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 §            §          §                § 
Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn           parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av 

står 
 Nr Ersättarens namn                  Parti 

  Per-Martin Svensson M              1 Alexander Verweij Svensson M 
  Markus Hammarström M              2 Bertil Fredlund M 
  Ewa Carnbrand M              3 Viktor Emilsson M 
  Sander Dijkstra M              4 Remco Dijkstra M 
  Marianne Åkerblad M              5 Medina Arvidsson M 
  Emil Ekstrand M                 
  Mats Andersson M              1 Anette Thoresson C 
  Marie Ståhlbrand M              2 Bitte Müller Hansen  C 
  Kenneth Strömbeck M              3 Gunvor Olsson C 
  Leif Sandberg  C                 
  Ann-Marie Johansson  C              1 Conny Thoresson L 
  Fatlum Avdullahu  C              2  L 
  Charlotte Rosdala C                 
  Tobias Högborg C              1 Carl-Fredrik von Oelreich KD 
  Sven Gunnarsson C              2 Susanne Balczar Herou KD 
  Carina Persson  L                 
  Bo Herou KD              1 Torgny Larsson S 
  Sara Anheden S              2 Helén Bladh  S 
  Anders Throbäck  S              3 Sejdi Karaliti S 
  Ida Bornlykke S              4 Karin Arvidsson S 
  Peter Boström  S              5 Axel Olsson S 
  Kristin Skoog S                 
  Robert Buhre S              1 Mona Nihlén  V 
  Inger Åbonde  S              2 Figge Bergquist V 
  Roger Persson S                 
  Anne-Maj Råberg S              1 Solveig Falk  MP 
  Linda Ekelund  V              2 Jerry Bergström MP 
  Ingrid Bergh V                 
  Claes Melin  MP              1 Peter Vestlund SD 
  Per Gustafsson SD              2 Lars Lind SD 
  Anna Sandegren SD              3 Jan Gustafsson SD 
  Thony Blomgren SD              4 Jan Erik Larsson SD 
  Tina Malm SD              5 Jörgen Olsson SD 
  Anders Rosengren  SD              6 Paul Lennartsson SD 

  Kent Gustafsson SD                 
  Peo Örnsved  SD                 
  Petra Blomgren SD                 
  Kent Olofsson SD                 
  Anette Lind SD                 
  Birger Hörberger SD                 
  Zofia Prokopczyk SD                 
                    
                    
                    

                    
  

 
Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 19 december 2022 Antal beslutande: _______ 
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OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.  Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.   Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.  
   
   
OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer ___________förslag röstar ja.  Den som stödjer ___________förslag röstar ja. 
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.   Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.  
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Justering 
 
Med samma ordning som föregående mandatperiod står Ewa Carnbrand 
(M) och Peter Boström (S) på tur att justera protokollet. 
 
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart. 
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Sammanställning av motioner per den 2 december 2022 
 
Motion Kf Ksau Remiss Ksau/ 

nämnd 
Ks Kf Anmärk

ning 
Motion - Tillfälliga 
farthinder 
2022-04-01 

2022-04-04 2022-05-16 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. 

SBN 2022-09-23 
Ksau 2022-10-19 
 

2022-11-09 2022-11-30  

Motion - Naturskola i 
Tomelilla kommun 
2022-04-04 

2022-04-04 2022-05-16 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
familjenämnden för 
yttrande. 

FN 2022-08-26 
Ksau 2022-09-14 
Återremiss till FN. 
FN 2022-10-21 
Ksau 2022-11-16 

2022-12-01 2022-12-19  

Motion - BID-process 
för ökad attraktivitet 
och trivsel i centrum 
2022-06-14 

2022-06-20 2022-08-17 Till förvaltningen för 
beredning. 

Ksau 2022-12-21 2023-01-25 2023-02-13  

Motion angående 
arbetsskor 
2022-09-14 

2022-09-19 2022-10-19 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
vård och omsorgsnämnden 
för yttrande. 

Vonau 2022-12-08 
VON 2022-12-22 
Ksau 2023-01-11 

2023-01-25 2023-02-13  

Motion angående en 
samägd solcellspark 
2022-10-07 

2022-10-17 2022-11-16 Till förvaltningen för 
beredning. 

Ksau 2022-12-07 2023-01-25 2023-02-13  

Motion - 
Klimatkommunerna 

2022-11-30 2022-12-21      
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Sammanställning interpellationer per den 2 december 2022 
 

Interpellation Kf Kf Anmärkning 
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 2 december 2022* 
 
Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 

initiativtagaren 
2022-06-23 

Medborgarinitiativ - Hundrastgård 
Ulf Magnusson Ksau 2022-08-17 

§ 133/2022 
2022-08-23 

2022-07-21 
 
 
 
2022-09-12 

Medborgarinitiativ – Alternativa 
inställningar på kommunens 
publika datorer 

Medborgarinitiativ om att 
implementera tillåten inloggning 
med de metoder som godkänts av 
DIGG som svensk e-legitimation 
på kommunens webbplats 
 
 

Mikael Nilsson 
 
 
 
 
Mikael Nilsson 

Ksau 2022-08-17, till 
förvaltningen för 
beredning. 
Ksau 2022-12-07 
 
Ksau 2022-10-19, till 
förvaltningen för 
beredning. 

2022-12-14 
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2022-11-01 
Medborgarinitiativ – att fullfölja 
samt uppdatera Tomelilla 
kommuns kulturmiljöplan 

Henrik Nilsson Ksau 2022-11-16, till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
utegym i Smedstorp 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07 2022-12-14 

2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
farthinder och övergångsställen på 
Storgatan i Smedstorp 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07  

2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
cykelväg mellan Tomelilla och 
Simrishamn 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07  
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2022-11-11 
Medborgarinitiativ angående 
solcellspark i Gussaröd 

Greger Bringsäter Ksau 2022-12-07 2022-12-14 

2022-11-28 
Medborgarinitiativ gällande utegym 
i Smedstorp 

Anahi Ramirez Ksau 2022-12-07 2022-12-14 

2022-12-01 
Medborgarinitiativ om att införa 
ungdomsbiljett för alla ungdomar 
folkbokförda i Tomelilla kommun 
från åk 7 till åk 3 på gymnasiet 

Cornelia Aspegren Ksau 2022-12-21  

 
*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS    
 
Datum 2 december 2022 

 

Information från bolag, förbund och 
angående koldioxidbudget 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Information från ordförande i ÖKRAB, ÖVAAB och Österlenhem 

AB/Tomelilla Industri AB. Även revisionens ordförande samt Tomelilla 
kommuns representanter i Ystad-Österlenregionens Miljöförbund och 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har möjlighet att ge information. 

Varje ordförande har fem minuter till sitt förfogande för att informera 
fullmäktiges ledamöter om kommande större frågor inom respektive 
bolag/förbunds ansvarsområde samt återrapportera eventuella uppdrag som 
kommunfullmäktige tidigare har gett. Kommunfullmäktiges ordförande kan 
vid behov ge längre talartid. 

Efter informationen kommer det att finnas möjlighet till frågor, men 
eftersom det är ett informationsärende så är det inte någon debatt eller 
möjlighet till yrkande. 

 

2. Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund presenterar Tomelilla kommuns 
arbete med koldioxidbudget. 
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2 (2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 december 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Johan Linander 

Kanslichef    
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Forskarnas förord på engelska

Where are we now?

The past five years have witnessed a suite of key updates in both the political framing and scientific understanding of

climate change. Whilst the central message remains unchanged, some of the refinements have implications for the

levels of cumulative carbon dioxide that can be emitted, and subsequently for the carbon budgets downscaled to the

national and regional level. In addition to these political and scientific refinements, and notwithstanding the Covid-

induced drop in emissions during 2020, global fossil fuel use has continued to rise. Perhaps even more disturbing, is

how emissions within so-called progressive industrialised nations have remained stubbornly high. Almost seven years

on from the 2015 Paris Agreement, no country is even approaching the scale of leadership and action necessary to

meet our agreed temperature and equity commitments.

A chronology of change

Following on from the Paris Agreement and the tightening of the international commitment to “pursue … 1.5°C” as

well as stay “well below 2°C”, the IPCC developed its Special Report on 1.5 (SR1.5). This made clear the devasting scale

of climate impacts that would occur at just 1.5°C of warming, and how these were only set to intensify considerably as

warming approached 2°C. Building on both the Paris commitments and SR1.5, in November 2019 the EU, on behalf of

its (then) 28 member states, declared a “climate emergency”. In May 2021, the G7 Climate and Environment

communiqué, followed by the November Glasgow COP26 (and Glasgow Climate Pact), reinforced the need to tighten

the mitigation agenda to “keep 1.5°C alive”. Coincident with the clear trajectory of tightening political commitments

towards 1.5°C, the IPCC’s Assessment Report 6 (AR6) was published. This report updated the carbon budgets

previously presented in SR1.5, providing a new set of values to inform the mitigation agenda.

So what are the new changes?

The carbon budget values for a good chance of 2°C, as presented in the IPCC’s latest AR6 report are, other things

being equal, around 20% larger than those previously presented in SR1.5. There are two key reasons for this. First a

small level of ‘earth system feedbacks’ is now included in the headline budgets, with a much larger uncertainty range

described (these uncertainties are not included in the headline values). In SR1.5, no such direct inclusion occurred,

with the earth system feedbacks provided as a separate value. This change to which feedbacks are (and are not)

included has a relatively small but important impact on the level of headline budgets. The second change relates to

what is called the climate sensitivity. Here the latest science suggests a slightly lower value than previously thought,

i.e. a little more CO2 can be emitted for any given temperature rise. 

However, whilst for a given year the 2°C headline budgets in AR6 are 20% larger than in SR1.5, it is important to

understand that the absolute (published) values in the former are for 2018 and the latter for 2020. In these two years

an additional 80 billion tonnes of carbon dioxide was emitted, with a similar quantity again emitted between 2020

and 2022.

What does this mean for Sweden?

The repercussions of these updates for Sweden, is that the carbon budget for a good chance of 2°C from 2022 has

changed little from the one we had before for 2020. However, it is important to acknowledge, that improved scientific

understanding suggests that the impacts of 1.5°C are set to be more severe than previously anticipated.

Consequently, the budget values and mitigation rates presented here should be seen as the absolute minimum that

are required if we are to make our fair contribution to the commitments enshrined in the Paris Agreement.

Kevin Anderson and Isak Stoddard, Mars 2022
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Forskarnas förord på svenska

Var står vi nu?

De senaste fem åren har inneburit en rad viktiga förändringar, av såväl den politiska inramningen som den

vetenskapliga förståelsen av klimatförändringarna. Medan det centrala budskapet förblir oförändrat, får en delvis

justerad förståelse konsekvenser för vilka nivåer av kumulativ koldioxid som kan släppas ut, och följaktligen för

storleken på de koldioxidbudgetar som fördelas till nationell och regional nivå. Utöver den justerade förståelsen, och

bortsett från den av Covid-19 påverkade utsläppsminskningen 2020, har användandet av fossila bränslen fortsatt att

öka. Kanske ännu mer oroande, är att utsläppen inom så kallade progressiva industriländer envist ligger kvar på höga

nivåer. 

Nästan sju år efter Parisavtalets undertecknande 2015, har inget land ens närmat sig den grad av ledarskap och

handlingskraft som är nödvändig om vi ska efterleva de temperatur- och rättvise-åtaganden som vi har enats om.

Kontinuerliga åtstramningar av de politiska målen

Efter Parisavtalet och dess åtstramade internationella åtagande att “sträva efter… 1.5°C” liksom att hålla

temperaturökning “väl under 2°C”, tog IPCC fram sin särskilda rapport om 1.5-gradersmålet (SR.1.5). Där framgick

tydligt vilka förödande konsekvenser som redan 1.5°C uppvärmning skulle få för klimatet, liksom hur dessa skulle

intensifieras avsevärt allteftersom uppvärmningen närmade sig 2°C. I november 2019, grundat på både Parisavtalet

och SR.1.5, utlyste EU klimatnödläge å 28 medlemsländers vägnar. I maj 2021 inskärpte G7-ländernas klimat- och

miljökommuniké behovet av åtstramade agendor för att “hålla 1.5° C vid liv”, en linje som följdes av COP26 i Glasgow i

november (och klimatpakten i Glasgow). Samtidigt med den tydliga åtstramningen av politiska åtagande mot 1.5°C

publicerades IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6). Denna rapport uppdaterade koldioxidbudgetarna från SR.1.5

och tillhandahöll nya ingångsvärden för omställningen.

Så vad är nytt?

De koldioxidbudgetar som med god chans når 2-gradersmålet är cirka 20% större i IPCC:s senaste AR6-rapport, än de

som tidigare presenterades i SR.1.5. Det finns två huvudskäl till detta. För det första har en liten mängd av

‘jordsystemets återkopplingsmekanismer’ inkluderats i de övergripande budgetarna, med ett mycket större spann av

vidhäftande osäkerhet (denna osäkerhet är inte inkluderad i de övergripande värdena). I SR.1.5, skedde ingen sådan

inkludering och återkopplingsmekanismer redovisades i stället separat. Denna förändring genom vilken

återkopplingsmekanismer är inkluderade (och inte), har ett relativt litet med betydande inflytande på de

övergripande budgetarnas storlek. Den andra förändringen är relaterad till så kallad klimatkänslighet. Enligt de

senaste vetenskapliga rönen är denna något mindre än vad man tidigare trott, det vill säga att lite mer CO2 kan

släppas ut för en given temperaturökning.

Notera dock att medan koldioxidbudgetarna för 2°C är 20 % större i AR6 än i SR.1.5 vid ett givet år, så är det viktigt att

förstå att de absoluta (publicerade) värdena är beräknade för 2018 i SR1.5, men för 2020 i AR6. Mellan dessa två år

har ytterligare 80 Gt koldioxid släppts ut, och ytterligare lika mycket mellan 2020 och 2022.

Vad betyder detta för Sverige?

För Sverige betyder dessa uppdateringar att en koldioxidbudget som med en god chans når 2-gradersmålet med start

2022, har förändrats något från den vi hade före 2020. Likväl är det viktigt att notera att den förbättrade

vetenskapliga förståelsen framställer konsekvenserna av 1.5 graders uppvärmning som värre än tidigare förväntat.

Följaktligen ska de budgetar och utsläppsminskningstakter som presenteras här betraktas som ett absolut minimum

av vad som krävs om vi ska bidra med vår beskärda del till Parisavtalets åtaganden.

Kevin Anderson och Isak Stoddard, mars 2022

16



Rapport # | Koldioxidbudget oktober 2022 | Tomelilla kommun

4

Innehållsförteckning

1. Inledning 7

1.1 Från globala till lokala koldioxidbudgetar 7

1.2 Koldioxidbudgeten som klimatpolitiskt verktyg 7

1.3 Rapportens upplägg 8

1.4 Från engångsprodukt till löpande serie 8

1.5 Område och beställare 8

2. Bakgrund & metod 10

2.1 Koldioxidbudgeten och den större hållbarhetsfrågan 10

2.2 Koldioxidbudgeten och kolcykeln 12

2.3 Från global till lokal koldioxidbudget  12

3. Tomelillas koldioxidbudget i siffror 21

4. Ett kumulativt perspektiv på utsläppen 24

4.1 Koldioxid som valuta 24

4.2 Att målstyra en volym 26

4.3 Koldioxidbudgeten skiftar tidsperspektivet 27

4.4 Att arbeta i två tidsfönster 28

5. Koldioxidbudgeten som policyverktyg 30

5.1 Rådighet över utsläppen 31

5.2 En koldioxidbudget för det geografiska området 32

5.3 En koldioxidbudget för den enskilda verksamheten 36

6. Uppdateringar – Varför, när och hur påverkas budgeten? 38

6.1 Ett mål som förändras under resans gång 38

6.2 Frågor och svar om de senaste uppdateringarna 39

Källförteckning 43

17



Rapport # | Koldioxidbudget oktober 2022 | Tomelilla kommun

5

Om rapporten

Om Uppsala universitet

Vid Institutionen för geovetenskaper bedrivs sedan 2017 ledande forskning om lokala koldioxidbudgetar. Arbetet

pågår idag inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU).

Forskningen sker i nära samverkan med Tyndall Centre vid Manchester University och Centre for Climate and Energy

Transformation (CET) vid Bergens universitet. Forskningen är ofta tillämpad och behovsägarna, som i detta fall främst

är Sveriges kommuner, regioner och länsstyrelser, har en viktig roll i de olika forskningsprojekt som bedrivits och som

löper idag.

Om Klimatsekretariatet

Via forskningssamverkan, digitalisering och visualisering bidrar Klimatsekretariatet till att det unga konceptet med

lokala koldioxidbudgetar mognar och blir tillämpbart – inte bara som viktig forskning, utan som ett koncept som går

att arbeta med i den praktiska klimatomställningen. Vi erbjuder också journalister, miljöorganisationer, föreningsliv

och offentlig sektor expertis om konceptet. Ytterligare ett verksamhetsområde är utbildnings- och

fortbildningsarbete. Vi är icke vinstdrivande, oberoende och arbetar ofta i bred samverkan i skärningspunkten mellan

offentlig sektor, klimatrörelse och akademi.

Beställare

Rapporten är beställd av Tomelilla kommun.

Rättigheter

Innehållet i denna rapport uppmuntras att användas och bearbetas i enlighet med CC BY 2.5 SE under förutsättning

att metoden för att beräkna koldioxid budgetarna är densamma som i denna rapport.  Referens ska lämnas enligt

nedan.

Foto framsida: Sverker Berggren

Refereras som

Heggestad, A., Persson, E. Wallin, E. (2022 / #). Rapport Koldioxidbudget Tomelilla kommun 2022. Rapport.

Klimatsekretariatet.

Kontakt 

För frågor som berör forskningen som ligger till grund för denna rapport kontakta Uppsala universitet: Isak Stoddard,

isak.stoddard@geo.uu.se eller Martin Wetterstedt, martin.wetterstedt@geo.uu.se

För frågor om denna rapport kontakta Emma på emma.wallin@klimatsekretariatet.se Om din kommun, region eller

länsstyrelse vill ha mer information, kontakta Anders Heggestad, anders@klimatsekretariatet.se

Tillgänglig på webben 

I verktyget ClimateVisualizer  tillgängliggörs Tomelillas koldioxidbudget. Denna  digitala version hålls uppdaterad

löpande och kan besökas på  www.climatevisualizer.com/tomelilla
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1
Inledning

1.1 Från globala till lokala koldioxidbudgetar

Sedan 2015 publicerar IPCC regelbundet beräkningar av vårt kvarvarande globala utsläppsutrymme –

om vi vill begränsa jordens uppvärmning till 1,5 respektive två grader. Dessa beräkningar brukar

kallas IPCCs globala koldioxidbudgetar. IPCC inskärper också i såväl sin femte utvärderingsrapport

(AR5) och specialrapporten om 1,5-gradersmålet som den helt nya rapporten AR6 att det är våra

ackumulerade utsläpp av koldioxid över tid som i huvudsak driver uppvärmningen av jorden. 

