompetens för uppgifterna. 

• att det görs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön 

• att det görs utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud som inträffar verksamheten 

• att det vidtas åtgärder och skrivs handlingsplaner när åtgärder inte görs omedelbart 

• att det görs kontroll av att genomförda åtgärder fått avsedd effekt 

• att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet och hur de ska kunna utföra 
arbetet säkert 

Enligt inspektionsmeddelandet kommer en uppföljning att ske under 2022 för att tillse 
att bristerna åtgärdats. 
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Sbn § 73 Dnr SBN 2021/151

Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande med 
förtydligandet att det inom överskådlig framtid inte kommer att finnas 
investeringsutrymme av denna magnitud i kommunen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 118/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Tomi Lahtinen, Ronny Hansson och Jörgen Lundgren har den 14 maj 2021 
inkommit med medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Under ett antal decennier har idéen om en ishall till sydöstra Skåne varit på tapeten 
och en naturlig och självklar placering skulle kunna vara vid 
Österlenhallen/Österlenbadet i Tomelilla.

I vintras såg vi vilket stort intresse det finns för vintersport och skridskor i synnerhet 
och då handlar det mycket om att ta tillvara detta intresse främst ur 
folkhälsosynpunkt, vilket är viktigt att tänka på i dessa Covid-19-tider.

Det finns många i närområdet, som redan idag ägnar sig åt issport, som t ex 
kälkhockey, där Tomelilla finns representerade i VM- och OS-sammanhang både 
med spelare och landslagstränare.

Ur ett jämställdhetsperspektiv har tjejerna mycket liten tillgång till ishallarna i Skåne, 
vilket man skulle råda bot på i och med en ny ishall i Tomelilla, då man har möjlighet 
att styra upp tillgängliga tider för träning och tävling. Intresset är stort bland tjejerna! 
Det behövs minst ca 60 m x 30 m, för att få en bra isbana, men viktigt är också att 
tänka på läktarmöjligheterna.

Att bygga nytt ger en unik chans att bygga rätt ur tillgänglighets- och 
jämställdhetssynpunkt. En ishall ger också andra möjligheter, som den kan användas 
till, som t ex mäss-, konsert- och aktivitetshall. Detta är ett mycket bra tillfälle för 
vårt näringsliv att ställa sig positivt till med en ishall, även ur besöksnäringssynpunkt, 
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där Tomelilla är stort. Ishallen ger också en unik möjlighet till samarbete mellan 
likasinnade föreningar, som t ex hockeyskola, konståkning.

Att ishallen skall placeras i Tomelilla känns för oss naturligt och då det är det bästa 
läget väster om Österlenbadet, för att använda anläggningarna energioptimalt, men 
även ur fastighetsskötselsynpunkt.

Som kommuninvånare ser vi det här projektet som genomförbart, då det handlar om 
att göra Tomelilla mer attraktivt ur utvecklingssynpunkt, där man kan bygga vidare 
på Österlenhallen/Österlenbadet med Kastanjeskolan och Folkhögskolan i dess 
närhet. Därför är det också viktigt att tänkta optimalt ur ekonomisk synvinkel. Hur 
ekonomiskt det att hålla en 100-miljonersanläggning stängd tre månader under 
sommaren, när man har planer på att renovera Välabadet för ca 15 miljoner kronor, 
för att detta ska vara öppet under åtta sommarveckor? I samband med att man 
bygger ishallen, är det ytterst lämpligt att utomhusdelen till Österlenbadet färdigställs. 
Därmed använder vi pengarna och fastigheterna optimalt.

Därför är vårt förslag, som engagerade kommuninvånare, att en ishall byggs i 
Tomelilla snarast.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
I takt med att Tomelilla växer befolkningsmässigt och vill öka sin attraktivitet kan det 
finns skäl att överväga en ishall för såväl våra medborgare som för personer i vårt 
närområde. Å andra sidan är det en stor investering för kommunen och framför allt 
en hög driftkostnad. 