Budskapet från klimatpanelen är tydligt: vi behöver styra och reglera våra samlade emissioner av

koldioxid och förhålla oss till deras senast publicerade globala koldioxidbudgetar – om vi vill ställa om

på vetenskaplig grund. När forskare säger att läget är akut betyder det att den globala

koldioxidbudgeten är på god väg att ta slut. När de säger att fönstret för att klara målen fortfarande

står på glänt betyder det att den trots allt inte är helt förbrukad. Och när Greta Thunberg säger att

klimatkrisen handlar om tid (Thunberg 2020), då är det exakt detta hon menar – det återstående

utsläppsutrymme vi förfogar över krymper. 

Detta återstående utrymme kan brytas ner i tid och rum. Resultatet blir lokala koldioxidbudgetar som

tillåter länder, regioner och kommuner att se och förvalta en andel av den globala koldioxidbudgeten

över tid. Rätt använd är den lokala koldioxidbudget ett hjälpmedel för att styra och reglera våra

kumulativa utsläpp av koldioxid, och därmed att agera på den logik som driver uppvärmningen av

jorden.

1.2 Koldioxidbudgeten som klimatpolitiskt verktyg

Trots att budskapet från klimatpanelen är så tydligt är det faktiskt också ganska nytt. Det är först i

och med publiceringen av sin femte utvärderingsrapport, AR5, år 2014 som IPCC anlägger detta

tydliga fokus på vikten av att koldioxidbudgetera. Det är också vid denna tid som konceptet börjar sin

vandring ut från forskningens korridorer och in i idédebatt och politik på allvar.
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Här i Sverige ligger vi idag långt fram på lokal nivå. Ett snabbt växande antal kommuner, regioner och

länsstyrelser har de senaste tre åren valt att beräkna egna koldioxidbudgetar. Dessa lokala

koldioxidbudgetar beskriver inte bara en tuffare klimatomställning än den som beskrivs via det

nationella klimatpolitiska ramverket. De föreslår en i grunden nytt tillvägagångssätt för hur vi ska

tänka, planera och följa upp omställningsarbetet. De visar att faktorn tid har en djupare och mer

tvingande betydelse än vi kanske velat tro. De visar dock inte bara att det vi gör i ett kort tidsfönster

om några få år får ett förvånande stort inflytande på våra möjligheter att ställa om imorgon. De visar

också att om en aktör ökar sina utsläpp eller dröjer med att ställa om så inkräktar detta på andras

möjlighet att släppa ut eller ställa om i tid. De visar på behovet av att prioritera med starkt fokus på

samhällsnytta.

Med en gemensam och ändlig utsläppvolym till vårt förfogande uppstår alltså nya och starka

samband och beroenden i tid och i rum som koldioxidbudgeten synliggör, men faktiskt också hjälper

oss att planera för på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Ytterst visar koldioxidbudgeten upp

klimatomställningen sådan den är beskaffad naturvetenskapligt. Den saknar gränser eftersom vi alla

lever under samma himmel. Och med samma globala koldioxidbudget att förvalta. Den handlar om

att avbryta våra utsläpp av koldioxid helt inom ramen för en koldioxidbudget och att fördela denna

rättvist. Vi behöver samtidigt ta en stor hänsyn till kostnader och samhällsnytta när vi förvaltar och

fördelar vår återstående utsläppsvolym; vår lokala koldioxidbudget.

1.3 Rapportens upplägg

Rapport är indelad i fem huvudkapitel. I kapitel 2 ger vi en bakgrund till koldioxidbudgeten samt

sammanfattar den metod som ligger till grund för beräkningen av Tomelillas koldioxidbudget. Kapitel

3 sammanfattar Tomelillas koldioxidbudget i siffror, med fokus på nyckeltal. För den som vill se

detaljerade siffror och och fördjupa sin förståelse för ingående data hänvisar vi till Tomelillas digitala

koldioxidbudget. I kapitel 4 lyfter vi fram de centrala insikter som koldioxidbudgeten medför, för att i

kapitel 5 ge några förslag på hur dessa kan omsättas i arbetet med koldioxidbudgeten. I det

avslutande kapitlet (6) går vi igenom behovet av kontinuerlig uppdatering samt svarar på frågor om

de två senaste uppdateringarna.

1.4 Från engångsprodukt till löpande serie

Tidigare rapporter som levererats i samband med att en lokal koldioxidbudget upprättats har varit

engångsprodukter. I och med uppdateringen till AR6 introducerar vi från Klimatsekretariatet en ny

tjänst, med löpande uppdateringar av rapporter i samband med ny data eller annan värdefull

information som vi vill delge våra anslutna kommuner, regioner och länsstyrelser. Denna rapport är

nummer i en serie löpande uppdateringar av rapporter om lokala koldioxidbudgetar.

1.5 Område och beställare

Koldioxidbudgeten i denna rapport avser det geografiska området för Tomelilla kommun och är

beställd av Tomelilla kommun.
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Ackumulerade utsläpp av koldioxid
driver den global uppvärmningen

Det råder idag en stark vetenskaplig konsensus om att våra totala utsläpp av koldioxid över

tid avgör och driver uppvärmningen av jorden. Istället för totala används ofta orden

ackumulerade eller kumulativa utsläpp av koldioxid, vilket fäster fokus på att våra utsläpp

ackumuleras i atmosfären. Här ser vi ett urval från FNs klimatpanels (IPCC) tre senaste

större rapporter som gavs ut mellan åren 2014 och 2021.

"Ett flertal vetenskapliga perspektiv indikerar en stark, ihållande

och nästan linjär relationa - i alla scenarion IPCC tittat på - mellan

ackumulerade utsläpp av koldioxid  och beräknad global

temperaturförändring fram till 2100." (IPCC 2014 / AR5)

"Att begränsa den globala uppvärmningen kräver at vi begränsar

de totala kumulativa globala utsläppen av koldioxid  från

mänskliga aktiviteter räknat från förindustriell tid, det vill säga, att

hålla oss inom en total koldioxidbudget (hög konfidens)." (IPCC

2018 / Global Warming of 1.5°)

"Att begränsa den av människan orsakade globala uppvärmningen

till en specifik nivå kräver, från ett fysiologiskt perspektiv, att

begränsa våra kumulativa utsläpp av koldioxid , och att

åtminstone nå nettonollutsläpp, samt att starkt reducera

utsläppen av andra växthusgaser." (IPCC 2021 / AR6)
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2
Bakgrund & metod

2.1 Koldioxidbudgeten och den större hållbarhetsfrågan

En allt vanligare tankemodell för att närma sig den globala hållbarhetsfrågan är genom så kallad

Donut-ekonomi (Doughnut economics) . Donutmodellen är framtagen av ekonomen Kate Raworth

(Raworth 2017 och Raworth 2021), och används för att utvärdera hur väl en ekonomi lyckas tillgodose

mänskliga behov – av bostad, mat, hälsa, utbildning, demokrati, jämlikhet, etc – utan att överskrida

de planetära gränserna – stabila klimat, biologisk mångfald, friska hav med mera.

Donutmodellen definierar människans livsutrymme som det tillstånd där alla människors

grundläggande behov tillgodoses utan att någon av de planetära gränserna överskrids. Enligt

donutmodellen är måttet på en välfungerande ekonomi att vi håller oss inom detta livsutrymme. I

dagsläget lever många människor med ett underskott av basala förnödenheter, medan andra lever i

överflöd på bekostnad av jordens resurser. För att lösa den globala hållbarhetsfrågan måste vi sprida

välstånd till fler på samma gång som vi blir mer sparsamma med planetens tillgångar.

En global koldioxidbudget kan beskrivas som ett mått på den pusselbit som rör

klimatförändringarna. Den beskriver den maximala volym koldioxid som kan släppas ut om vi vill

begränsa jordens temperaturökning till en viss nivå. Om vi överskrider en global koldioxidbudget,

som (i enlighet med Parisavtalet) håller jordens temperaturökning väl under två grader, riskerar vi att

rubba den balans som är förutsättningen för såväl människans som otaliga andra arters liv på jorden.

Även 1,5 graders temperaturökning medför betydande risker. Å andra sidan, om vi tvärt avbryter alla

aktiviteter som medför koldioxidutsläpp idag, skulle många av våra samhällen kollapsa. Idag är

merparten av jordens befolkning beroende av fossila bränslen för att få sina grundläggande behov

tillgodosedda.

Utmaningen som klimatkrisen ställer oss inför inramas därför väldigt väl av en koldioxidbudget. Den

ytterligare volym CO2 vi släpper ut får inte bli så stor att vi överskrider den planetära gränsen för

stabila klimat. Varje insparat ton har ett värde. Samtidigt får samma mängd inte begränsas i en

omfattning som riskerar att strypa människors tillgång till basala förnödenheter. Som vi ska se längre

fram i detta kapitel, är beräkningen av Tomelillas koldioxidbudget förankrad i precis detta slags

överväganden.
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Figur 1 | Donutmodellen

Den inre cirkeln representerar underskott på basala mänskliga behov. Den yttre, ett överskridande av planetära

gränser med konsekvenser som klimatförändringar, massutrotning och försurning av haven. Den mellersta gröna

cirkeln är mänsklighetens livsutrymme, om hänsyn tas till både den yttre och den inre dimensionen.

Källa: Designed for Kate Raworth, Environmental doughnut infographic, hämtad från:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doughnut_(economic_model).jpg (2022-02-30)
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2.2 Koldioxidbudgeten och kolcykeln

Koldioxid (CO2) i atmosfären bildar tillsammans med andra växthusgaser ett slags täcke av partiklar

som försvagar jordens reflektion av solens strålar tillbaka ut i rymden. Denna så kallade

växthuseffekt värmer upp planeten och är en förutsättning för allt liv på jorden. 

Koldioxid ingår som en integrerad del i den naturliga kolcykeln. Levande organismer binder kol, och

avger koldioxid genom respiration. Döda organismer avger också koldioxid till atmosfären genom

mikrobisk nedbrytning, oxidering och förbränning. Genom fotosyntes suger växter upp koldioxid ur

atmosfären, binder kolet och avger syre, som andas in av djur, förenas med kol och andas ut som

koldioxid. På detta sätt färdas kolatomer i en cykel – som delar av koldioxidmolekyler i atmosfären,

som bundet kol i levande och döda växter och djur och tillbaka till atmosfären igen.

En del organiska rester undgår dock nedbrytning och oxidering och lagras istället under jord- och

havsbotten i så kallade kolsänkor. Dessa kolsänkor undantas från det kretslopp som den naturliga

kolcykeln utgör. Under vissa förhållanden och tillräckligt lång tid bildar hårt sammanpressade lager

av kolsänkor sten- och brunkol, olja och naturgas. De fossila bränslen som vi använder idag har

lagrats i 50 - 500 miljoner år.

När vi bryter fossila kolsänkor ur jordskorpan och förbränner dem, dikar ut våtmarker, hugger ner

skog och plöjer upp gräsmarker, frigörs koldioxid till atmosfären. I praktiken adderar vi då kol till den

naturliga kolcykeln och stör balansen. Men var tar kolet vägen? Ungefär hälften absorberas av land

och hav med följder som försurade hav och utdöende korallrev. Den resterande hälften blir kvar i

atmosfären och lagras där under mycket lång tid. Att en så stor del av den koldioxid vi tillför

atmosfären dröjer kvar så länge och att vi dessutom fortsätter att fylla på med mer koldioxid löpande

innebär sammantaget att det sker en ackumulering av koldioxid i vår atmosfär. Vi kan se den stegvisa

ökningen av atmosfärisk koldioxid i den så kallade Keelingkurvan.

FNs klimatpanel (IPCC) drar slutsatsen att det finns ett “starkt, konsistent och nästan linjärt samband

mellan kumulativa koldioxidutsläpp och förväntad global temperaturökning till år 2100” (IPCC 2014, s

8, vår översättning). För att bromsa den globala uppvärmningen behöver vi alltså sluta “fylla på”

atmosfären med koldioxid. Ju mer vi lyckas begränsa de återstående utsläppen desto mindre bidrar

vi till att höja jordens medeltemperatur. Denna relation mellan en återstående mängd koldioxid som

släpps ut och en viss temperaturökning kan uttryckas i en global koldioxidbudget.

2.3 Från global till lokal koldioxidbudget 

Globala koldioxidbudgetar är resultatet av naturvetenskaplig forskning. De innehåller information om

världen men säger inte vad vi som människor ska göra med informationen. Att (som vi i rapportens

inledning) tala om den globala koldioxidbudgeten är slarvigt. I själva verket finns det många. En

enskild global koldioxidbudget är relaterad till ett visst temperaturmål med en viss sannolikhet,

exempelvis att med 83% sannolikhet begränsa jordens temperaturökning till 2 grader, eller med 67%

sannolikhet till 1,5 grader (Se figur 2: IPCC 2021: Spann av koldioxidbudgetar).

Att välja ut en global koldioxidbudget och fördela den över världen är istället en samhällsvetenskaplig

och politisk uppgift. När vi gör det måste vi dels ställa oss frågan om vilket temperaturmål som ligger

inom rimlig räckvidd – vad kommer vi som mänsklighet att mäkta med – och dels hur ansvaret för att

nå det målet ska fördelas över världen. I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den

globala temperaturökningen väl under 2 grader och göra ansträngningar för att begränsa den till 1.5

grader (Parisavtalet, artikel 2.1(a))
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Figur 2 | IPCC Budgetar

IPCC:s tabell över spann av globala koldioxidbudgetar från och med 2020 och framåt. (IPCC, 2021, s 29).

När vi överväger hur fördelningen av en global koldioxidbudget ska se ut behöver vi ta hänsyn till

Parisavtalets rättviseskrivelser om ett gemensamt men olikartat ansvar i ljuset av olika nationella

förhållanden (Parisavtalet, artikel 2.2). Vi behöver också fatta beslut om vilka systemgränser som den

lokala koldioxidbudgeten ska täcka: Ska koldioxidbudgeten fördelas territoriellt eller enligt något

annat snitt? Och ska koldioxidbudgeten täcka alla koldioxidutsläpp eller bör särskilda områden

hanteras separat?

I den här rapporten sker valet av global budget samt fördelningen till nationell nivå i enlighet med

Tyndall Carbon Budgets-metoden (TCB-metoden). 1 Metoden utvecklas och förvaltas i samarbete

mellan tre olika lärosäten: Tyndall Center (Manchester University), Uppsala universitet och

Universitetet i Bergen. Metoden syftar till att ge länder, län och kommuner en vetenskapligt

förankrad indikation om hur utsläppen inom respektive geografiska område behöver minska om

Parisavtalet ska kunna efterlevas.

Det globala nätverket Science Based Targets (SBT) lyfter fram TCB-metoden som en av tre

rekommenderade metoder för att sätta upp klimatmål på vetenskaplig grund (Science Based Targets

network, 2020).

I styckena som följer ska vi gå igenom de systemgränser som ligger till grund för fördelningen av den

globala koldioxidbudgeten samt vilka överväganden som ligger till grund för valet av global

koldioxidbudget.

1. Metoden återspeglas i Anderson et al. 2020. Siffrorna har dock uppdetarats utifrån nytt data i IPCCs senaste rapport AR6 (IPCC,
2022).
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2.1.1 VAL AV GLOBALA KOLDIOXIDBUDGET

Den lokala koldioxidbudgeten i den här rapporten är beräknad med utgångspunkt i en global

koldioxidbudget om 850 Gt CO2 från och med år 2020. Enligt FN;s klimatpanel (IPCC) håller en sådan

koldioxidbudget jordens temperaturökning under 1,7 grader med 50 % sannolikhet. Vi kan dock välja

att relatera samma globala koldioxidbudget om 850 Gt till 1,5- eller 2-gradersmålet istället. Att vi

lyckas begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader genom att arbeta med och följa en

global koldioxidbudget om 850 Gt anser dock IPCC är betydligt mindre sannolikt. Som du kan se i

figur 2 så bedömer IPCC att en snarlik global koldioxidbudget om 900 Gt med 17 % sannolikhet

begränsar den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Om vi istället sänker ambitionsnivån och

accepterar en global uppvärmning om 2 grader som vår målsättning, så bedömer IPCC att en

återstående global koldioxidbudget om 850 Gt med ganska stor sannolikhet bör räcka. Som du kan

se i figur 2 bedömer IPCC att en snarlik global koldioxidbudget om 900 Gt med 83 % sannolikhet

begränsar uppvärmningen till 2 grader. Eftersom vi utgår från en något mindre global

koldioxidbudget om 850 Gt blir sannolikheten att vi lyckas ännu något högre. 

I praktiken relaterar vi oftast en enskild lokal koldioxidbudget till ett visst globalt temperaturmål,

vilket beror på att de flesta länder, regioner och kommuner har ett intresse eller en policy om att

arbeta mot 1,5- eller 2-gradersmålet. Det finns dock ingen specifik 1,5-gradersbudget eller 2-

gradersbudget, utan som vi sett ovan olika stora globala koldioxidbudgetar som relaterar till olika

temperaturmål med olika grad av sannolikhet att lyckas. 

2.2.2 EN BUDGET FÖR FOSSILA UTSLÄPP EXKLUSIVE CEMENT

TCB-metoden används för att allokera ett globalt utsläppsutrymme för fossil koldioxid exklusive

cement till nationell nivå och därefter till län och kommun. Beräkningsmässigt innebär detta att

framtida utsläpp till följd av markanvändning (skogsbruk, odlingsmark etc) och framställning av

cement, dras av från den globala budgeten innan denna fördelas till lokal nivå. På fortsatt budget-

terminologi beskriver forskarna detta som att utsläpp till följd av markanvändning och

cementframställning behandlas som ett globalt overhead.

För växthuseffekten spelar det förstås ingen roll om en kolatom har fossilt eller biogent ursprung,

och inte heller om den släpps ut som ett resultat av cementframställning eller uppvärmning.

Forskarnas skäl för att anta dessa systemgränser motiveras dock främst av rättviseskäl. (Anderson

et.al 2020).

Fossila bränslen är den i särklass största källan till de koldioxidutsläpp som vi människor orsakar

globalt (≈85 %). På andra och tredje plats i storleksordning kommer utsläpp från avskogning och

processutsläpp från cementframställning. Att fördela ansvaret för dessa två utsläppskällor utifrån

territoriell data skulle dock lägga en orättvist tung börda på utvecklingsländer, eftersom merparten

av utsläppen från dessa två kategorier sker där.

Medan industriländer sedan länge har byggt upp en cementrik infrastruktur, befinner sig

utvecklingsländer under motsvarande uppbyggnad idag. Det finns också skalbara alternativ till fossila

bränslen, men saknas motsvarade alternativ i samma skala för cement.

En liknande logik gäller för avskogning. Många industrialiserade länder har sedan länge avskogat

stora områden för att frigöra mark för jordbruk och bebyggelse. Den avskogning som idag sker i

utvecklingsländer påverkas dessutom i hög grad av en globaliserad jordbruksmarknad. 
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I den globala koldioxidbudget som ligger till grund för den här rapporten har ett framtida

utsläppsutrymme om 60 Gt reserverats för cementframställning (Andersson et al 2020). Detta är ett

optimistiskt antagande, som kräver kraftfulla åtgärder för att minska andelen cement i nybyggnation.

Tekniker som minskar CO2-utsläppen vid cementframställning behöver också tillämpas och

vidareutvecklas. Att utsläppen från cementframställning behandlas som ett globalt overhead ska

alltså inte tolkas som att utsläpp från cement kan lämnas oberörda. Snarare ges de statusen av ett

gemensamt globalt ansvar. Om utsläppsutrymmet för cement överskrids, kommer andra

koldioxidutsläpp att behöva minska i snabbare takt.

På området markanvändning har forskarna antagit att biogena utsläpp och upptag av koldioxid är i

balans under budgetperioden, eller med andra ord, att utsläpp och upptag av koldioxid i skog och

mark är lika stora globalt. Även detta antagande förutsätter omfattande åtgärder, som återskogning

av avskogade områden, ett stopp för fortsatt avskogning och restaurering av utdikade våtmarker,

inte minst i vår del av världen. I en svensk kontext innebär antagandet att nettoupptaget av koldioxid

i skog och mark behöver öka.

2.3.3 EN TERRITORIELL FÖRDELNINGSMODELL 

Ur ett globalt perspektiv på koldioxidutsläppen finns det bara en mängd. Det är denna mängd och

dess påverkan på jordsystemet som klimatforskare ställer i relation till den globala uppvärmningen i

globala koldioxidbudgetar. Från ett lokalt perspektiv är det dock inte lika enkelt att säga vilka utsläpp

som orsakas i ett visst land, ett visst län eller i en kommun. Frågan om hur stora utsläppen är inom

ett geografiskt område kan besvaras på flera olika sätt beroende på vilket perspektiv vi antar. Oftast

brukar man skilja på tre olika perspektiv: territoriella utsläpp, produktionsbaserade utsläpp och

konsumtionsbaserade utsläpp. 

Territoriella utsläpp är de utsläpp som sker rent fysiskt inom ett visst geografiskt område, exempelvis

Tomelilla kommun. Produktionsbaserade utsläpp överlappar till stor del med territoriella utsläpp

med skillnaden att de täcker utsläpp som ekonomiska aktörer i Tomelilla orsakar utanför de

geografiska gränserna, samt exkluderar motsvarande utsläpp från aktörer som är hemmahörande på

annan ort. Konsumtionsbaserade utsläpp är i sin tur ett helt annat sätt att dela upp utsläppskakan. I

konsumtionsbaserad statistik bokförs utsläppen från en varas hela produktionskedja i det

geografiska område där konsumenten är hemmahörande. Inom Sverige är konsumtionsutsläppen

överlag ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen.

Fördelningen av en koldioxidbudget kräver att vi väljer ett enhetligt sätt att fördela utsläppen. Själva

tanken är att vi hanterar en enhetlig mängd som vi sen fördelar över världen, så att varje geografiskt

område får en unik delmängd att förfoga över. Eftersom den enes konsumtionsbaserade utsläpp

överlappar med någon annans territoriella utsläpp kan vi inte addera territoriella och

konsumtionsbaserade utsläpp i en och samma lokala koldioxidbudget. 

TCB-metoden använder territoriell utsläppsdata för att fördela den globala koldioxidbudgeten till

lokal nivå. Valet av data är pragmatiskt motiverat. För att kunna fördela en budget över världen

behöver vi global tillgång till data som uppfyller särskilda kvalitetskrav. Detta krav uppfyller endast

territoriell utsläppsdata idag. Det är dock rimligt att anta att konsumtionsbaserade utsläpp

(beräknade för ett land, ett län, eller en kommun) behöver minska i samma hastighet som de

territoriella utsläppen.

Att den lokala koldioxidbudgeten är beräknad utifrån territoriell utsläppsdata ska därför inte tolkas

som att den frigör oss från ansvar över utsläpp utanför budgetens systemgränser.
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2.4.4 VILKET TEMPERATURMÅL LIGGER INOM RIMLIG RÄCKVIDD?

Att bestämma vilket temperaturmål som ligger inom rimlig räckvidd är i sig ingen lätt uppgift. Det

råder stor enighet bland forskare att för att bromsa klimatförändringarna är varje tiondels grad viktig.

IPCC bedömer att den globala medeltemperaturen under 2011-2020 har ökat med 1,09 grader

relativt perioden 1850-1900 (IPCC 2021). Vi ser redan effekterna av dessa förändringar i Arktis

smältande isar, oftare återkommande torrperioder, översvämningar och utdöende korallrev. Vid en

1,5 grader varmare planet kan vi förvänta oss fler och kraftigare effekter av samma slag. Stora

områden kan bli obeboeliga för människor, och på ännu fler platser kommer förutsättningarna att

bruka jorden förändras radikalt, vilket ställer historiskt höga krav på anpassningsbara samhällen. Det

finns alltså mycket goda skäl att bromsa den globala temperaturökningen så mycket vi bara kan. 

Samtidigt behöver vi känna igen att det ekonomiska system som bär upp dagens samhällen är djupt

fossilberoende. Detta beroende är så starkt att kurvor över årliga utsläppsförändringar följer samma

historiska mönster som den ekonomiska konjunkturen. Skälet till detta är förstås att ökad ekonomisk

aktivitet ofta medför ökad energianvändning. Så länge energianvändningen är fossilberoende

kommer kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp att bestå. I dagsläget står fossila

bränslen för 80 procent av den totala energiförbrukningen (IEA 2020).

Att omedelbart avsluta alla aktiviteter som leder till utsläpp skulle få andra katastrofala

konsekvenser. Vi är beroende av energi för att tillgodose de grundläggande behov som representeras

av donutmodellens inre cirkel (figur 1). Med en växande global befolkning ökar dessutom

energibehovet. Att göra för stora avkall på grundläggande behov för att bromsa klimatförändringarna

kan i sig få förödande konsekvenser. En stor del av utmaningen består förstås i att ersätta fossil

energi med fossilfria (och helst förnybara) alternativ, men merparten av denna uppgift ligger

fortfarande framför oss. 

Frågan om vilken global koldioxidbudget som ligger inom räckvidd slits alltså mellan två önskvärda

tillstånd: Att å ena sidan lyckas bromsa temperaturökningen så mycket det bara går och å andra

sidan tillgodose människors grundläggande behov. Att forskarna bakom beräkningarna av den här

rapporten bedömer att en koldioxidbudget som med god marginal klarar 1.5-gradersmålet inte är

inom räckvidd, ska förstås i ljuset av vilka krav en sådan budget ställer på människors förmåga att

ställa om. En koldioxidbudget som begränsar jordens uppvärmning till 1.7 grader med 50 %

sannolikhet ställer oss fortfarande inför en historiskt omfattande utmaning, vilket framgår av

nästföljande stycke.

2.5.5 ETT SCENARIO FÖR UTSLÄPPSMINSKNINGAR I UTVECKLINGSLÄNDER

Mer än 80 procent av jordens befolkning lever idag i ett utvecklingsland. Att förstå hur utmaningen

ser ut för denna grupp av länder är därför helt avgörande för att förstå utmaningen som i sin

helhet. Tyndall Carbon Budgets-metoden kan sägas utgå från en bedömning av en maximal

omställningstakt för gruppen utvecklingsländer. 2

TCB-metoden tar avstamp i Klimatkonventionens och Parisavtalets princip om ländernas

gemensamma men olikartade ansvar respektive förmåga i ljuset av olika nationella förhållanden,

men är till lika stor del en pragmatisk uppskattning av vad vi maximalt kan förvänta oss av

utvecklingsländers förmåga att ställa om till fossilfri energiförsörjning. 

2. Defintionen av ett utvecklingsland följer i princip UNFCCCs konvention med undantaget att ett fåtal ojlerika länder med god
ekonomi har flyttats till gruppen industriländer. För en detaljerad genomgång se Anderson et al (2020). Appendix C.
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Utvecklingsländer hanterar en pågående industrialisering och samtidigt en pågående

befolkningsökning. Utvecklingsländer kännetecknas också av sämre ekonomiska förutsättningar för

omställning, liksom ett behov av utbyggd välfärd och basal infrastruktur. Det är därför orimligt att

tänka sig att gruppen utvecklingsländer kommer att kunna genomföra omedelbara

utsläppsminskningar i den omfattning som kan förväntas av redan industrialiserade länder. 

I det här sammanhanget är det viktigt att känna igen tre viktiga samband: mellan (i)

befolkningsökning och ökade koldioxidutsläpp, (ii) ökat välstånd och ökade koldioxidutsläpp, (iii) ökad

välstånd och avstannande befolkningsökning. Eftersom både befolkningsökning och ökat välstånd

leder till ökade utsläpp, samtidigt som ökat välstånd behövs för att bromsa befolkningsökningen, så

är det avgörande för klimatomställningen att vi frikopplar beroendet mellan ökat välstånd och ökade

utsläpp. Detta är inte omöjligt, men kräver en kraftig utbyggnad av hållbar energiförsörjning som kan

ersätta fossila alternativ. Det kräver samtidigt eftertanke kring vad vi betraktar som välstånd. Vad

koldioxidbudgeten visar, tillsammans med andra mått på överskridande av planetära gränser, är att

vi inte längre har råd med tillväxt på bekostnad av ett överutnyttjande av jordens resurser.

I beräkningen som ligger till grund för den här rapporten gör forskarna det optimistiska antagandet

att utvecklingsländer kommer att nå en kulmen av sina utsläpp av fossil koldioxid (exklusive cement)

om cirka 5 år. Utsläppen antas efter det minska i accelererande takt upp till en hastighet om 10% per

år. Under ett sådant antagande gör gruppen utvecklingsländer anspråk på en koldioxidbudget om

cirka 620 Gt CO2 från 2020 och framåt.

Det är också värt att notera att i detta scenario gör utvecklingsländer anspråk på knappt 80 % av den

globala volym koldioxid som fördelas (det vill säga 850 Gt - 60 Gt (cement) = 790 Gt). Om detta låter

mycket, så ska vi komma ihåg att drygt 80 % av jordens befolkning bor i ett utvecklingsland.

Utrymmet för att fördela mindre av det kvarvarande globala utsläppsutsymmet till utvecklingsländer

blir därför svårt att motivera på såväl pragmatiska som etiska grunder.

En koldioxidbudget om 620 Gt ger ett slags fingervisning om spannet av globala koldioxidbudgetar

som ligger inom en rimlig räckvidd. Notera exempelvis att trots att antagandena om

utvecklingsländers framtida omställning är mycket optimistiska, överskrider gruppens utsläpp på

egen hand en global koldioxidbudget som med 67 % sannolikhet klarar 1,5-gradersmålet (figur 2) . En

sådan budget om 400 Gt CO2, överskrids i detta scenario med 220 Gt CO2, alltså med en bra bit mer

än hälften. En budget som bedöms att klara 1,5-gradersmålet med 50 % sannolikhet överskrids med

120 Gt CO2. Det är överväganden som dessa som leder forskarna bakom TCB-metoden till slutsatsen

att en god chans att klara 1.5-gradersbudget tyvärr redan har passerat vår räckvidd.

2.6.6 ETT SCENARIO FÖR INDUSTRILÄNDER GER OSS EN GLOBAL BUDGET

Ovanstående antagande om vilken maximal omställningstakt som kan förväntas av utvecklingsländer

landar alltså i en koldioxidbudget om cirka 620 Gt för gruppen. Denna volym utgör tillsammans med

ett globala overhead för cement och markanvändning (60 + 0 Gt CO2) ett slags riktmärke för vilket

spann av globala koldioxidbudgetar som vi har en chans att hålla.

Som framgår av tabellen över IPCCs koldioxidbudgetar (figur 2), är den närmaste koldioxidbudgeten i

storleksordning, en volym om 700 Gt, som med 67% sannolikhet begränsar jordens uppvärmning till

1,7 °C. Med en sådan global budget skulle gruppen industriländer få dela på en koldioxidbudget om

cirka 20 Gt från och med 2020. Denna koldioxidbudget skulle i sin tur vara helt förbrukad inom drygt

ett år – alltså för ungefär ett år sedan i skrivande stund (mars 2022) – med dagens utsläppstakt i

industriländer.
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Nästa volym i storleksordning är en global koldioxidbudget om 850 Gt som med 50 % sannolikhet

begränsar jordens uppvärmning till 1,7°C. Med denna budget som utgångspunkt får industriländer

cirka 170 Gt CO2 att släppa ut från och med 2020. Denna volym ger industriländer ytterligare cirka sju

år kvar av utsläpp från och med 2022.

2.7.7 FÖRDELNING AV KOLDIOXIDBUDGETEN MELLAN INDUSTRIALISERADE LÄNDER

TCB- metoden tillämpar den så kallade suveränitetsprincipen, också kallad grandfathering, för att

fördela industrialiserade länders utsläppsutrymme till enskilda länder. 

Suveränitetsprincipen innebär att varje land får en koldioxidbudget som står i proportion till landets

nuvarande andel av de nuvarande totala utsläppen från gruppen industriländer. Andelen beräknas

utifrån utsläppen under en gemensam referensperiod (de senaste fem åren).

Suveränitetsprincipen motiveras av att den återspeglar hur utsläppsintensiv ett lands ekonomi är, till

skillnad från exempelvis en ren per capita-fördelning, eller en fördelning som tar hänsyn till

ekonomiska skillnader. Den tillåter med andra ord länder att utgå ifrån sin nuvarande utsläppsnivå.

För Sveriges del resulterar en sådan fördelning i en koldioxidbudget om ca 445 Mt CO2 från och med

2020. Med två års förflutna utsläpp beräknar forskarna att cirka 350 Mt CO2 återstår från och med

2022.

2.8.8 FRÅN EN NATIONELL KOLDIOXIDBUDGET TILL KOLDIOXIDBUDGETAR FÖR LÄN OCH
KOMMUNER

Även i fördelningen av den nationella koldioxidbudgeten till län och kommuner tillämpas

suveränitetsprincipen. Utifrån de tillämpade systemgränserna beräknas länens och kommunernas

nuvarande andel av de nationella koldioxidutsläppen utifrån en gemensam referensperiod (de

senaste fem åren). Den nationella koldioxidbudgeten fördelas sedan i proportion till denna andel.

Också här motiveras valet av fördelningsprincip av att den återspeglar olika nivåer av

utsläppsintensiv ekonomi. I exempelvis en förortskommun utan tyngre industri, med väl utbyggd

kollektivtrafik och importerad el och värme, kommer de territoriella utsläppen per invånare att vara

mindre än i en landsbygdskommun utan samma tillgång till kollektivtrafik och möjlighet att importera

el och värme. Suveränitetsprincipen tar hänsyn till detta genom att allokera större koldioxidbudgetar

till de kommuner och län som i dagsläget släpper ut mer och vice versa.

2.9.9 SYSTEMGRÄNSER FÖR FÖRDELNINGEN AV SVERIGES KOLDIOXIDBUDGET

Inom Sverige fördelas den nationella koldioxidbudgeten till lokal nivå utifrån nationella

emissionsdatabasens territoriella data över utsläpp av koldioxid inom län och kommuner, exklusive

utsläpp från nationella anläggningar och med tillägg av per capita-fördelade utsläpp från utrikes

transporter (se figur 3). 3

3. För data och metod se SMED 2022, samt för utrikes transporter SEPA 2021.
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Figur 3 | Huvudsakliga datakällor

Svenska lokala koldioxidbudgetar beräknas i dagsläget utifrån följande datakällor:

Mer detaljerad information om de olika utsläppskällorna finns under sektorsvyerna i Tomelillas

digitala koldioxidbudget.

Utmaningen med att minska utsläppen av koldioxid är i stora drag likartad, men skiljer sig också till

viss del mellan olika industrialiserade länder för vilka TCB-metoden har utvecklats. Norge,

Storbritannien och Sverige delar utmaningen med stora transportutsläpp. Norge har dock till skillnad

från Storbritannien och Sverige stora utsläpp från oljeutvinning, Storbritannien har fortfarande

betydande utsläpp från fossil uppvärmning, medan Sverige har sin fossilintensiva stålindustri. 

TCB-metoden utvecklas och anpassas kontinuerligt för olika nationella förhållanden vid tre olika

lärosäten: Tyndall Center vid Manchester University, Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala

universitet, och Institutt for Geografi vid Universitetet i Bergen.

På följande två områden har forskarna valt att anpassa modellen till svenska förhållanden: utrikes

transporter och nationella anläggningar.

Utrikes transporter

I Storbritannien behandlas utsläpp från utrikes transporter som ett nationellt overhead och bokförs

därför inte i lokala koldioxidbudgetar. I Sverige har forskarna valt att per capita-fördela Sveriges

utsläpp från utrikes flyg och sjöfart till län och kommuner. Hur utsläpp från utrikes transporter ska

bokföras är en av de frågor som utvärderas och kan komma att förändras.

Den förenklade per capita-fördelningen som tillämpas i dagsläget tar inte hänsyn till att storleken på

utsläpp från utrikes flyg varierar med storleken på inkomst. Detta innebär att i de län och kommuner

där medelinkomster är lägre än riksgenomsnittet är invånarnas andel av utsläppen troligen

överskattad – och vice versa – underskattad för de län och kommuner där medelinkomsten är högre

än riksgenomsnittet. Det ska dock noteras att de utsläpp som inkluderas gäller utrikes flyg som

tankar i Sverige, det vill säga inte utsläppen från svenskars flygresor utomlands. De senare utsläppen

bedöms vara cirka 2 gånger större än de förra. (Kamb & Larsson, 2017)

32

https://www.climatevisualizer.com/tomelilla/sectors


Rapport # | Koldioxidbudget oktober 2022 | Tomelilla kommun

20

Nationella anläggningar

Den lokala koldioxidbudget som presenteras i denna rapport exkluderar utsläpp från så kallade

nationella anläggningar. Syftet är att möta en upplevd brist på lokal rådighet över dessa

utsläppskällor. I dagsläget bokförs utsläpp från industrianläggningar med årsutsläpp på 66 kiloton

CO2 och uppåt på nationell nivå. Med andra ord behandlas dessa anläggningars andel av den

nationella budgeten som ett nationellt overhead. Den exakta metoden för att hantera denna aspekt

av lokal koldioxidbudgetering tillhör dock de områden som utvärderas löpande. Hur utsläpp från

nationella anläggningar ska hanteras, samt vilka anläggningar som ska klassas som stora kan därför

komma att omvärderas.

I Tomelilla kommun finns inga så kallade nationella anläggningar, vars utsläpp exkluderats från den

lokala budgeten och istället allokerats som ett nationellt overhead.
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3
Tomelillas

koldioxidbudget i siffror

Enligt beräkningarna som ligger till grund för den här rapporten kan en maximal mängd om 376 427

ton fossil koldioxid släppas ut inom Tomelilla kommun från och med 2022, om utsläppen ska

begränsas i enlighet med Parisvalet. Detta är Tomelillas koldioxidbudget.