Det finns olika typer av ishallar och det skiljer sig exempelvis i storlek, publikstorlek, 
spelnivå eller om anläggningen även ska gå att använda till andra arrangemang.

Som samhällsbyggnadschef tillika kulturchef är jag och även förvaltningen positiv till 
en sådan byggnation, men det kräver en långsiktig investering och en väl avvägd årlig 
driftkostnad i relation till andra behov av investeringar och behov av förstärkningar i 
såväl min verksamhet som hos mina kollegor.

De kommuner som byggt nya ishallar det senaste åren gör investeringar som ligger 
mellan cirka 60–200 miljoner kronor och en byggperiod på mellan 16–21 månader. 
Dessa kommuner har lång erfarenhet av isidrott och samarbete med etablerade 
föreningar vars kunskap jag kan anta har varit med i kravspecifikationen av 
anläggningen. 

Jag anser dock att frågan även bör beredas av kultur-och fritidsnämnden eftersom 
frågan ligger inom deras verksamhetsområde. Detta är också en fråga för kommande 
investeringsberedning.
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Ekonomiska konsekvenser
Byggnation av en ishall är en investering och medför en långsiktig driftskostnad. Som 
framgår av mitt svar kommer de ekonomiska konsekvenserna vara beroende av vilka 
krav som ställs på anläggningen och vilken teknik som kommer att användas för att 
värma upp och kyla ner anläggningen.

Barnperspektivet
All möjlighet för att stimulera rörelse, aktivitet och idrott är positivt utifrån ett 
barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Skapandet av anläggning har miljömässiga konsekvenser för själva marken och vilken 
typ av teknik och material som används.

Uppföljning
Vid byggnation tillkommer uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2021.1863.

Remiss – Ksau § 118/2021 Medborgarinitiativ – Ishall i Tomelilla, handlingsid: Sbn 
2021.1505.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 118/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 73 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara medborgarinitiativet i enlighet med 
förvaltningens yttrande med förtydligandet att det inom överskådlig framtid inte 
kommer att finnas investeringsutrymme av denna magnitud i kommunen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Ida Bornlykkes (S) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

Fn § 84 Dnr FN 2021/74

Initiativärende Brösarps ur och skur-
förskola

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott ansöka om 275 tkr 
ur investeringsreserven för 2021 till investeringar på Brösarps skola och förskola för 
exempelvis lärmiljöer skolgård/förskolegård samt uteklassrum.

Ärendebeskrivning
Alliansen i familjenämnden, genom 1:e vice ordförande, Ewa Carnbrand (M), har 
lämnat in ett initiativärende till familjenämnden. Initiativet gäller investeringar i 
Brösarps skol- och förskolemiljö. För ett antal år sedan startades ett initiativ från 
politiskt håll för att öka Brösarps skolans attraktivitet. Initiativet hade sin bakgrund i 
de sjunkande elevtalen i Brösarps skola och en önskan om att attrahera nya 
barnfamiljer till Brösarp. Under de senaste åren har antalet elever i skolan och barn i 
förskolan ökat i Brösarp och skola/förskola. Utbyggnader och upprustningar har 
skett som en följd av detta, det s.k. ”hus-huset” har inretts ytterligare och i början av 
2021 stod en ny paviljong för förskolan redo för bruk.

Inlämnat initiativ fångar tidigare planeringar för Brösarps skola och ligger i linje med 
Brösarps skolans profil som ”Ur och skur”-skola.

Initiativet lyftes för familjenämnden efter det att nämnden fattat beslut om önskade 
investeringar för 2022 och kom därför inte med i den ordinarie 
investeringsberedningen.

Initiativet innehåller inte specificerade kostnader för exemplifierade insatser men 
sedan tidigare har rektor uppskattat kostnader för större delen av de insatser som 
lyfts i initiativet, exempelvis lärmiljöer skolgård/förskolegård samt uteklassrum. 

Dessa satsningar uppskattas till en total kostnad om cirka 275 000 kr. 