År 2020 uppskattas utsläppen inom Tomelillas geografiska område till 49 826 ton. Skulle utsläppen

ligga kvar på dessa nivåer, är Tomelillas koldioxidbudget förbrukad inom 8 år. Om koldioxidutsläppen

ska fasas ut innan koldioxidbudgeten tar slut krävs en procentuell minskning om 12 % per år, med

start 2022.

I beräkningen av koldioxidbudgeten inkluderas territoriella utsläpp av fossil koldioxid, samt per

capita-fördelade utsläpp från utrikes flyg och sjöfart som tankar i Sverige.

Figur 4 | Utsläppskällor och intensitet

Tomelilla kommuns energirelaterade utsläpp under 2020 i korthet

Största sektorer:

Inrikes transporter: 23 952 ton

Utrikes sjöfart: 10 763 ton

Arbetsmaskiner: 6 530 ton

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler: 3
054 ton

Totala territoriella utsläpp 2020:

49 826 ton

Du kan se fler detaljer på

www.climatevisualizer.com/tomelilla
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Figur 5 | Historiska och framtida utsläpp av CO2 i Tomelilla kommun för att klara Parisavtalet

Diagrammet visar historiska utsläpp 2000-2020, uppskattade utsläpp 2021, samt budgeterade utsläpp 2022-2045.
Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp. Den vänstra Y-axeln visar utsläpp som
procent av 2021. Den högra y-axeln visar utsläppen i ton.
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Figur 6 | Utsläppens nuvarande fördelning per sektorer

Figuren visar hur utsläppen av koldioxid fördelar sig procentuellt mellan sektorerna år 2020, vilket är det senaste
året som det finns publicerad statistik från.
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Figur 7 | Utsläppstrend för de största sektorerna

Figuren visar hur utsläppen utvecklats över tid i de största sektorerna fram till 2020, vilket är det senaste året som
det finns publicerad statistik från.
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4
Ett kumulativt perspektiv

på utsläppen

Oavsett om du läser denna rapport i egenskap av att vara tjänsteperson inom offentlig förvaltning,

politiker eller bara allmänt intresserad så finns det en grundläggande insikt som vi vill skicka med dig:

En betydande andel av våra utsläpp av koldioxid ackumuleras i atmosfären. Det innebär att

koncentrationen av koldioxid ökar löpande och det är denna koncentration som driver

klimatförändringarna. När våra utsläpp av koldioxid minskar, minskar inte koncentrationen av

koldioxid i atmosfären. Den ökar bara i en lägre hastighet. Därför måste de fossila koldioxidutsläppen

minska drastigt i ett mycket kort perspektiv (1-3 år) och upphöra helt inom ett till tre decenier om vi

ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna.

Denna logik är förstås global, men vi måste snabbt erövra metoder för att agera på den lokalt. Rätt

använd kan Tomelillas koldioxidbudget inspirera till en sådan process inom Tomelilla kommuns

geografiska område.

4.1 Koldioxid som valuta

Begreppet koldioxidbudget har inget med monetära medel att göra, men användandet av ekonomisk

terminologi är trots det inte metaforisk. Snarare kan den sägas åberopa den mest ursprungliga

betydelsen av ekonomi - läran om hushållande med begränsade resurser i tillstånd av knapphet.

I koldioxidbudgeten är koldioxid vår valuta och våra tillgångar begränsade. Därför måste vi lära oss

att tänka på vårt återstående utsläppsutrymme i likhet med hur vi tänker kring en vanlig budget –

som en begränsad tillgång att förvalta över en bestämd period. Det centrala budskapet är inte den

exakta storleken på koldioxidbudgeten eller den exakta utsläppsminskningstakten. Dessa siffror är

indikativa och bör användas som hjälpmedel för att förstå utmaningens omfattning. Det centrala

budskapet är snarare de insikter som följer av att förvalta en volym över tid (se illustrationen på

nästa sida).

37



Figur 8 | Vad är en koldioxidbudget?

Illustration

38



Rapport # | Koldioxidbudget oktober 2022 | Tomelilla kommun

26

4.2 Att målstyra en volym

Dagens nationella, regionala och kommunala utsläppsmål tar sikte på att vi ska nå nettonoll vid ett

fastslaget målår, exempelvis 2045 i fallet med Sveriges nationella klimatmål. Ett sådant mål styr och

reglerar hur stora utsläppen förväntas vara vid ett avlägset målar, ibland med tillägg av en eller två

avstämningsplatser – så kallade etappmål. Utsläppsreduktionsmål styr och reglerar däremot inte hur

stora samlade utsläpp vi tillåter oss under målperioden som helhet. De styr och reglerar alltså inte

våra kumulativa utsläpp av koldioxid över tid.

Med en koldioxidbudget är det tvärtom att begränsa hur mycket koldioxid vi släpper ut över tid som

är målet. Det är i kraft av detta som koldioxidbudgeten speglar logiken i den globala utmaningen –

den logik som driver uppvärmningen av jorden, och som vi även bör agera på lokalt. Det är förstås

inget hinder att ha ett mer traditionellt utsläppsreduktionsmål, där fokus ligger på ett specifikt målår,

men ett sådant mål behöver kompletteras med en koldioxidbudget för att vi ska förankra

omställningen vetenskapligt och för att vi via ett kumulativt perspektiv sedan ska förvalta denna

volym klokt.

Figur 9 | Jämförelse mellan utsläppsmål och koldioxidbudget som scenario

Genom att lägga en koldioxidbudget som filter över ett procentuellt mål kan vi se att de två målen kan

representera två mycket olika vägar mot samma mål.

För att förankra koldioxidbudgetens logik måste perspektivet arbetas in i hur vi kommunicerar om

och planerar den lokala klimatutmaningen. Ett par exempel:

I tal och skrift: Komplettera tal om när utsläppen behöver vara nere på noll med tal om det

resterande utsläppsutrymmet. Sätt det i perspektiv, exempelvis genom att berätta om hur många

år av utsläpp på dagens nivåer som återstår innan er koldioxidbudget är förbrukad.

Understryk att den utsläppsminskningstakt som budgeten kräver är en färskvara. Om utsläppen

minskar i lägre takt än 12 % under 2022, så kommer utsläppen behöva minska snabbare åren som
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följer och datumet för nollutsläpp krypa närmare. Om utsläppen istället minskar snabbare så

vinner ni utrymme och tid.

4.3 Koldioxidbudgeten skiftar tidsperspektivet

En konsekvens av att skifta fokus från ett specifikt målår då utsläppen ska upphöra, till en

utsläppsvolym att förvalta under samma period, är att betydelsen av tidiga insatser blir uppenbar.

Lägg särskilt märke till att den procentuella minskningstakt om 12 % som krävs, om utsläppen i

Tomelilla ska fasas ut inom ramen för koldioxidbudgeten, är en färskvara. 

Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer i ett antal år, måste utsläppen minska ännu kraftigare de

resterande åren. Om utsläppen ligger kvar på samma nivåer i 8 år, är Tomelillas koldioxidbudget helt

förbrukad.

Perioden som återstår med bibehållna utsläpp inom ramen för koldioxidbudgeten, ger en tydlig

indikation på vikten av omedelbara insatser. Om vi inte kan åstadkomma kraftiga

utsläppsminskningar under den närmaste femårsperioden kommer koldioxidbudgeten med stor

sannolikhet vara förbrukad långt innan utsläppen är utfasade.

Den som menar allvar med att vilja efterleva Parisavtalet måste därför ta behovet att kraftiga och

omedelbara åtgärder på allvar.

Rekommendationer:

Upprätta periodiska koldioxidbudgetar med kortare tidsspann, om 1- 3 år

Identifiera områden inom vilka omedelbara utsläppsminskningar skulle kunna ske, såväl inom den

egna verksamheten som inom det geografiska området.

Figur 10 | En koldioxidbudget behöver förvaltas klokt för att räcka under omställningen

Scenario A till C illusterar tre olika sätt att förvalta en och samma utsläppsvolym. Ju längre vi väntar med

omfattande utsläppsreduktioner, desto kraftigare blir de krävda framtida utsläppsminskningarna, samtidigt som

datumet för nollutsläpp kryper närmare.
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4.4 Att arbeta i två tidsfönster

Koldioxidbudgeten gör behovet av kraftiga och omedelbara utsläppsminskningar synligt. Vi behöver

samtidigt fortsätta att tänka i ett längre perspektiv. På ett par decenniers sikt behöver de fossila

koldioxidutsläppen inte bara minska kraftigt, de behöver upphöra helt. Det betyder att vi behöver se

en genomgripande strukturomvandling av exempelvis stålindustrin och transportsystemen, vilket

kommer att ta tid. Klimatomställningen måste därför planeras i åtminstone två tidsfönster, ett längre

om cirka 5 - 10 år och ett kortare om cirka 1 - 3 år. Koldioxidbudgeten visar att vad som kan ske i det

längre tidsfönstret beror av vad vi gör i det kortare tidsfönstret, och vice versa.

4.1.1 ETT TIDSFÖNSTER FÖR DEN STÖRRE STRUKTUROMVANDLINGEN

Som samhälle behöver vi det kommande årtiondet genomgå en större strukturomvandling för att få

på plats fossilfria energi- industri- och transportsystem. För detta krävs inte sällan innovation, som i

fallet med att skala upp en ny processindustri. För att kunna ta fram järn och stål fossilfritt behöver vi

dessutom bygga ut den fossilfria energikapaciteten. Denna större strukturomvandling kommer att ta

tid och därför kommer det också att dröja innan utsläppen från exempelvis stålindustrin går att fasa

ut. Det är samtidigt en omställning som behöver ske om vi ska klara klimatmålen med bibehållen

välfärd – om vi ska upprätta ett fossilfritt välfärdssamhälle där vi fortfarande har tillgång till

exempelvis stål. Vi behöver alltså känna igen att vissa utsläppskategorier kommer att finnas kvar

under en omställningsperiod.

Med en koldioxidbudget för handen behöver vi prognostisera hur stor del av vår återstående

koldioxidbudget dessa verksamheter, liksom omställningen av dem, därmed tar i anspråk under

målperioden. När vi gör en sådan prognos får vi en bättre förståelse för hur stor del av vår

koldioxidbudget som redan är intecknad och hur mycket budgetutrymme vi egentligen har till vårt

förfogande – hur stora samlade utsläpp som får ske – inom andra verksamheter som inte måste

genomgå en motsvarande strukturomvandling och som vi kan ha teknisk möjlighet att fasa ut redan

idag.

Ett kumulativt perspektiv hjälper oss att tänka rätt men också att beräkna detta. Vår specifika

koldioxidbudget ger en fingervisning om de ramar vi behöver hålla oss inom; det utsläppsutrymme vi

förfogar över.

4.2.2 ETT TIDFÖNSTER FÖR DIREKTVERKANDE UTSLÄPPSMINSKNINGAR

Med ett kumulativt perspektiv på klimatomställningen framträder också ett mycket starkt samband

mellan å ena sidan våra faktiska möjligheter att genomföra denna längre strukturomvandling och å

den andra sidan vad vi gör i ett betydligt kortare tidsfönster, om några få år. I korthet kan man säga

att ett kumulativt perspektiv på våra utsläpp visar att snabba utsläppsreduktioner de närmast

följande 1-3 åren får ett mycket stort inflytande på mängden tid vi har till vårt förfogande i den längre

strukturomvandlingen av energi- industri- och transportsystemen.
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4.3.3 ATT KNYTA IHOP DE TVÅ PERSPEKTIVEN

Dessa samband – denna både matematiska och naturvetenskapliga logik – framträder först när vi ser

att omställningen är kumulativ och när vi försätter oss att reglera en ändlig utsläppsvolym. Man kan

säga att alla utsläppen idag liksom i framtiden – hela vägen till nollnettosituationen som vi siktar på –

behöver bindas samman och analyseras samlat, både när vi beräknar och visualiserar och ställer upp

mål och när vi tittar ut på den värld vi ska ställa om. Det är alltså inte så att snabba eller

direktverkande åtgärder för att bromsa utsläppen – som att undvika flyg, resa kollektivt när du kan,

spara på el och värme eller återbruka – står i konflikt med att också vidta långsiktiga åtgärder.

Tvärtom finns ett samband som visar att bägge måste ske parallellt, men att vi behöver ha en mycket

stor förståelse för att de snabba utsläppsminskande åtgärderna är vad som avgör vår framgång i

bägge dessa tidsperspektiv och bägge dessa omställningsutmaningar.
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5
Koldioxidbudgeten som

policyverktyg

När länsstyrelsen, regionen eller kommunen väl har fått sin koldioxidbudget, uppstår frågan om hur

den ska användas. Är den ett utsläppsmål, ett underlag för att ta fram sådana eller en

kommunikationsprodukt? 

I en ideal värld hade koldioxidbudgeten varit en utstakad färdplan ner mot nollutsläpp inom området

som budgeten täcker. En sådan färdplan skulle ge en precis och uttömmande beskrivning av vilka

utsläpp som olika aktörer har rådighet över. Helst skulle den också innehålla en översikt över

effektberäknade åtgärder, sorterade sektorsvis. Med ett sådant verktyg för handen skulle arbetet

med koldioxidbudgeten bestå i att sortera in åtgärder efter storleksordning, kostnad och tid i ett

schema, fördela dem till rätt aktörer, vilka sedan skulle kunna följa schemat systematiskt ner mot

nollutsläpp. Det finns dock flera skäl till varför koldioxidbudgeten inte är – och aldrig kommer att bli –

ett sådant verktyg. Här är två:

Koldioxidbudgeten är beräknad för ett geografiskt område. Den statistik som ligger till grund för

budgeten visar var utsläppen sker rent fysiskt, men inte vem som är ansvarig för dem.

Länsstyrelse, region och kommun har inte obefintligt, men likväl begränsad rådighet över dessa

utsläpp. Om utsläppen ska minska i den takt som koldioxidbudgeten kräver behövs bred

samverkan mellan såväl olika aktörer inom det geografiska området (kommun, region, län,

näringsliv, civilsamhälle och allmänhet), som mellan olika nivåer av offentlig förvaltning (kommun,

region, länsstyrelse, andra myndigheter och stat ). 

Många av de åtgärder som är nödvändiga eller värdefulla för att fasa ut utsläppen går inte att

effektberäkna. Effektberäknade åtgärder – när det finns tillgängliga – är framförallt användbara

inom väl avgränsade projekt (för en särskild sektor eller verksamhet). Att lyckas minska utsläppen i

den takt som koldioxidutsläppen kräver är dock i stora delar en kvalitativ utmaning:

Koldioxidbudgetens centrala budskap behöver kommuniceras, förankras, integreras, för att sedan

implementeras. Detta behöver ske såväl inom de samhällsförvaltande organisationerna som i det

geografiska området som helhet. 
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Så om koldioxidbudgeten inte är en utstakad färdplan, vad är den då? Och hur ska den användas?

Exakt hur koldioxidbudgeten ska användas är förstås upp till den ägande organisationen att avgöra.

Ett mer övergripande och generellt svar följer dock från koldioxidbudgetens väsentligaste egenskap:

Att ge en indikation om inom vilket tidsspann och med vilka proportioner utsläppen behöver minska

på en specifik plats, om man där ska bidra till att Parisavtalet efterlevs.

I det här kapitlet ska vi ge förslag på hur länsstyrelser, regioner och kommuner kan ta med sig denna

övergripande logik och tillämpa den i arbetet med klimatomställningen, såväl inom de organisationer

som ska förvalta koldioxidbudgeten som i det geografiska område som budgeten täcker.

5.1 Rådighet över utsläppen

Koldioxidbudgetens i huvudsak territoriella systemgränser återspeglar inte alltid var rådigheten över

utsläppen finns. Utsläpp från en statlig motorväg som korsar ett län eller en kommun bokförs

exempelvis i områdets budget, trots att varken länsstyrelsen, regionen, eller kommunen har någon

större rådighet över det statliga vägnätet. Den ligger främst hos Trafikverket. Skulle ett produktions-

eller konsumtionsperspektiv tillämpas på samma utsläpp så skulle istället viss befintlig rådighet

osynliggöras. Regionen och kommunen har exempelvis inflytande över kollektivtrafiken i länet, vars

funktion påverkar såväl invånares som besökares resbeteende. 

Ett territoriellt perspektiv täcker inte heller alla områden där länsstyrelsen, regionen och

kommunerna faktiskt har rådighet: Utsläpp från el- och värmeproduktion bokförs där den

produceras, inte där den används. Minskad el- och värmeanvändning (energieffektivisering) är

samtidigt ett centralt verktyg för att minska utsläppen för såväl länsstyrelsen som regionen och

kommunen, oavsett var de fysiska utsläppen från denna användning sker.

5.1.1 STATISTISKA SYSTEMGRÄNSER OCH ANSVAR FÖR UTSLÄPPEN

Dessa synbara konflikter mellan olika sätt att bokföra utsläpp, följer från själva idén att fördela en

global koldioxidbudget till lokal nivå: En enskild utsläppspost ska bokföras på en plats, inte flera.

Både ansvar och rådighet över utsläppen faller dock ofta på flera parter gemensamt, snarare än att

fördelas mellan dem. 

Att beräkningen av en koldioxidbudget kräver enhetliga statistiska systemgränser som inte alltid

motsvarar gränserna för ansvar och rådighet får dock inte skymma sikten för dess egentliga värde

och budskap: att visa på omfattningen av och tidsramen för de utsläppsminskningar som måste ske

om vi ska lyckas efterleva Parisavtalet. Det innebär att vi behöver etablera ett kumulativt perspektiv

när vi planerar och följer upp koldioxidutsläppen. Det är dessa insikter vi ska ta med oss och tillämpa,

även utanför de statistiska systemgränser som Tomelillas koldioxidbudget är beräknad utifrån. 

5.2.2 TRE TYPER AV RÅDIGHET

En ofta tillämpad modell för att tänka kring en organisations handlingsutrymme relativt utsläppen i

ett geografiska område utgår från olika typer av rådighet:

1. Direkt rådighet

Utsläpp som minskar som en direkt följd av vad organisationen gör

2. Indirekta rådighet genom styrmedel

Utsläpp som kan minska genom att organisationen underlättar beteendeförändring hos andra

3. Indirekt rådighet genom kommunikation

Utsläpp som kan minska till följd av att organisationen bidrar till ökad medvetenhet hos – och

samverkan mellan – aktörer inom det geografiska området

44



Rapport # | Koldioxidbudget oktober 2022 | Tomelilla kommun

32

En organisation har direkt rådighet relativt sin egen verksamhet, exempelvis el- och värme-

användning i egna lokaler och byggnader, egen el- och värmeproduktion, vilket bränsle som används

i organisationens egna fordon, eller organisationens konsumtionsbaserade utsläpp. 

En organisation har indirekt rådighet genom styrmedel över vissa utsläpp inom området

Kollektivtrafik och cykelvägar kan byggas ut/förbättras, laddinfrastruktur för eldrivna fordon kan

byggas ut, cirkulär ekonomi kan underlättas, regler för upphandling kan premiera lägre kumulativa

utsläpp etc. 

En organisation kan också påverka utsläppen indirekt genom kommunikationsinsatser. Här ska

kommunikation tolkas brett, det vill säga inkludera såväl ren information om utmaningen som

koldioxidbudgeten beskriver som initierad samverkan mellan olika aktörer.

5.2 En koldioxidbudget för det geografiska området

Enligt Tomelillas koldioxidbudget behöver alltså utsläppen inom det geografiska området minska

med 12 % om året med start 2022.

Rådigheten över dessa utsläpp är dock utspridd såväl horisontellt – över olika typer av aktörer inom

området – som vertikalt, mellan olika nivåer av offentlig förvaltning (kommun, region, länsstyrelse

och andra statliga myndigheter).

Olika nivåer av förvaltning (länsstyrelse, region och kommun) kan använda sin indirekta rådighet –

olika styrmedel och kommunikationsinsatser – för att motivera och underlätta för andra aktörer att

agera klimatsmart. Men att förutse kvantitativa effekten av sådana indirekta åtgärder, i termer

utsläpp, är praktiskt taget omöjligt.

För att sikta på utsläppsminskningar av den storleksordning som Tomelillas koldioxidbudget medför

behöver vi alltså dels hitta former för samverkan mellan olika aktörer, och dels ta fram metoder för

att identifiera adekvata åtgärder. 

Utan att göra anspråk på att erbjuda en komplett verktygslåda, vill vi gå igenom några beståndsdelar

som vi tror kan vara värdefulla för detta syfte.

5.1.1 FORMULERA EN AVSIKTSFÖRKLARING OCH KOMMUNICERA DEN

Klimatutmaningen kräver klimatledarskap. Vare sig en länsstyrelse, region eller kommun kan på egen

hand se till att koldioxidutsläppen minskar i den takt som koldioxidbudgeten kräver inom det

geografiskt område man är satta att förvalta. Man kan däremot ta på sig rollen som den som delar

kunskap om vad som behöver ske, liksom initierar processer för att underlätta omställningen. Några

frågor att ställa sig:

Hur har vi för avsikt att använda koldioxidbudgeten inom vår organisation?

Vilka kanaler använder vi för att kommunicera koldioxidbudgetens centrala innehåll samt vår

vidhäftande avsiktsförklaring? 

I valet av avsiktsförklaring relativt koldioxidbudgeten och dess tidsramar tror vi att det är viktigt att

känna igen att koldioxidbudgeten beskriver en kris, eller ett nödläge. Detta framgår inte minst av att

koldioxidbudgeten är slut om 8 år, ifall utsläppen fortsätter som idag. Det behöver alltså

kommuniceras att det finns en begränsad kvarvarande mängd utsläpp att förvalta, och att det är

bråttom att komma igång.
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För att en bred allmänheten ska motiveras att bidra enligt en krishanteringslogik är det dock

avgörande att världen runt omkring dem - och inte minst de samhällsförvaltande institutionerna –

agerar på ett sätt som motsvarar en sådan förståelse. 

Med en annan kris i färskt minne (Covid 19-pandemin) har länsstyrelser, regioner, kommuner och

städer erfarenhet av vad det innebär att kommunicera brett kring en situation som kräver att

allmänheten förändrar sitt beteende. I fallet med pandemin handlar budskapen om att hålla avstånd,

tvätta händer, stanna hemma vid symtom och undvika större folksamlingar. Frågor vi bör ställa oss:

Vilka är klimatkrisens budskap att samlas kring?

Hur och var kan dessa kommuniceras? 

I utforskandet av frågor som dessa bör vi också ha i åtanke att precis som ansvaret för utsläppen bör

fördelas med hänsyn tagen till olika förutsättningar mellan länder, bör också ansvaret för utsläppen

fördelas olika mellan olika befolkningsgrupper inom länder, län och kommuner. Hur stora utsläpp en

individ orsakar är typiskt sett relaterat till inkomst (Oxfam Sverige, 2020). Den som tjänar mer, reser

mer, konsumerar mer och genererar därför större utsläpp. Den som tjänar mer har dessutom bättre

förutsättningar att påverka storleken på sina utsläpp genom den ökade valfrihet som ekonomiska

resurser medför. Det är därför viktigt att försöka rikta olika kommunikationsinsatser till olika

målgrupper. Frågor vi bör ställa oss:

Vilka olika förutsättningar har olika målgrupper att påverka utsläppen?

Hur riktar vi rätt budskap till rätt målgrupp?

5.2.2 TA FRAM EN VISION OCH KOMMUNICERA DEN

Att kommunicera betydelsen av kraftiga och omedelbara utsläppsreduktioner är viktigt. Men det är

också viktigt att understryka att det fossilfria samhället inte är en dystopi. Tvärtom! 

Vi siktar mot samhällen med effektivare och renare kommunikationer. Det medför i sin tur renare

luft, vilket leder till bättre hälsa. Med mer närproducerad och förnybar el och värme kommer våra

samhällen bli såväl kostnadseffektivare, som säkrare, vilket inte minst visas av nutidens pågående

konflikter och oroshärdar. 

Vi kommer att äta mer närproducerad mat, vilket givet rätt styrmedel kan medföra såväl en levande

landsbygd, som grönare städer med fler stadsodlingar. Maten bär vi hem i återbrukbara

förpackningar. Våra kläder, möbler och teknikprylar kommer att vara tillverkade av återanvända

material och vara gjorda för att hålla. Vi kommer att reparera och vårda mer än slita och slänga. 

Nya hus och bostadsområden kommer ofta att byggas i trä och helst vara driftmässigt klimatpositiva.

För att fånga upp koldioxid kommer vi få se grönare städer och samhällen. Landområden utanför

städerna kommer att restaureras med rikare djur och växtliv som följd. 

Alla dessa omställningsprocesser kommer att generera arbetstillfällen, både i städer och på

landsbygden. 

Rekommendation:

Bjud in en bredd av olika aktörer i Tomelilla för att gemensamt ta fram visionen om hur er

fossilfria framtid ska se ut. 
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5.3.3 TILLÄMPA BACKCASTING

Att försöka förutse vilka effekter som indirekta åtgärder har på utsläppen är alltid komplicerat och i

många fall omöjligt. Just därför kan det vara värdefullt att vända på ordningen i prognosen. Det vill

säga vi utgår från det tillstånd vi vill uppnå och ställer oss sedan frågan hur vi tog oss dit. När vi gör

det tillämpar vi backcasting - en metod som blir allt vanligare för att ta sig an hållbarhetsutmaningar

av olika slag. 

Applicerat på en koldioxidbudget innebär backcasting att vi föreställer oss att utsläppen begränsas till

koldioxidbudgetens ramar – totalt, för en viss sektor och/eller för en viss period. Vi ställer oss sedan

frågan vad som föranledde att så skedde. Vilka utsläpp minskade? När och hur mycket? Vem gjorde

vad? Vad fick dem att göra det? 

En fördel med att tillämpa backcasting är att såväl nödvändiga direkta åtgärder, som relationer

mellan direkta och indirekta åtgärder av olika slag, blir synliga. Här är ett exempel:

Låt säga att vi gör en färdplan där en viss andel människor väljer bort bilen för ett kollektivt alternativ

under en viss period. Den direkta åtgärden är då olika individers val. De yttre skäl som föranleder

dessa val kan dock inkludera en mängd olika aktörer och indirekta åtgärder av olika slag. Kanske

sjösätter länsstyrelsen ett projekt för att öka det kollektiva resanden inom länet? Kanske genomför

regionen förbättringar av kollektivtrafiken (tätare turer, lägre priser)? Kanske går vissa arbetsgivare

med på att inkludera pendling på tåg i arbetstiden? Kanske gör kommunen det till sin uppgift att

undersöka, analysera och kommunicera vad som skulle få fler att välja bort bilen för ett kollektivt

alternativ i den enskilda kommunen? Genom att föreställa oss fullständiga scenarion blir det lättare

att få syn på – dels vilka faktiska direkta åtgärder som behöver komma tillstånd – men också vilka

relationer olika aktörer har till olika direkta åtgärder. Det kan i sin tur peka oss mot vilka aktörer vi

behöver samverka med, och hur. Med andra ord tillåter oss en backcasting-process att utforska vilka

olika typer av rådighet vi kan tillämpa på olika områden i det sammansatta skeende som

omställningen mot fossilfrihet behöver vara.

5.4.4 IDENTIFIERA FOKUSOMRÅDEN 

För att koldioxidbudgetens abstrakta budskap ska kunna omsättas i konkret handling behöver vi

segmentera koldioxidbudgeten i tid och rum. Med andra ord behöver vi avgränsa enskilda

utsläppskällor och tidsspann och hantera dessa som separata koldioxidbudgetar. Genom att titta

på…

specifika utsläppskällor,

samma källors årliga utsläppsvolymer,

samt dessa källors utsläppsbudget inom en avgränsad period…

…omvandlar vi den sammansatta utmaningen som koldioxidbudgeten ställer oss inför till konkreta

delmål. Dessa delmål är i sin tur utmärkta utgångspunkter för backcasting-processer. 

Exempel: En periodisk koldioxidbudget för personbilstrafiken

Att minska utsläppen från personbilstrafiken är en avgörande utmaning i så gott som alla län, städer

och kommuner. Dessa utsläpp är dessutom intressanta eftersom de har en potential att minska i stor

omfattning i närtid. Det beror inte minst på att många fossildrivna bilresor skulle kunna väljas bort

för ett annat alternativ, givet rätt förutsättningar. 

För att närma sig frågan hur utsläppen från personbilstrafiken skulle kunna minska i närtid, kan

upprättandet av en periodisk budget för personbilstrafiken bli användbar.
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Vi upprättar en sådan periodisk budget genom att:

1. Utgå från storleken på senaste årsutsläpp från personbilstrafiken (exempelvis utifrån det data

som redovisas under sektorn Inrikes transporter i Tomelillas digitala koldioxidbudget). 

2. Bestämma vilket tidsspann den periodiska budgeten ska löpa över. Kanske ett, två eller tre år? 

3. Fastställa i vilken takt utsläppen ska minska årligen under perioden. Denna takt kan vara den

utsläppsminskningstakt som krävs av Tomelillas koldioxidbudget totalt. Den kan också vara lägre,

om utsläppen förväntas minska snabbare i en senare period, eller högre, om

utsläppsminskningarna antas kompensera för lägre utsläppsminskningar i en annan sektor.

Genom att anta att utsläppen från personbilstrafiken minskar i den fastställda takten under den

valda perioden kan vi räkna ut årliga utsläppsutrymmen för personbilstrafiken under perioden.

Summan av dessa årliga utsläppsutrymmen utgör en periodisk koldioxidbudget för

personbilstrafiken. En sådan periodisk budget kan i sin tur tjäna som utgångspunkt för en

backcasting-process, gärna i samråd med andra aktörer.

Exempel: Låt säga att vi föresätter oss att, redan det första året av budgetperioden (2022), minska

utsläppen från personbilstrafiken i det geografiska området i den takt som krävs av

koldioxidbudgeten totalt (12 % per år). Vi kan då gå vidare till att bryta ner utmaningen i ännu mer

konkreta frågor: Hur stor del av utsläppen uteblir till följd av bränslebyte (el, biobränsle, vätgas)? Hur

stor del uteblir till följd av byte till cykel? Kollektivt allternativ? Inställd resa? Vad föranledde de

antagna bränslebytena, bytena av transportsätt, och de inställda resorna? Vem gjorde vad? Och vad

gjorde vi från kommunens sida för att underlätta? 

5.5.5 TÄNK UTANFÖR BUDGETBOXEN

Det finns en rad exempel på åtgärder som kan vara centrala för att minska mängden

koldioxidutsläpp, men vars effekter faller utanför Tomelillas koldioxidbudgetens statistiska

systemgränser (se kapitel 2). Här är ett axplock av sådana exempel:

Främja återbruk av konsumtionsartiklar (påverkar konsumtionsbaserade utsläpp)

Återställa utdikade våtmarker (påverkar biogena utsläpp)

Minska andelen cement i nybyggnation (påverkar utsläpp från cementframställning)

Öka mängden egenproducerad förnybar el och värme (påverkar utsläpp från el och

värmeproduktion generellt genom att förstärka utbudet)

I en prioritering av vilka åtgärder som länsstyrelsen, regionen, eller kommunen ska arbeta med är det

viktigt att alltid prioritera klimatnyttan. Det innebär att vi behöver tänka utanför de specifika

systemgränser som används för att följa upp koldioxidbudgeten, eller andra utsläppsmål. För att

avgöra klimatnyttan bör vi dock ta med oss koldioxidbudgetens kumulativa perspektiv in i

prioriteringen, samt ha värdet av tidiga insatser i åtanke .

5.6.6 SAMVERKA

Sist men inte minst är vi övertygade om att samverkan är av helt avgörande betydelse för att lyckas

efterleva en koldioxidbudget. Detta kan tyckas självklart men kan ändå vara värt att understryka. För

att sätta fart på klimatomställningen behöver olika aktörer bjudas in i gemensamma processer av alla

de slag som beskrivs ovan. 

Alla som behövs för att göra omställningen verklig behöver få chans att tycka till om hur

koldioxidbudgeten ska användas och kommuniceras, och inte minst om hur utsläppen ska minska i

den takt som krävs.
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Rekommendation:

Bjud in näringsliv, civilsamhälle och en bredare allmänhet till samråd om koldioxidbudgeten, dess

innehåll och implikationer. 

Hitta former för samverkan över tid, så att arbetet kan följas upp.

Initiera backcasting-processer med koldioxidbudgeten som utgångspunkt, och bjud in olika typer

av aktörer att delta. Be om förslag på vad som kan göras. Sträva efter att ta fram konkreta

åtgärder och åtaganden från en bredd av aktörer: länsstyrelse, region, kommun, näringsliv och

civilsamhälle. 

5.3 En koldioxidbudget för den enskilda verksamheten

En vanlig fråga från tjänstepersoner och politiker är huruvida den regionala koldioxidbudgeten kan

brytas ner till specifika verksamheter och organisationer exempelvis kommunens eller regionens,

eller ett enskilt företags verksamhet. Svaret är nej och ja.

Det data som en organisation behöver för att målstyra sina egna utsläpp – energianvändning, utsläpp

från egna fordon etc – går inte att hitta i det territoriella data som ligger till grund för beräkningen av

Tomelillas koldioxidbudget (se kapitel 2). Data över utsläpp från organisationer och verksamheter tas

inte heller fram av statistikproducerande myndigheter idag.

För att etablera en specifik koldioxidbudget för en organisation behövs därför först en struktur för att

hämta in och följa upp data över koldioxidutsläpp från den egna verksamheten. I vilken mån en

sådan struktur redan finns på plats skiljer sig i hög grad mellan olika organisationer och

verksamheter.

De centrala slutsatserna som följer från koldioxidbudgeten kan och bör dock tillämpas även på

utsläpp från enskilda verksamheter. I praktiken innebär det att vi gör det grovhuggna men

motiverade antagandet att dessa utsläpp behöver minska i minst samma takt som utsläppen i

territoriet, det vill säga med 12 % om året. 

Nedan går vi igenom de övergripande stegen för att etablera en koldioxidbudget för en enskild

organisation, med stöd av koldioxidbudgeten för det geografiska området. 

5.1.1 INVENTERA KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN VERKSAMHETEN

För den verksamhet som ännu inte har en struktur för inhämtning av data på plats rekommenderar

vi att koldioxidutsläppen inventeras utifrån följande kategorier (ej att förväxla med de tre typerna av

rådighet listade i föregående stycke): 

(i) Direkta utsläpp (fysiska utsläpp från den egna verksamhetens fordon och anläggningar)

(ii) Indirekta utsläpp till följd av energianvändning (utsläpp till följd av användning av extern

producerad el och värme i den egna verksamheten). 

(iii) Utsläpp som sker till följd av varor och tjänster som organisationen och dess verksamheter

konsumerar (mat, möbler, resor, teknikprodukter, etc.)

Något förenklat kan vi säga att en organisation  har direkt rådighet över koldioxidutsläpp som faller

under (i)-(iii) ovan, det vill säga utsläppen påverkas direkt av organisationens beslut. Av dessa

kategorier är det endast utsläpp av typ (i) som helt faller under de systemgränser som ligger till grund

för beräkningen Tomelillas koldioxidbudget, men det behöver inte bekymra oss. Vi kan på goda

grunder anta att alla dessa utsläpp behöver minska i minst samma takt som utsläppen inom länet

som territorium.
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5.2.2 BERÄKNA EN INTERN KOLDIOXIDBUDGET FÖR VERKSAMHETEN

Givet en inventering av koldioxidutsläpp av typerna (i)-(iii) ovan kan de olika volymerna läggas

samman för att ge en bild av hur stora koldioxidutsläpp en enskild verksamhet orsakar i dagsläget.

Från antagandet att dessa utsläpp ska minska i samma takt som utsläppen i Tomelilla kommuns

geografiska område (12 % om året), kan en förenklad men användbar intern koldioxidbudget

beräknas enskilda organisationer och verksamheter. 

1. Bestäm en målperiod som den interna koldioxidbudgeten ska gälla för (exempelvis 2022-2040).

2. Utgå från de senaste tre till fem årens genomsnittliga utsläpp och beräkna den budgeterade

storleken på resterande års utsläpp genom att anta att de varje år ska minska med 12 % från den

genomsnittliga nivån.

3. Addera alla årsbudgetar inom perioden.

Resultatet av att gå igenom steg 1-3, är en intern koldioxidbudget för utsläppen från verksamheten

under den valda målperioden. 

5.3.3 PLANERA ÅTGÄRDER, IMPLEMENTERA OCH FÖLJ UPP

När en organisation väl har beräknat sin interna koldioxidbudget bör åtgärder för att minska

utsläppen identifieras och effektberäknas med syftet att addera upp till den minskningstakt som

koldioxidbudgeten kräver. Förslagsvis arbetar man med två tidsfönster parallellt. I ett längre

tidsfönster identifieras åtgärder som – om de implementeras i närtid – medför utsläppsminskningar

på 3-10 års sikt. I ett kortare tidsfönster 1-3 år identifieras åtgärder som kan genomföras med relativt

direkt påverkan på utsläppen.

I arbetet med att implementera planerade åtgärder är det viktigt att se till att sprida såväl ansvar för

att koldioxidbudgeten hålls, som kunskap om varför det är viktigt. Gör gärna de som arbetar inom de

olika fält där utsläppen förväntas minska delaktiga i åtgärdsplaneringen. Tänk på att de som arbetar i

olika verksamheter kan ha värdefulla kunskaper om mer eller mindre framkomliga vägar föra att

minska utsläppen. Att integrera de som arbetar i verksamheten i planeringen av de

utsläppsminskande åtgärderna kan också tjäna syftet att förankra koldioxidbudgeten och behovet av

åtgärder som den medför.