Beslutet Fn § 59/2021 skickades till investeringsberedningen för vidare hantering. Då 
investeringsberedningens nästa möte är först i april 2022 och då gäller investeringar 
2023, så skulle det innebära att investeringen måste vänta till 2023. Därför fattar 
familjenämnden ett nytt beslut i frågan genom att till kommunstyrelsens 
arbetsutskott ansöka om 275 tkr ur investeringsreserven för 2021 till investeringar på 
Brösarps skola och förskola.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 84 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget preciserar de direkta ekonomiska konsekvenserna i form av 
investeringskostnader och tillkommande driftskostnader. I längre perspektiv om 
satsningen medför ökad attraktivitet kan långsiktiga ekonomiska vinster ske genom 
exempelvis ökad inflyttning och interkommunala intäkter.

Barnperspektivet
En ökad funktionalitet och ökade möjligheter för barn/elever i 
undervisningssituationen samt under rast och lek är positivt ur ett barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Brösarps skolas och förskolas satsning på en ”Ur och skur”-verksamhet med allt det 
innebär av egen odling, utevistelse, ett genomgripande miljöperspektiv inspirerar våra 
barn och unga till hållbara val och lägger grunden för miljömedvetenhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott ansöka om 275 tkr 
ur investeringsreserven för 2021 till investeringar på Brösarps skola och förskola för 
exempelvis lärmiljöer skolgård/förskolegård samt uteklassrum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.2799.

Fn § 59/2021 Initiativärende Brösarps ur och skur-förskola, handlingsid: Fn 
2021.2053.

Initiativärende till familjenämnden - kompletterande behov hos I Ur och Skur-
förskolan i Brösarp, handlingsid: Fn 2021.1565.

Tidigare behandling
Familjenämnden § 59/2021, handlingsid: Fn 2021.2053.

Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom initiativet i enlighet med 
ärendebeskrivningen och skicka det vidare till investeringsberedningen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 84 forts.

Beslutet skickas till:

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

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

Kommunfullmäktige

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Telefon: 0417-183 13
Mobil: 0709-95 83 13

Diarienummer: KS 2020/195

Datum 7 september 2021

Tjänsteskrivelse motion angående 
hastigheten på Byavägen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:

”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 30- 
resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna förhållandevis korta 
sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur ger upphov till otydlighet och 
irritation bland trafikanter. 30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive 
kyrkans förskola är berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig tidsangivelse, ex 
7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-skyltarna vid längre lov och 
helger alternativt att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen 
över hela Byavägens sträckning.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, ksau § 279/2020, 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 29 januari 2021, sbn § 6/2021, enligt 
följande: 

Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av trafikregler.
Alternativ 1, ser vi som det förlag som gynnar tydligheten bäst och förvaltningen 
kommer att arbeta fram beslutsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden för nya 
trafikföreskrifter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade åter ärendet den 5 maj 2021, ksau § 
87/2021, och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för förnyad 
beredning

Förvaltningen, genom planeringsingenjör Håkan Berggren, yttrar sig enligt 
följande: 

Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av trafikregler.

Andra skolor och förskolor i kommunen har idag tidsvarierande hastigheter och för 
att öka enhetligheten inom kommunen bör den delen av motionens förslag bifallas. 
Förvaltningen menar också att det gynnar tydligheten och förståelsen för 
hastighetsgränserna kring skolan bäst. 

Förvaltningen ställer sig dock inte bakom en övertäckning av skyltarna. 

Ekonomiska konsekvenser
Omskyltning kostar både vad gäller skyltar och arbetstid, men det kan hanteras inom 
befintlig budget.

Barnperspektivet
För barnen är det givetvis viktigt att hastigheten utanför skolor och förskolor hålls. 
Tydliga hastighetsbegränsningar som ökar förståelsen för lägre hastighet utanför 
skolor och förskolor gynnar barnen.