En fördel med att arbeta med utsläpp från en specifik organisation är att den statistiska

uppföljningen av arbetet ofta är enklare. En specifik verksamhet kan få relativt direkt återkoppling på

årets bränsleåtgång i fordon och anläggningar, antal och typ av resor inom tjänsten, vilka inköp som

olika verksamheten har gjort och så vidare. Genom tät uppföljning av koldioxidutsläppen periodiska

resultat beräknas, och löpande räkna av dessa från verksamhetens koldioxidbudget. Utifrån sådana

resultat kan man sedan beräkna hur utmaningen förändras. Om utsläppen minskar i lägre takt än

planerat, behöver utsläppen minska snabbare kommande år. Om utsläppen minskade i högre takt än

planerat, mildras i stället den krävda omställningstakten.

5.4.4 POSITIVA SYNERGIEFFEKTER

Att utnyttja sin direkta rådighet för att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamhet, kan få

flera positiva synergieffekter. Klimatutmaningen som sådan, kommer att kräva att aktörer vågar visa

klimatledarskap och bli föregångare - såväl lokalt som globalt. Regioner, kommuner och städer är

självklara kandidater för ikläda sig sådana roller. Om de samhällsförvaltande organisationerna kan

visa att man kan ”se om sitt eget hus” genom att visa effektivt minska utsläpp från den egna

verksamhet, så kommer trovärdigheten i rollen som föregångare förstås att öka.
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6
Uppdateringar – Varför,

när och hur påverkas
budgeten?

6.1 Ett mål som förändras under resans gång

Genom att kontinuerligt följa upp och uppdatera den lokala koldioxidbudgeten utifrån statistik över

lokala utsläpp kan vi hålla koll på hur väl vi efterlever den globala utmaningen lokalt.

Den lokala koldioxidbudgeten existerar dock i spänningsfältet mellan två inbördes motstridiga behov:

Vi behöver å ena sidan kapsla in den lokala klimatutmaningen, utan att förlamas av insikten att

resultatet är beroende av vad andra gör. Det är genom sådan avgränsning vi kan bli föregångare som

visar vägen för andra. Samtidigt behöver vi förhålla oss till utmaningen globalt, för att försäkra oss

om att det vi gör lokalt är – och fortsätter att vara – adekvat. 

Den lokala koldioxidbudgeten möter behovet av inkapsling genom att ge människor på en specifik

plats – ett land, en region, eller en kommun – en fingervisning om hur mycket koldioxid som kan

släppas ut just där om Parisavtalets ska kunna efterlevas. Varje sådan prognos är dock en färskvara,

inte bara på grund av vad vi själva gör, utan också på grund av hur alla andra agerar. Över tid kan

människor på en enskild plats inte agera som om man levde på egen planet. Den globala

klimatutmaningen – liksom klimatforskningens förståelse av den – förändras kontinuerligt. Därför

behöver vi periodiskt uppdatera förståelsen av vår del av den globala utmaningen och därmed av

den lokala koldioxidbudgeten. Forskarna bakom den metod som används för att beräkna VGR:s

koldioxidbudget (Tyndall Carbon Budgets) tillgodoser detta behov av uppdatering genom att följa,

utvärdera och uppdatera de lokala koldioxidbudgetarna i samband med IPCC:s publiceringar av

globala koldioxidbudgetar. IPCC:s senaste uppdatering, återspeglad i denna rapport, skedde i

samband med publiceringen av den vetenskapliga delen av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport AR6

(IPCC 2021). 
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En tredje typ av uppdatering rör förbättrad metod och förbättrad träffsäkerhet i dataunderlaget.

Dagens lokala koldioxidbudgetar utgår i huvudsak från territoriellt data med per capita-fördelade

utsläpp från utrikes transporter tillagda. Detta dataunderlag mappar inte alltid väl mot rådigheten

hos de offentliga organisationer som antar en lokal koldioxidbudget för sitt geografiska område.

Datat återspeglar inte heller alla utsläpp som orsakas av aktörer inom ett område. Att förbättra

metod och dataunderlag för att möta rådighetsanspråk och träffsäkerhet är å ena sidan önskvärt

men också tidskrävande. Ett av koldioxidbudgetens tydligaste budskap, å andra sidan, är att just tid

är en bristvara. Detta innebär att vi måste vara pragmatiska och använda de metoder och det

dataunderlag som finns. När bättre metoder och dataunderlag erbjuds kan dessa appliceras för att

optimera användbarheten av och träffsäkerheten i de lokala koldioxidbudgetarna. Denna utveckling

fortlöper i en iterativ process mellan metodutvecklare och de offentliga organisationer som valt att

koldioxidbudgetera. 

Att målstyra efter en lokal koldioxidbudget betyder med andra ord att anta ett adaptivt perspektiv på

klimatutmaningen. Det kräver i sin tur lyhördhet gentemot klimatvetenskapen och att kanaler hålls

öppna mellan klimatforskning och lokal förvaltning. I utvecklingen av Tyndall Carbon Budgets-

metoden ser vi hur system som syftar till detta växer fram.

6.2 Frågor och svar om de senaste uppdateringarna

6.1.1 AR6-UPPDATERINGEN (MARS 2022)

1.Varför uppdateras de lokala koldioxidbudgetarna efter IPCC:s senaste utvärderingsrapport?

Svar: FN's klimatpanel (IPCC) utvärderar kontinuerligt den samlade forskningen om

klimatförändringar och förmedlar denna genom så kallade globala koldioxidbudgetar. Idén bakom

lokala koldioxidbudgetar är sätta upp lokala klimatmål på vetenskaplig grund. Detta görs genom utgå

ifrån en global koldioxidbudget och fördela den till lokal nivå. När IPCC presenterar omfattande

förändringar av sin förståelse av det kvarvarande globala utsläppsutrymmet, så uppdaterar vi även

de lokala koldioxidbudgetarna. På så sätt håller vi de lokala koldioxidbudgetarna löpande

uppkopplade mot den vetenskapliga förståelsen av den globala utmaningen. Den här typen av större

uppdateringar kan förväntas ske med 3-6 års mellanrum. 

2. Varför antar IPCC större utsläppsutrymme nu än tidigare?

Detta beror på främst två faktorer:

i) Den första berör hur jordsystemets återkopplingsmekanismer hanteras i beräkningen av de globala

koldioxidbudgetarna. 

En återkopplingsmekanism kan något förenklat beskrivas som en effekt av klimatförändringar, som i

sin tur får en förstärkt effekt på klimatet. Ett exempel är Arktis krympande istäcke: Varmare hav leder

till krympande isar. Eftersom is är vit, reflekterar den solljus bättre än vatten i flytande form. Eftersom

reflektionen av solljuset minskar till följd av krympande isar, värms havet upp snabbare, vilket i sin

tur ökar hastigheten med vilken isen smälter. 

I IPCC’s senaste särskilda rapport om 1.5-gradersmålet från 2018 (SR1.5). uppskattades ett utrymme

för återkopplingsmekanismer. I fördelningen av den globala budgeten till lokal nivå, drog forskarna

av detta utrymme från den globala budgeten, innan de fördelade den till lokal nivå. I AR6 har ett

mindre utrymme för återkopplingsmekanismer istället inkluderats i beräkningen av de globala

koldioxidbudgetarna. Dessa har sedan kopplats till ett större spann av osäkerhet. På det stora hela

har detta nya sätt att hantera betydelsen av återkopplingsmekanismer lett till något större

koldioxidbudgetar. 
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ii) Den andra, och för budgetstorleken mer avgörande faktorn, har att göra med så kallad

klimatkänslighet. Förenklat kan klimatkänslighet förstås som ett mått på hur mycket en viss ökad

mängd koldioxid i atmosfären värmer upp planeten. Utifrån nya forskningsrön gör IPCC

bedömningen att klimatkänsligheten är något mindre än vad man tidigare har antagit. Med andra ord

bedömer man att något mer koldioxid kan släppas ut (än vad man tidigare trott) utan att vi passerar

exempelvis 1.5°C uppvärmning. 

I detta sammanhang är det samtidigt viktigt att notera, att parallellt med att IPCC konstaterar en

något mindre klimatkänslighet – vad gäller relationen mellan koldioxid och uppvärmning – så

bedömer man att effekterna av ökad uppvärmning av jorden är kraftigare än vad som tidigare har

antagits, det vill säga vi kan vänta oss mer av extremväder, smältande isar, smältande permafrost vid

lägre temperaturökningar, än vad som tidigare antagits. 

3. Hur mycket större är den globala koldioxidbudgetarna som fördelas till lokal nivå?

Den globala koldioxidbudgeten som fördelas till lokal nivå – en budget som med 50 % chans

begränsar jordens uppvärmning till 1.7 grader –  är cirka 20 % större i IPCCs senaste rapport, AR6, än

vad den bedömdes vara i den näst senaste rapporten SR.1.5 (givet att vi justerar för de olika startåren

för beräkningarna i de respektive rapporterna).

4. Budgeten i vår kommun är mer än 20 % större än vad den var innan. Vad beror det på?

Den lokala koldioxidbudgeten har  – i de flesta fall – vuxit mer än 20% sedan uppdateringen. Det

beror på en rad faktorer. En gemensam faktor som påverkar alla lokala koldioxidbudgetar är en

justering av distinktionen mellan utvecklingsländer och industriländer. Detta får effekter på hur stor

andel av den globala budgeten som gruppen utvecklingsländer gör anspråk på, och därmed för hur

mycket som blir över att fördela mellan industriländer. Distinktionen som sådan görs för att

tillgodose Parisavtalets skrivelse om ett gemensamt men olikartat ansvar för klimatförändringarna

utifrån olika förutsättningar i olika länder. 

Den tidigare fördelningen av den globala koldioxidbudgeten utgick från den definition av

utvecklingsland som oftast tillämpas inom FN: G77-länderna och Kina. I den uppdaterade

fördelningen har forskarna valt att flytta ett antal oljerika länder med hög BNP till gruppen

Industriländer. Det leder till att gruppen Industriländer får en större del av den globala

koldioxidbudgeten att dela på. Sammanräknat med effekten av den större globala koldioxidbudgeten

i AR6, får detta konsekvensen att Sveriges nationella koldioxidbudget är 43 procent större. 

För svenska kommuner och län innebär förändringen att budgeten i snitt har blivit 43 procent större.

Hur mycket större en enskild budget har blivit varierar dock med i huvudsak ytterligare två faktorer:

i) Förändrad beräkning av utsläpp från utrikes flyg: 

I tidigare koldioxidbudgetar inkluderade vi data över utsläpp från svenska folkets flygresor tur och

retur utomlands. Naturvårdsverket hade tidigare för avsikt att ta upp detta data som en löpande

serie. På grund av kraftigt minskat flygande under pandemin har det dock varit svårt att få tillgång till

beräkningsunderlaget. I brist på dataunderlag övergår vi därför till att redovisa data över utsläpp från

utrikes flyg som tankar i Sverige (så kallad bunker-statistik från SCB). Dessa senare utsläpp är dock

bara hälften så stora som utsläppen från svenska folkets flygresor tur och retur utomlands.

I en kommun där utsläppen från utrikes flyg utgjorde en stor andel av de totala utsläppen (typiskt

sett en tätbefolkad kranskommun till storstad god tillgång till kollektivtrafik) får denna förändringen

en minskande effekt på koldioxidbudgeten.
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I en kommun där utsläppen från utrikes flyg utgjorde en mindre andel av de totala utsläppen (typisk

en mer glesbefolkad kommun med många bilberoende invånare) får samma förändring en ökande

effekt på den totala koldioxidbudgeten.

ii) Storleken på utsläppen under perioden som fördelningen utgår ifrån:

Den nationella koldioxidbudgeten fördelas till lokal nivå utifrån den så kallade suveränitetsprincipen.

Det betyder att ett område (en kommun eller ett län) tilldelas en koldioxidbudget som står i

proportion till områdets andel av de nationella utsläppen de senaste fem åren. Dessa senaste fem år

kallas för en referensperiod. Eftersom det har gått några år sedan den senaste fördelningen av en

svensk koldioxidbudget till lokal nivå, så har har också referensperioden flyttats fram. Om

kommunens andel av de nationella utsläppen var större i den senaste perioden än vad de var i den

tidigare fördelningen får detta en ökande effekt på koldioxidbudgeten. Faktorer som kan spela in här

är exempelvis en snabb befolkningstillväxt, vilken typiskt medför större utsläpp.

6.2.2 UPPDATERINGEN MED 2020 ÅRS LOKALA UTSLÄPPSDATA (OKTOBER 2022)

1. Varför uppdateras koldioxidbudgetarna?

Uppdateringen sker till följd av Nationella emissionsdatabasens publicering av lokalt data över

territoriella utsläpp 2020. Dessa uppdateringar sker årligen och det är vår ambition att spegla dem så

snart som möjligt i våra budgetar.

2. Nationella emissionsdatabasen uppdaterade sitt data i slutet av augusti, varför uppdateras
koldioxidbudgetarna två månader senare? 

I år skedde uppdateringen av våra koldioxidbudgetar senare än planerat. Detta har lite olika orsaker.

Bland andra:

Nationella emissionsdatabasens publicering skedde med två månaders fördröjning.

Det uppdaterade datat innehöll en del förändringar som behövde bearbetas i koden. Bland annat

har vissa år tagits bort, undersektorer förändrats etc.

Vår ambition är att publicera nytt data i slutet av sommaren / tidig höst. Denna ambition tror vi oss

också kunna leva upp till de år data publiceras enligt plan. Vi kommer dock försöka ta höjd för att

data (liksom i år) fördröjs.

3. Vad är nytt i Nationella emissionsdatabasens uppdatering?

När Nationella emissionsdatabasen genomför sin årliga uppdatering påverkar de så gott som alltid

utsläpp även för tidigare år. De viktigaste förändringar att känna till relativt de lokala

koldioxidbudgetarna är:

Specifik data för åren 2011-2014 rapporteras inte längre. Dessa uppgifter interpoleras därför från

och med nu linjärt i ClimateVisualizer, samt i denna rapport. Notera att dessa år ej påverkar

storleken på budgeten.

Fördelningsnyckeln för vägtrafiken har förändrats. Den nya fördelningsnyckeln tillämpas från 2018

och framåt.

Undersektorn Militära transporter har tagits bort av sekretesskäl. Emissioner från militära

transporter mäts fortfarande, men fördelas över övriga undersektorer. Enligt nationella

emissionsdatabasen får förändringen trots detta effekten att utsläppen från inrikes transporter

totalt sett är lägre särskilt i historiken. (Se metodrapport från SMED).
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För den som vill fördjupa sig i vad som har förändrats i underliggande data länkar vi till SMED.s

metodrapport. Läs särskilt särskilt under rubrikerna: Förändringar i nationella totalemissioner,

jämfört med föregående år (s.12) och Förändringar jämfört med föregående år avseende

fördelningsmetodik (s.14). 

4. Hur påverkas storleken på koldioxidbudgetarna av uppdateringen?

Storleken på en enskild koldioxidbudget beräknas utifrån utsläppens andel av de nationella

utsläppen under en referensperiod: 2015-2019. Om uppdateringen innebär att storleken på

utsläppen dessa år har justerats för länet eller kommunen, påverkar det också storleken på

koldioxidbudgeten. Det rör sig dock om mindre förändringar. 

5. Hur påverkas den krävda utsläppsminskningstakten?

Utsläppsminskningstakten baseras på kvarvarande budget samt föregående års utsläpp, dvs 2021. I

dagsläget extrapoleras 2021 års utsläpp utifrån 2020 års data, samt naturvårdsverkets preliminära

statistik över nationella förändringar per sektor mellan 2020 och 2021.

Eftersom uppdateringen leder till mindre förändringar av storleken på budgeten, samt en förnyad

prognos av utsläppen 2021, medför den även mindre förändringar av den krävda

utsläppsminskningstakten i kommuner och län.

6. När planeras nästa uppdatering av koldioxidbudgeten att ske?

I samband med årsskiftet 2022/2023 flyttas klockan fram i ClimateVisualizer: 2022 betraktas som

passerat och räknas av från budgeten. Det kommer att betyda en mindre återstående budget och en

uppdaterad utsläppsminskningstakt. Vi kommer förstås inte ha tillgång till skarpt 2022-data redan vid

årsskiftet, och gör därför en extrapolering utifrån de prognoser och skattningar som görs av

nationellt utsläppsdata, främst SCB:s skattningar av utsläpp från den svenska ekonomin.
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Tomelillas
koldioxidbudget finns
nu på internet.
Pedagogiskt visualiserad och alltid med aktuella siffror.

Besök www.climatevisualizer.com/tomelilla
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effekt och om styrelse/nämnderna vidtagit några åtgärder med anledning av de 
förbättringsområden som framkommit. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2022. 

Granskningen har genomförts under hösten 2022 och revisorerna beslutade på sitt 
sammanträde den 22 november 2022 att översända rapporten till kommunstyrelsen 
och familjenämnden för information samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

På dagens sammanträde redogör tjänstgörande revisor för granskningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-11-28 

Uppföljning av 2020 års granskningar – Tomelilla, handlingsid: Ks 2022.3306 

Missiv - Uppföljning av 2020 års granskningar, signerad, handlingsid: Ks 2022.3304 

Rev § 72/2022, Uppföljning av genomförda granskningar under 2020, handlingsid: 
Ks 2022.3305 

 

58



 

2 (2) 

Kommunledningskontoret  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 

 

 

   

59



Uppföljning av 
granskningar 
utförda 2020
Granskningsrapport

Tomelilla kommuns revisorer

22 november 2022

60



2Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Innehåll

Sida

Bakgrund, syfte och metod 3

Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 4

Granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och familjenämnden 7

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 8

Sammanfattande bedömning 11

61



3Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Bakgrund

Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av 
tidigare genomförda granskningar 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022.

Kommunrevisionen har efter avslutad granskning lämnat ett antal 
rekommendationer och förbättringsområden. Nämnderna har därefter svarat 
kommunrevisionen enligt utskickat missiv.

En uppföljning av granskningar som genomförts är intressant för att få en 
uppfattning om i vilken omfattning rapporterna och de medföljande 
rekommendationerna tagits tillvara av de granskade nämnderna. Uppföljning skapar 
en återkoppling av resultatet till revisionen och kan fungera som ett underlag för 
revisionens vidare arbete och ligga till grund för kommande riskanalysarbete.

Tomelilla kommuns revisorer drar i sin riskanalys slutsatsen att efterlevnaden av 
kommunrevisionens lämnade rekommendationer i 2020 års granskningar behöver 
följas upp.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om granskningar utförda under 2020 har 
haft någon effekt och om den granskade nämnden vidtagit några åtgärder med 
anledning av de förbättringsområden som framkommit.

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor;

• Har nämnden åtgärdat iakttagna förbättringsområden?

• Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som framförts?

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

Avgränsning

Uppföljningen avser genomförda fördjupade granskningar som genomförts 2020 
och omfattar kommunstyrelsen och familjenämnden. Följande rapporter ingår i 
uppföljningen:

• Granskning av förutsättningar för likvärdig skola

Granskningen syftade till att översiktligt bedöma om skolorna har förutsättningar 
att erbjuda likvärdig utbildning.

• Granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och familjenämnden

Granskningen syftade till att bedöma om familjenämnden och kommunstyrelsen 
har en ändamålsenlig ärendeprocess.

• Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

Granskningen syftade till att granska om kommunen har en ändamålsenlig 
kontroll av de anställdas bisysslor.

Revisionskriterier

Vi har kontaktat berörda nämnders/styrelsers förvaltningar och begärt att få ta del 
av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de rekommendationer och 
bedömningar som lämnades i granskningsrapporten. Vi har även begärt in 
revisionsbevis i form av policy, riktlinjer, etc. vid behov. Även de missivsvar som 
berörda nämnder/styrelser redovisat för revisionen med anledning av granskningen 
har beaktats.

Metod

De tre för uppföljningsgranskningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive granskning har granskats. 
Utifrån detta underlag har ett antal uppföljningsfrågor upprättats. Ansvariga 
tjänstepersoner har ombetts att besvara uppföljningsfrågor rörande vilka åtgärder 
som vidtagits.

Bakgrund, syfte och metod
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Tidigare rekommendationer

Granskning av förutsättningar för likvärdig skola

 Enligt uppgift från skolchef har ett nytt ekonomisystem med ny kontoplan 
införskattats under år 2021. Detta system medför bättre förutsättningar för 
rättvisande redovisning per kostnadsslag än vad tidigare system medgivit. 

 Organisationsförändringen, där elevhälsa flyttats från 
IFO/förebyggandeenheten, till Barn och utbildning/skola medför enligt 
skolchef att det inte längre föreligger risk för fördelningsfel avseende 
kostnader för elevhälsa och IFO.

Kostnadsfördelningen har sannolikt skett med 
eftersläpning och skapat missvisande 
redovisning. Sannolikt kom delar av 
elevhälsans kostnader att redovisas under 
övriga kostnader, vilka var betydligt högre 
under 2018 än vad fallet varit tidigare.

Familjenämndens svar per 2020-12-18, § 118 Iakttagelser från uppföljningen

2. Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, 
som består av systematiskt och 
kontinuerlig planering, uppföljning och 
utveckling av utbildningen. (4 kap. 3, 5 
och 7 §§)

1. Tillse att redovisningen per 
kostnadsslag genomförs i enlighet med 
SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2015:6, 
bilaga 1

Var skolenhet genomför fyra kvalitetsdialoger 
under året tillsammans med förvaltningen. 
Samtliga teman återrapporteras till 
familjenämnden fyra gånger per år. Utöver 
kvalitetsdialogerna träffas samtliga enheter ett 
par gånger per år för utökad kvalitetsdialog och 
resultatanalys. I november 2020 kommer 
familjenämnden första gången att arbeta i 
enlighet med ovan.

 Uppföljningen visar att planen för det systematiska kvalitetsarbetet följts till 
stor del så som det framgick i missivsvaret. 

 Dokument- och protokollgranskning visar att samtliga teman i 
kvalitetsdialogen har återrapporterats till familjenämnden. Fem 
kvalitetsrapporter har rapporterats vid tre nämndssammanträden. I 
kvalitetsrapporterna kommenteras nuläge, bedömning och 
utvecklingsområden för respektive tema.

 Kvalitetsdialogernas teman, vilka enligt missivsvaret följer av nationella 
mål, riktlinjer och rutiner, är; Normer och värden, Kunskap, utveckling och 
lärande, Ansvar och inflytande, Samverkan mellan förskola/skola och hem, 
Övergång och samverkan, Skolan omvärlden och utbildningsval, Betyg och 
bedömning, samt Rektors ansvar. 
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Tidigare rekommendationer

Granskning av förutsättningar för likvärdig skola (forts.)

 Enligt skolchefen är kvalitetsdialogerna som genomförs en del i arbetet 
med att tillse att utbildningen är likvärdig. Kvalitetsdialogerna styrs av 
förvalda områden som utgår från nationella mål och styrdokument. Enligt 
skolchefen medför detta en grund för att uppnå likvärdig utbildning och 
skapa förutsättningar att genomföra adekvata och kompensatoriska 
insatser utifrån varje skolas identifierade behov. 

 Vidare framhåller skolchefen att statsbidraget likvärdig skola används för 
att koppla utvecklingsområden till lämplig insats. Därtill sker en 
socioekonomisk omfördelning av skolpengen där hänsyn tas till föräldrars 
utbildningsbakgrund och migrationsfaktorer.

(Inget svar från nämnden)

Familjenämndens svar per 2020-12-18, § 118 Iakttagelser från uppföljningen

4. Följa upp att alla elever får det 
särskilda stöd som de behöver. Det gäller 
särskilt elever med omfattande 
stödbehov, men även elever som inte 
explicit uttrycker ett behov 
uppmärksammas och får det stöd som 
behövs. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

3. Ska tillse att utbildningen är likvärdig. 
(1 kap. 9 §, 2 kap. 13 § SkolL)

Vår bedömning är att uppföljningen av 
tilläggsbelopp, vilken ingår i familjenämndens 
interna kontroll, med de planerade 
förbättringar/fördjupningar denna ska genomgå 
inför 2021, kommer att möta de påpekande 
som framkommit avseende uppföljningen av 
elever med omfattande stödbehov.

 I familjenämndens interna kontroll 2020 genomfördes kontroll av risken att 
tilläggsbelopp/tilläggsresurs används felaktigt. Samtliga 
tilläggsbeloppsansökningar följdes upp och kontrollen visade att befintliga 
rutiner var bristfälliga. Rutiner för ansökningsförfarandet och 
uppföljningsprocessen förändrades, nya blanketter togs fram, 
ansökningsrutiner sågs över och fortbildningstillfällen erbjöds rektorer och 
specialpedagoger. Det finns enligt uppgift en nära samverkan mellan 
teamet som sköter beredningsprocessen och övriga professioner inom 
elevhälsan. Sammantaget bedömer skolchefen att uppföljningen 
förbättrats.

 Centrala barn- och elevhälsans rapporter kring tilläggsbelopp är sedan 
läsåret 2020-2021 en del av enhetens systematiska kvalitetsarbete. Enligt 
uppgift syftade förfarandet till att få bättre kännedom kring hur de beviljade 
tilläggsbeloppen användes, samt att skapa ett underlag för fortsatt 
planering och utveckling av verksamheten. Utöver uppföljningen av 
tilläggsbeloppen följs även insatsbehovet från den centrala elevhälsan upp, 
vilket gett upphov till ett förändrat arbetssätt och åtgärder, exempelvis 
genom att skolpsykolog deltar i barnhälsoteamsmöten. 
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Granskning av förutsättningar för likvärdig skola (forts.)

Tidigare rekommendationer

 Av uppföljningen framgår att arbete pågår med en kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan, vilken tagits fram av kommunledningskontoret 
och ska brytas ned till aktiviteter av varje verksamhetsområde. 

 Vidare har barn och utbildning våren 2022 tagit fram en partsgemensam 
handlingsplan utifrån läraravtalet, Huvudöverenskommelse 2021 (HÖK -
21). I HÖK -21 har parterna identifierat ett antal områden nationellt där 
lokalt arbete krävs och enligt överenskommelsen ska lokala 
kompetensförsörjningsplaner tas fram utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Av 
handlingsplanen framgår en systematik för att varje enhet ska arbeta med 
ett eller ett par prioriterade områden per halvår. Handlingsplanen innehåller 
en tidplan för central uppföljning och processen ska vara återkommande 
varje vår och höst. 

 I kvalitetsdialogerna lyfts personal som ett område, exempelvis vad gäller 
bemanningsläge, eventuella brister och arbetsmiljöfrågor. Bilden är att det i 
nuläget inte råder någon generell brist avseende legitimerade/behöriga 
lärare. Skolchefen informerade familjenämnden (2021-04-30 § 43) om 
läget kring kompetensförsörjningen för skolan.

Ett brett utvecklingsarbete och omtag har 
pågått sedan 2018 gällande Tomelilla som 
attraktiv arbetsgivare. Trots att familjenämnden 
inte har det formella ansvaret som rekryterande 
nämnd kommer personalnyckeltal att lyftas i 
nämndens ovan beskrivna kvalitetsarbete. I 
verksamhetsdialogerna som sker regelbundet 
över året ingår alltid, utöver de nationella 
målen, en avstämning av personalläge och 
ekonomi.

Familjenämndens svar per 2020-12-18, § 118 Iakttagelser från uppföljningen

5. Öka sin kunskap om 
kompetensförsörjningen och eventuellt 
besluta om kompetensförsörjningsplan, 
med nuläge och åtgärder, på kort och 
lång sikt. 

(Ej utifrån rekommendation från 
revisionen)

Familjenämnden kommer att fördjupat 
undersöka hur svenska som 
andraspråksundervisningen är organiserad på 
låg-/mellanstadiet.

 Enligt skolchefen har kommunen varit med i ett projekt med Skolverket 
avseende mottagande och organisering av nyanländas lärande. Inom 
projektet togs planer och arbetssätt fram, exempelvis gällande 
kartläggning. Organiseringen med mottagningsklasser och upplägg av 
undervisning av svenska som andraspråk är enligt uppgift inte längre 
aktuell, på grund av att färre nyanlända kommit till kommunen. Vid tiden för 
uppföljningen pågår arbete med att organisera svenska som andraspråk 
med bitvis små volymer på skolorna och en resurs på förvaltningsnivå ska 
vara skolorna direkt behjälpliga med undervisning och kartläggning. 
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Granskning av ärendeprocessen

Tidigare rekommendationer

 Uppföljningen visar att kanslienheten har dokumenterat rutiner för 
ärendehanteringsprocessen för kommunstyrelsen och familjenämnden. 

 I rutinerna anges ärendeprocessen per ärendetyp som går till 
kommunstyrelsen respektive familjenämnden. Det anges vem som initierar 
ärendetypen samt varför och när det görs, vem som bereder och beslutar 
om ärendet samt hur det ska expedieras. Rutinerna uppdateras enligt 
uppgift när förändringar sker eller ärendetyper tillkommer.

Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med 
att ta fram en rutin för 
ärendehanteringsprocessen för samtliga 
nämnder inklusive familjenämnden. Detta är ett 
tämligen omfattande arbete eftersom det finns 
en lång rad olika typer av ärenden som 
hanteras på lika många olika sätt. Rutinen 
kommer att vara klar under första halvåret 
2021.

Kommunstyrelsens svar per 2021-01-27, § 9

Familjenämndens svar per 2021-01-29, § 6

Iakttagelser från uppföljningen

2. Familjenämnden rekommenderas att 
säkerställa rutinerna för utskick av 
handlingar så att nämnd och utskott får ta 
del av dem i god tid innan mötet.

1. Dokumentera en processbeskrivning 
med tillhörande rutin för viktigare moment 
för ärendehanteringsprocessen.

Familjenämnden har likt övriga nämnder sett 
över beredningsrutinerna och har skjutit fram 
sina nämndberedningar, från och med 
december månad 2020, så att dessa ligger 
närmre sammanträdet. Detta för att ett mer 
färdigt underlag ska kunna vara på plats till 
beredningsmötet.

Det kommer även framgent vara så att vissa 
handlingar inte kommer att kunna tas fram till 
beredningsmötet, exempelvis ärenden som 
löper med parallella tidplaner – budgetärenden 
och ärenden där nationell data/statistik är 
avgörande för ärendets hantering. 
Sammanfattningsvis är vår bedömning att den 
nya rutinen för ärehanteringsprocessen samt 
förändrad beredningsprocess kommer att svara 
mot de brister som revisionen påpekat i sin 
granskning.

 Tomelilla kommun har en rutin för beredning inför nämnd, utskott och 
styrelse (uppdaterad den 13 oktober 2021). I dokumentet anges rutin för 
när beredning ska ske, kallelse, handlingar och deltagare. Vidare anges 
rutin för beredningen samt komplettering fram till och efter utskick.

 Enligt uppgift har beredningsdatum för familjenämnden flyttats fram sedan 
granskningen genomfördes 2020. Syftet med framflyttandet var att få in fler 
handlingar/underlag till ordförande/vice ordförande till beredningsmötet. 
Beredningen är placerad veckan efter föregående nämndssammanträde 
för att ha tid till beredning för både individutskottet och utbildningsutskottet. 
Det finns en särskild beredningsmapp i ärendehanteringssystemet där 
material och handlingar läggs. 

 Vidare anges att vissa processer, exempelvis budgetprocessen och 
ekonomisk uppföljning, kan hamna i otakt med nämndcykeln. 
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Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor

Tidigare rekommendationer

 Av uppföljningen framgår att WinLas Personalsystem kompletterats med 
en modul för personalanteckningar och att bisysslor däri registreras och 
hanteras av berörda chefer. Enligt svar som inkommit via kanslichef lyfts 
frågor om bisysslor även i samband med medarbetarsamtal. Om en 
bisyssla inte attesterats av chef ligger det en påminnelse på chefens 
inloggningssida i WinLas. I WinLas läggs även datum för uppföljning och 
dialog in, vilket föranleder en särskild påminnelse.

Kommunstyrelsen kan säkerställa att rutiner följs 
avseende bisysslor då det finns framtaget en 
introduktionschecklista för nyanställd 
medarbetare samt en introduktionschecklista för 
nyanställd chef. I dessa checklistor finns det 
särskilt upptaget ett moment som ska vara klart 
innan första arbetsdagen kring bisysslor. Här står: 
Informera ny medarbetare om att anmäla 
eventuell bisyssla och få den bedömd. Blankett 
finns på Chefsportalen. Godkänd blankett 
arkiveras i personalarkiv.

Kommunstyrelsens svar per 2020-11-11, § 164 Iakttagelser från uppföljningen

2. Vid bedömningen av om en bisyssla 
är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn 
till de risker det kan medföra om 
kommunen köper, eller kan komma att 
köpa, varor och/eller tjänster från det 
företag (eller motsvarande) där den 
anställde innehar en funktionärspost.

1. Kommunstyrelsen och nämnderna 
måste säkerställa att gällande rutiner 
avseende bisysslor efterlevs.

Förvaltningen anser att hänsyn tas till dessa 
risker om bedömningsbar information lämnas från 
arbetstagare. På Chefsportalen finns utmärkt stöd 
för cheferna att i första läget bedöma och ta 
ställning till bisysslor utifrån om de är 
konkurrerande, arbetshindrande eller 
förtroendeskadliga. Som underlag ligger då att 
bedöma bisysslan det inlämnade dokumentet 
”Anmälan om bisyssla – Blankett” som 
arbetstagare lämnar in efter att ha genomgått 
introduktionschecklistan med chef i samband med 
rekrytering. Chef har därefter möjlighet att begära 
in komplettering av informationen för att kunna 
skapa sig så bra bild av bisysslan som möjligt. 

 I svaret från kanslichef framhålls att ett antal steg säkerställer att 
arbetsgivaren tar hänsyn till risker kopplade till anställdas bisysslor, 
exempelvis om kommunen köper eller kan komma att köpa varor och/eller 
tjänster från det företag eller motsvarande där den anställde har en 
funktionärspost. Förvaltningen framhåller riktlinjer för direktupphandling, 
rutin med tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente, 
visselblåsningsfunktionen, ett avsnitt i chefsportalen, HR-stöd (exempelvis 
funktionsbrevlåda att kontakta kring bisysslor), samt medarbetarsamtalen 
där bisysslor utgör en del av underlaget för vidare dialog. Några 
uppföljande kontroller att sådana förhållande om funktionärspost inte finns 
bland kommunens anställda har inte genomförts sedan granskningen 
genomfördes. 
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Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor (forts.)

Tidigare rekommendationer

 Kommunstyrelsen har inte tagit fram något reglemente avseende bisysslor, 
då det inte anser att behovet finns. Kanslichefen hänvisar i svaret till att det 
är svårt att i ett reglemente reglera vilka bisysslor som är godkända och 
inte godkända, utan att detta behöver bedömas i varje enskild situation. 
Därav har inget reglemente initierats. 

Förvaltningen menar att befintliga regelverk, lagar 
och avtal tillsammans med checklistor, rutiner, 
Chefsportalen och stöd från HR-avdelningen 
bedöms tillräcklig. Dessutom finns risk att 
ändringar i centralt överenskomna avtal mellan 
marknadens parter inte harmoniserar med ett 
kommunalt reglemente.

Kommunstyrelsens svar per 2021-11-11 § 164 Iakttagelser från uppföljningen

4. Kommunstyrelsen bör fastställa 
riktlinjer/tillämpningsföreskrifter 
relaterade till reglementet. I dessa 
riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör 
kommunstyrelsen tydliggöra vad som är 
att betrakta som en bisyssla.

3. Kommunstyrelsen bör initiera ett 
arbete med att ta fram ett reglemente 
avseende bisysslor som sedermera 
fastställs av fullmäktige.

Förvaltningen hänvisar till ovan yttrande på 
föregående rekommendation. Förvaltningen 
föreslår att HR-avdelningen ges i uppdrag att 
genomföra utbildningsinsatser för chefer i frågor 
kopplade till bisysslor och bedömning av sådana. 

 Då inget reglemente avseende bisysslor tagits fram har kommunstyrelsen 
inte heller fastställt riktlinjer eller tillämpningsföreskrifter. HR-avdelningen 
har inte fått något riktat uppdrag avseende att genomföra 
utbildningsinsatser för chefer avseende frågor kopplade till bisysslor och 
bedömning av sådana. Dock har HR-avdelningen fått i uppdrag att 
inkludera frågorna i underlaget för kommunens medarbetarsamtal. Vidare 
framgår av kanslichefens svar att området berörs på de individuella 
chefsintroduktionerna, där bland annat en genomgång av WinLas och 
personalanteckningarna avseende bisysslor inkluderas. Utöver detta 
hänvisas i svaret från kanslichefen till chefsportalen, HR-stödet, 
information på intranätet och medarbetarhandboken där blanketten 
Anmälan om bisyssla finns som vidare stöd för chefer i tillämpningen.
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Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor (forts.)

Tidigare rekommendationer

 Av uppföljningen framgår att frågor om bisysslor finns med i det 
förvaltningsövergripande underlaget för årliga medarbetarsamtal. Utöver 
detta finns inte tydliggjort i kommunens styrdokument att frågan om 
bisysslor ska återaktualiseras minst en gång per år.

Rekommendationen är redan åtgärdad i 
styrdokument Medarbetarsamtal i Winlas
personalanteckningar. Det nya underlaget för 
medarbetarsamtal har kompletterats med 
information om att bisyssla ska följas upp. Nya 
underlaget för medarbetarsamtalen 2020 
dokumenteras med handlingsplan och sparas 
digitalt i Winlas personalanteckningar. Utöver att 
frågan lyfts under medarbetarsamtalen så kan 
frågan aktualiseras flera gånger per år då det 
åligger arbetstagare utifrån Allmänna 
bestämmelser att på eget initiativ informera 
arbetsgivare

Kommunstyrelsens svar per 2020-11-11, § 164 Iakttagelser från uppföljningen

6. För att underlätta möjligheten till 
systematisk uppföljning avseende 
förekomsten av bisysslor inom 
kommunen bör uppgifterna finnas 
sammanställda centralt.