Miljöperspektivet
En så jämn hastighet som möjligt är fördelaktigt utifrån miljöperspektivet. Samtidigt 
är det viktigt att ha låg hastighet utanför skolor och förskolor samt ha 
hastighetsgränser som respekteras av trafikanterna.

Uppföljning
Ärendet följs upp beroende på vilket beslut kommunfullmäktige fattar.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planeringsingenjör Håkan Berggren, 7 september 2021.

Kommunledningskontoret

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Per Gustafsson (SD)

Thony Blomgren (SD)

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Planeringsingenjör Håkan Berggren
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
5 maj 2021

Justerandes sign

Ksau § 87 Dnr KS 2020/195

Svar på motion angående hastigheten på 
Byavägen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för 
förnyad beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion angående 
hastigheten på Byavägen med följande lydelse:

”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 30- 
resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna förhållandevis korta 
sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur ger upphov till otydlighet och 
irritation bland trafikanter.

30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive kyrkans förskola är berättigad 
under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig tidsangivelse, ex 
7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-skyltarna vid längre lov och 
helger alternativt att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen 
över hela Byavägens sträckning.”

Samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande:
Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av trafikregler.

Alternativ 1, ser vi som det förlag som gynnar tydligheten bäst och förvaltningen 
kommer att arbeta fram beslutsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden för nya 
trafikföreskrifter.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga betydande ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Barnperspektivet
Beslutet syftar till att öka trafiksäkerheten och barns trygghet i trafiken.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
5 maj 2021

Justerandes sign

§ 87 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga betydande påverkan utifrån miljöperspektivet av beslutet

Uppföljning
Förvaltningen ser inga behov av uppföljning för konsekvenserna av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens arbetsutskott 
utifrån förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 6/2021, handlingsid: Ks2021.1448.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 6/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens arbetsutskott 
utifrån förvaltningens yttrande, handlingsid: Sbn 2021.81

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för förnyad 
beredning eftersom det är oklart om motionen föreslås bifallas, besvaras eller avslås.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
Leif Sandbergs förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Sbn § 6 Dnr SBN 2020/326

Remiss - Motion angående hastigheten på 
Byavägen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens 
arbetsutskott utifrån förvaltningens yttrande, handlingsid: Sbn 2021.81

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:
”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 
30- resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna 
förhållandevis korta sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur 
ger upphov till otydlighet och irritation bland trafikanter.
30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive kyrkans förskola är 
berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig 
tidsangivelse, ex 7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-
skyltarna vid längre lov och helger.
alternativt
Att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen över hela 
Byavägens sträckning.”

Samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande:
Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av 
trafikregler.
Alternativ 1, ser vi som det förlag som gynnar tydligheten bäst och 
förvaltningen kommer att arbeta fram beslutsunderlag till 
samhällsbyggnadsnämnden för nya trafikföreskrifter.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga betydande ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Barnperspektivet
Beslutet syftar till att öka trafiksäkerheten och barns trygghet i trafiken.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga betydande påverkan utifrån miljöperspektivet av 
beslutet

Uppföljning
Förvaltningen ser inga behov av uppföljning för konsekvenserna av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens 
arbetsutskott utifrån förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 
2021.81
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2020, handlingsid: Ks 2020.3056.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 279 Dnr KS 2020/195

Motion angående hastigheten på Byavägen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:
”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 
30- resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna 
förhållandevis korta sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur 
ger upphov till otydlighet och irritation bland trafikanter.

30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive kyrkans förskola är 
berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
 Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig 

tidsangivelse, ex 7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-
skyltarna vid längre lov och helger.

alternativt
 Att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen 

över hela Byavägens sträckning.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 148/2020, handlingsid: Ks 2020.3664.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 279 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 148/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

Sbn § 74 Dnr SBN 2020/327

Motion angående kommunekolog

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara 
motionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020 (Ksau § 
281/2020) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående kommunekolog med 
följande lydelse:

” Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett ambitiöst Natur- och parkprogram. Det 
ansöks om Lona-pengar, det motioneras om olika ekologiska, större och mindre 
projekt, vi vill nog alla att Tomelilla genomgående ska vara en hållbar kommun.

Vi socialdemokrater ser behov av någon som håller koll på utvecklingen i Sverige och 
omvärlden och översätter det till Tomelilla, någon som har ett tydligt ansvar. Det är 
allt för viktigt för att spridas ut i bitar inom olika delar av förvaltningen.

För att ta ett samlat grepp ser vi att en kommunekolog behöver återrekryteras, en 
person som har bred kunskap och kompetens i ekologi och som kan ta ansvar för 
naturvårdsfrågorna och håller samman dem. Vi ser behovet av någon i kommunen 
som ser konsekvenserna på planer utifrån ett ekologiskt perspektiv och som kan var 
en motor i naturvårdsarbetet.

En kommunekolog kan också samverka med olika brukargrupper om 
tillgänglighetsåtgärder inom rekreation och friluftsliv. Allt för att skapa ett samhälle 
för alla våra kommuninvånare.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Socialdemokraterna på 

att det åter anställs en kommunekolog i Tomelilla kommun.”
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 74 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
En variationsrik natur är en av de största tillgångarna som Tomelilla kommun har 
och kan vara en viktig del till att människor väljer att bo i kommunen. Att bevara och 
öka naturvärden i kombination med information till allmänheten är inte bara viktigt 
för att nå miljömålen, utan förväntas även vara ekonomiskt gynnsamt genom att 
kommunen blir ännu mer attraktiv för inflyttning och turism.

I samband med covid-19-pandemin har allmänheten visat ett stadigt ökande intresse 
för naturrekreation. Kommunerna är nu i behov av att utveckla infrastrukturen för 
ökat besökstryck i naturområdena. Det inkluderar även kampanjer för ökat ansvar i 
naturområdet, minskad nedskräpning och informationsspridning kring 
allemansrätten och andra viktiga regler som gäller i skyddade områden.

Det är viktigt att arbeta med dessa frågor och att det i kommunen finns kompetens i 
fler tjänster än att enbart fokusera på en enskild handläggare. Däremot är det mindre 
intressant hur tjänsten tituleras. Mot bakgrund av den kommande omorganisationen 
av samhällsbyggnad där plan- och markfrågor flyttas till den nya tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen kommer också ansvaret för detta flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Det är också viktigt att belysa 
sambandet mellan Vattenrådens arbete och denna tjänst. Huruvida mottagande chef i 
omorganisationen vill inrätta en sådan tjänst ligger utanför fullmäktiges möjligheter 
att styra.

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på tjänstens innehåll samt vilken erfarenhet och kompetens som kommer 
att krävas så kommer detta ha ekonomiska konsekvenser vid inrättandet av en tjänst.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Kan ha positiva effekter utifrån miljöperspektivet.

Uppföljning
Ingen uppföljning.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Justerandes sign

§ 74 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen enligt 
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2021.1864.

Ksau § 281/2020 Motion angående kommunekolog, handlingsid: Sbn 2020.3057.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020 (Ksau § 
281/2020) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Medborgarinitiativ

Förnamn
Malin

E-post
Hanna-malin@hotmail.com

Efternamn
Eriksson

Förslag och motivering

Förslag
En STOR lekplats som blir Tomelillas mötespunkt för småbarnsföräldrar. S
om dessutom har massor med olika kunskapsnivåer för våra små. Så barn 
i olika åldrar kan finna lekplatsen givande. Dvs en lekplats som har allt för 
tex åldrarna 1-5.

Motivering
Har nyss blivit småbarnsförälder och bor i utkanten av Tomelilla. Åker ofta 
in till Tomelilla för att gå på någon av alla lekplatser där finns. Men känner 
att det saknas något. Då vi inte känner så många småbarnsföräldrar i kom
munen hade det varit trevlig att veta att åker vi till denna lekplats så är där 
nästa alltid något barn som leker så är det inte idag. Och de lekplatser so
m finns är där för lite utmanande saker att testa på så hon tröttnar snabbt. 
Skolornas lekplatser uppfyller tillvis del detta men där kan man ju inte vara
under vardagarna. Saknar även om man nu skulle vara några med småbar
n som besöker en lekplats så är där bara i regel en bebis gunga så man k
an inte gunga sina barn samtidigt.

 

Ärendenummer: 210913-medborgarinitiativ-PMF4

Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 210913-medborgarinitiativ-PMF4
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Ärendenummer: 210913-medborgarinitiativ-PMF4
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

Vn § 8 Dnr VN 2020/2

Valkrets vid val 2022

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun i enlighet med vallagen 4 kap 11 
§ ska utgöra en valkrets vid val till kommunfullmäktige 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen ska kommunfullmäktige besluta om valkretsindelning. Beslutet ska 
meddelas Länsstyrelsen Skåne senast den 31 oktober 2021. Enligt 4 kap 11 och 12 §§ 
vallagen ska kommuner som har färre en 36 000 röstberättigade personer utgöra en 
valkrets om inte särskilda skäl talar för annat. Vid tidigare val till kommunfullmäktige 
har Tomelilla kommun utgjort en valkrets.

Vid tidigare val har kommunfullmäktige samtidigt med beslutet om valkrets fattat 
beslut om valdistriktindelning. Inför valet 2022 fattade kommunfullmäktige redan 
den 3 maj 2021 (Kf § 31/2021) beslut om att föreslå länsstyrelsen att fastställa 
kommunens indelning i valdistrikt. Anledningen till att beslutet fattades separat och 
tidigare var att kommunen ville utöka antalet valdistrikt från sex till sju inför valet 
2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att kommunen ska utgöra en valkrets får 
några ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Beslut om hur många valkretsar som ska finnas i Tomelilla kommun fattas av 
kommunfullmäktige inför varje val till kommunfullmäktige.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun i enlighet med vallagen 4 kap 11 
§ ska utgöra en valkrets vid val till kommunfullmäktige 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-08-23, handlingsid: Vn 
2021.133

Kf § 31/2021 Valdistrikt 2022, handlingsid: Ks 2021.1753

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-05-03: Kf § 31/2021 Valdistrikt 2022

_________

Beslutet skickas till:

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Diarienummer: KS 2021/4

Datum 3 september 2021

Redovisning av anmälningsärenden ksau 
den 22 september 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Simrishamns kommun Österlen 

den 2021-08-30, § 155 – Årsredovisning 2020 Österlens Kommunala 
Renhållnings AB.

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Simrishamns kommun Österlen 
den 2021-08-30 § 157 – Årsredovisning 2020 Österlen VA AB.

3. Protokoll från familjenämnden den 2021-08-27. §§ 79-89.

4. Protokoll från Österlenhem AB den 26 augusti 2026 nr 4-2021.

5. Protokoll från Tomelilla Industri AB den 26 augusti 2026 nr. 4.

6. Information från Länsstyrelsen Skåne Län den 3 september 2021 – 
Information samt utkast om kommuntal för anvisade nyanlända enligt 
bosättningslagen år 2022 i Skåne län.

7. Sammanställning över Skånes Kommuners medlemsavgift för år 2022 enligt 
beslut på Förbundsmötet den 2020-10-02 § 8.

8. Protokoll styrelsemöte från Österlen VA aktiebolag den 9 september 2021, §§ 
54-63.
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9. Brev den 11 september 2021 från Österlen Garden Show – TACK!

10. Protokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänst medlemskommuner den13 
september 2021, §§ 7-11.

11. Meddelande från Länsstyrelsen Skåne 2021-09-14 – Protokoll fört vid 
inspektion av den gemensamma överförmyndarnämnden i Tomelilla, Sjöbo 
och Ystad den 26 augusti 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 3 september 2021.

Kommunledningskontoret

Thomas Lindberg

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen  
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