5. Kommunens styrdokument bör 
tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år.

Kommunen har köpt in särskild modul till Winlas
där det finns möjlighet till systematisk uppföljning 
och central sammanställning. I systemet finns en 
särskild flik Bisysslor, där ansvarig chef fyller i 
inlämnade uppgifter om bisysslor samt även kan 
bifoga handlingar kopplade till uppgiftslämnande 
och beslut.

 Medarbetarnas anmälda bisysslor finns enligt uppgift registrerade i det 
centrala systemet WinLas. Vidare finns frågor om bisysslor med i rutinen 
vid rekrytering, vilket ska dokumenteras. Respektive chef följer enligt svar 
från kanslichef upp bisysslor i samband med de årliga 
medarbetarsamtalen.
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Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 

Vår sammanfattande bedömning är att nämnden i huvudsak åtgärdat iakttagna 
förbättringsområden utifrån de rekommendationer som framförts i rapporten. Vi 
grundar vår bedömning på att:

- Kontoplanen som följer det nya ekonomisystemet har tillsammans med 
organisationsförändringen givit andra förutsättningar till rättvisande redovisning 
per kostnadsslag än tidigare. 

- Vi kan konstatera att familjenämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i 
linje med den plan som beskrivits i nämndens remissvar till revisionen. 

- I familjenämndens interna kontroll 2020 genomfördes kontroll av risken att 
tilläggsbelopp/tilläggsresurs används felaktigt, vilket enligt uppgift föranlett 
förändring av rutiner för ansökningsförfarande och uppföljningsprocess. 

- Enligt uppgift pågår arbete med en kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan som ska brytas ner till aktiviteter för varje 
verksamhetsområde. Lokala kompetensförsörjningsplaner utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv ska tas fram enligt handlingsplan för HÖK -21 som berör 
skolans verksamheter.  

Granskning av ärendeprocessen

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och familjenämnden 
åtgärdat iakttagna förbättringsområden och därmed varit lyhörda till de 
rekommendationer som framförts i tidigare granskning 2020. Vi noterar följande:

- Rutiner för ärendehanteringsprocessen har tagits fram för kommunstyrelsen 
och familjenämnden, vilket även framgick i deras yttrande till revisionen. I 
rutinerna beskrivs processen per ärendetyp som går till kommunstyrelsen 
respektive familjenämnden. 

- Vi noterar att det av granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut, som 
genomfördes våren 2022, framkom att struktur och efterlevnad av rutiner till viss 
del skiljer sig åt över nämnderna, samt att kommunstyrelsen rekommenderas 
att fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 
enhetlighet i processen. 

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i vissa delar har åtgärdat 
iakttagna förbättringsområden men inte fullt ut varit lyhörda inför de 
rekommendationer som framförts i tidigare granskning. Vi grundar vår bedömning 
på att:

- I kommunstyrelsens yttrande beskrevs att en modul till WinLas köpts in vilket 
ska möjliggöra systematisk uppföljning och central sammanställning. Vi kan 
konstatera att WinLas personalanteckningar införts och integrerats i arbetet 
med kontroll av bisysslor. 

- Vi ser positivt på att frågan om bisysslor finns med i det 
förvaltningsövergripande underlaget för årliga medarbetarsamtal och därmed 
återaktualiserar frågan enligt uppgift minst en gång per år. 

- Vi kan konstatera att inget reglemente avseende bisysslor med tillhörande 
riktlinjer/tillämpningsföreskrifter tagits fram. Förvaltningen hänvisar i sitt svar till 
att bisysslor behöver bedömas i varje enskild situation och att det därmed inte 
finns något behov av ett reglemente. 

- Vidare kan vi konstatera att kommunstyrelsen inte genomfört någon särskild 
uppföljning eller kontroll att berörda chefer årligen beaktat frågan om bisysslor 
enligt rutinerna ovan.

Datum som ovan

KPMG AB

Lovisa Edvardsson Ida Brorsson

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor

Sammanfattande bedömning
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen, familjenämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2020

KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av tidigare 
genomförda granskningar 2020. Granskningen har syftat till att bedöma om granskningar utförda 
under 2020 har haft någon effekt och om den granskade nämnden vidtagit några åtgärder med 
anledning av de förbättringsområden som framkommit. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. 

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-11-22 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen och familjenämnden för information samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av 
revisorerna i samband med deras årliga dialogmöten med nämnder och styrelser.

2022-11-22

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 72 Dnr REV 2022/27 

Uppföljning av genomförda granskningar 
under 2020 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av tidigare 
granskningar” och att översända rapporten och missivskrivelse till kommunstyrelsen 
och familjenämnden för information samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av 
genomförda granskningar 2020. Syftet har varit att bedöma om granskningarna har 
haft någon effekt och om den granskade nämnder/styrelse vidtagit några åtgärder 
med anledning av de förbättringsområden som framkommit. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022.  

Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av revisorerna i 
samband med deras årliga dialogmöten med nämnder och styrelser. 

Föredragning 
Lovisa Edvardsson från KPMG AB föredrar granskningsrapporten för revisorerna 
på distans (via Teams). 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av tidigare 
granskningar” och att översända rapporten och missivskrivelse till kommunstyrelsen 
och familjenämnden för information samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-11-15, handlingsid: Rev 
2022.323 

Uppföljning av 2020 års granskningar – Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.328 

Missiv - Uppföljning av 2020 års granskningar, signerad, handlingsid: Rev 2022.327 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen och familjenämnden för information 

Kommunfullmäktige för kännedom  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 135 Dnr KS 2021/161 

Informationsärende - Uppföljning av 
ändring i reglemente om skyldigheter 
kring renhållning på gångbana m m  i 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 (Kf § 123/2021) bifalla 
samhällsbyggnadsnämndens förslag på förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna 
i reglemente A 17:01 samt att uppföljning av ärendet ska göras om ett år. 

 

Bakgrund 
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. 

Justeringar av den lokala ordningsföreskriften gjordes under hösten 2021 för att 
förtydliga och förbättra.  

 

Uppföljning 
Containrar och byggställningar 
I den gamla föreskriften fanns inget reglemente för vad som gäller när byggställning 
skall placeras på offentlig plats och därför gjordes en uppdatering i A16:1 § 8. 

Dessa ärenden hanteras numera av Tomelilla direkt så 
samhällsbyggnadsverksamheten kan därför inte se om det skett en ökning av 
ansökningar om tillstånd. 

 

Fastighetsinnehavares skyldighet 
 

76



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 135 forts. 

Det genomfördes ändringar i de lokala föreskrifterna A 17:1 § 6 där vi ville lägga mer 
vikt på att fastighetsägaren också har ett ansvar att se till att trafiksäkerheten uppnås 
på våra bostadsgator, genom att sköta sin växtlighet och hålla fri sikt i gaturummet.  

Vi kan nu se att det har gett resultat och att fastighetsägarna har nu lite mer förståelse 
för att det handlar om att minimera olyckor på våra gator och de utför 
klippning/röjning utan några protester. 

En ökning av inkomna anmälningar från kommuninnevånarna är också ett resultat i 
denna förändring där man ser positivt på att ett föreläggande kan förenas med vite 
om inte åtgärden har vidtagits.  

I dag har vi ett ärende som lämnats över till Bygg för upprättande av ett föreläggande 
där fastighetsägaren vägrar att vidta åtgärder. På den berörda hörntomten växer det 
en hög häck där sikten skyms i korsningen där högerregel gäller. 

Vår uppdatering av den lokala ordningsföreskriften har även uppmärksammats av 
andra kommuner, som har hört av sig gällande fastighetsägarens ansvar av 
växtligheten på sin tomt och visat intresse för hur vår process ser ut. Även media har 
visat intresse för dessa ärenden. 

  

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 
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§ 135 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171/2022, handlingsid: Ks 2022.3250. 

Tidigare behandling 
Sbn § 76/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna samt 
översänder densamma till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Ksau § 171/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Ks § 138 Dnr KS 2022/163 

Kostnader 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och verksamheter att tidigarelägga 
planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är möjligt. I 
det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska krav att 
återställa underskottet inte ställas. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun prognosticerar i likhet med andra kommuner för lågkonjunktur 
och fortsatt hög inflation samt högt kostnadsläge under 2023. Detta får effekter på 
skatteunderlag och kommunens egna kostnader för både verksamhet och åtaganden 
såsom pensionsskulden. Utifrån att Tomelilla kommun efter delårsrapporten 
prognosticerar ett resultat väsentligt över budget, 41,5mkr mot tidigare 16,5 mkr, för 
verksamhetsåret 2022, finns utrymme att tidigarelägga 2023 års planerade insatser 
och inköp till verksamhetsåret 2022 utan att respektive nämnd ska belastas av ett 
eventuellt underskott på nämndnivå, och med bibehållen god måluppfyllelse när det 
gäller god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå.  

Ekonomiska konsekvenser 
Tidigareläggning av planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 
kommer att innebära ett lägre resultat för 2022 motsvarande insatsernas och 
inköpens sammanvägda kostnad.  

Prognosen är att resultatet för 2022 trots tidigareläggning av insatser och inköp 
kommer överstiga budgeterat resultat väsentligt.  

Enskild nämnd kan komma att uppvisa ett negativt resultat vid årsredovisningen. 

Måluppfyllelsen kopplat till god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2022 
kommer vara fortsatt hög 

Förutsättningarna för nämnder och förvaltningar att nå målen för 2023 ökar.  

 

Barnperspektivet 
I det fall beslutet möjliggör insatser och inköp som annars inte hade varit möjliga 
utifrån den ekonomiska prognosen 2023 stärker beslutet barnperspektivet.  
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§ 138 forts. 

Miljöperspektivet 
I det fall beslutet möjliggör insatser och inköp som annars inte hade varit möjliga 
utifrån den ekonomiska prognosen 2023 stärker beslutet miljöperspektivet.  

 

Uppföljning 
Beslutets effekter följs upp i samband med kommunens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och förvaltningar att tidigarelägga 
planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är möjligt. I 
det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska inte 
underskottet belasta nämnden ifråga.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tf ekonomichef Mariana Vikström, handlingsid: Ks 2022.3325. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar att sista meningen i beslutstexten förtydligas på följande sätt: 
” I det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska krav att 
återställa underskottet inte ställas”. 

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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Ks § 136 Dnr KS 2022/145 

Partistöd 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att för 2023 utbetala partistöd enligt nedan:  

Moderaterna: 86 941 kr  

Centerpartiet: 61 294 kr  

Liberalerna: 18 549 kr  

Kristdemokraterna: 18 549 kr  

Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 86 941 kr  

Vänsterpartiet: 27 098 kr  

Miljöpartiet de gröna: 18 549 kr  

Sverigedemokraterna: 112 588 kr  

Kommunfullmäktige beslutar att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt 
granskningsintyg ska inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2024. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning av partistöd. 

Enligt reglementet för partistöd i Tomelilla kommun beräknas partistödet till 20 % 
av prisbasbeloppet per mandat (under valår 25 %). Stödet fördelas med ett grundstöd 
som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd som utgörs av 
resterande belopp fördelat per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2023 har fastställts 
till 52 500 kronor, vilket medför ett grundbelopp om 10 000 kronor per parti och ett 
mandatstöd om 8 549 kronor per mandat. 

Samtliga partier har redovisat det partistöd som utbetalades 2021 i rätt tid. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Det totala partistödet för samtliga åtta i kommunfullmäktige representerade partier 
blir 430 500 kr. 
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§ 136 forts. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Senast ett halvår efter 2023 års utgång, dvs den 30 juni 2024, ska partistödet ha 
redovisats i enlighet med kommunallagen 4:31. Paragrafen stadgar att beslut om 
partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 29 § första stycket. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att för 2023 utbetala partistöd enligt nedan:  

Moderaterna: 86 941 kr  

Centerpartiet: 61 294 kr  

Liberalerna: 18 549 kr  

Kristdemokraterna: 18 549 kr  

Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 86 941 kr  

Vänsterpartiet: 27 098 kr  

Miljöpartiet de gröna: 18 549 kr  

Sverigedemokraterna: 112 588 kr  

Kommunfullmäktige beslutar att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt 
granskningsintyg ska inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2024. 
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§ 136 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172/2022, handlingsid: Ks 2022.3251. 

Uträkning av partistöd 2023, handlingsid: Ks 2022.3164. 

Tidigare behandling 
Ksau § 172/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2023 utbetala partistöd enligt nedan:  

Moderaterna: 86 941 kr  

Centerpartiet: 61 294 kr  

Liberalerna: 18 549 kr  

Kristdemokraterna: 18 549 kr  

Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 86 941 kr  

Vänsterpartiet: 27 098 kr  

Miljöpartiet de gröna: 18 549 kr  

Sverigedemokraterna: 112 588 kr  

Kommunfullmäktige beslutar att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt 
granskningsintyg ska inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2024. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 
Johan Linander 
 

 
Uträkning av partistöd 2023 

 
20 procent av prisbasbeloppet (valår 25 %, övriga år 20 %). 
Prisbasbelopp 2023 = 52 500 kronor. 
 
52 500 kronor x 20 procent = 10 500 kronor. 
 
10 000 kronor i grundbelopp per parti. Resterande fördelas per mandat. 
41 mandat i fullmäktige x 10 500 kronor (20 % av prisbasbeloppet) = 430 500 kronor. 
Grundbelopp 8 partier x 10 000 kronor = 80 000 kronor. 
430 500 kronor minus 80 000 kronor = 350 500 kronor delat på 41 mandat = 8 549 kronor 
per mandat. 
 
Utbetalas från: Ansvar 01 – slag 4531 – Verksamhet 003 
 
Parti Mandat i 

fullmäktige 
Uträkning Utbetalt 

(M) 9 10 000 + 76 941 = 86 941 kr  
(C) 6 10 000 + 51 294 = 61 294 kr  
(L) 1 10 000 + 8 549 = 18 549 kr  
(KD) 1 10 000 + 8 549 = 18 549 kr  
(S) 9 10 000 + 76 941 = 86 941 kr  
(V) 2 10 000 + 17 098 = 27 098 kr  
(MP) 1 10 000 + 8 549 = 18 549 kr  
(SD) 12 10 000 + 102 588 = 112 588 kr  
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Ks § 137 Dnr KS 2018/235 

Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv (RUR) och god ekonomisk hållning. 

Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Inger Åbonde, Kristin Skoog 
och Tina Bergström-Darrell) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Med tanke på den budget som kommunfullmäktige antagit för 2023, finns det all 
anledning att öka avsättningen till 10% av eget kapital" 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av kommunens reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv (RUR) och god ekonomisk hushållning ska följas upp en 
gång per mandatperiod eller tidigare vid behov.  

Med anledning av kommande lågkonjunkturer kan det finnas behov av att nyttja 
resultatutjämningsreserven på grund av vikande skatteunderlag. Enligt Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) senaste prognoser kan det finnas möjlighet att i 
samband med bokslut 2023 och 2025 ianspråkta resultatutjämningsreserven. I dagens 
läge har maximalt belopp avsatts till reserven, 5 % av eget kapital, men denna 
avsättning bör kunna uppgå till 10 % av eget kapital. I övrigt ska det tidigare antagna 
regelverket gälla.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån den ekonomiska osäkerheten i kommande lågkonjunkturer bedöms 
möjligheterna att avsätta högre andel av eget kapital i resultatutjämningsreserven som 
positivt för den kommunala verksamheten. 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning av kommunens resultat kommer att ske tertialvis under år 2023.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv (RUR) och god ekonomisk hållning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2022, handlingsid: Ks 2022.3252. 

Reviderat reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 2022.3166. 

Tidigare behandling 
Ksau § 173/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv (RUR) och god ekonomisk hållning. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  
Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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SYFTE 
Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den 
ekonomiska styrningen i Tomelilla kommun. Den centrala ekonomistyrningen 
utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar anvisningar till detta 
ekonomistyrningsreglemente. 
 
För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel 

• Budget och mål 
• Ägardirektiv 
• Redovisning 
• Internkontroll 
• Uppföljning och utvärdering 

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer för att möjliggöra en 
effektiv användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta 
för medborgarna. En aktiv dialog kring ekonomi och verksamhetsplaner är en 
förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas.  
 
ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 
 
Kommunfullmäktiges ansvar 
Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder 
genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och 
budget för var och en av nämnderna.  
 
De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv. 
 
Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan 
nämnder. 
 
Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. Det 
ska ske genom en förenklad tertialuppföljning per 30 april, lagstadgad 
delårsrapport per 31 augusti samt ett årsbokslut per 31 december. 
 
Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala 
bolagen.  
 
Kommunstyrelsen ska begära in den verksamhets- och ekonomiuppföljning 
som den finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om beslutade 
mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva 
kommunfullmäktige och lämna förslag på åtgärder för att komma till rätta med 
obalansen. Kommunstyrelsen har befogenhet att inom en ram på en miljon 
kronor göra omfördelning av anslag mellan nämnder. 
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Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete se till att principer 
för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla 
verksamhetsområden. 
 
Nämndernas ansvar 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning 
och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom 
den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen.  
 
Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning. 
 
Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 
åtgärder vid befarat underskott. 
 
Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via förvaltningen få en 
handlingsplan inom fyra veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas 
effekt i tid och pengar och redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budget är 
otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen ska nämnden i första hand vidta 
åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I 
andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att 
ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget ska vara 
finansierad. 
 
Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen 
fastställd plan för uppföljning eller när kommunstyrelsen finner anledning att 
inhämta ytterligare information om verksamhet och ekonomisk ställning. 
 
BUDGET OCH MÅL 
 
Budgetprocessen 
Kommunallagen 11 kap §§ 5–11 reglerar budgetprocessen och budgetens 
innehåll i stort. Utöver detta gäller för Tomelilla kommun följande: 
 

• Kommunstyrelsen fastställer tidplan för kommande planperiod i 
december året innan budgetprocessen startar.  

• Kommunstyrelsen fastställer budgetförutsättningar och anvisningar om 
målarbetet till nämnderna i januari året innan. 

• Kommunstyrelsen inbjuder nämndpresidierna till en analysdag där 
omvärldsanalys och planeringsförutsättningarna presenteras 
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• Kommunfullmäktige ska i juni månad fastställa budget och mål för 
nästkommande år. 

• Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över tre år, varav 
budgetåret är det första året. 

• Investeringsberedningen sammanträder vid tre tillfällen under året där 
nämnderna vid första mötet ska presentera den totala bruttolistan för 
planeringsperioden. Denna lista specificeras med ekonomisk 
information, namnsätts och prioriteras under investeringsberedning 2 
och 3 där även det slutgiltiga förslaget sammanställs. 

• Under året genomförs 2 samråd med de kommunala bolagen där 
bolagen föredrar det ekonomiska läget samt klargör förutsättningar för 
framtiden. 

 
Budgeterad resultatnivå 
Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande 1-2 % av 
skatteintäkter och statsbidrag för att möjliggöra en investeringsnivå som inte 
kräver lånefinansiering samt för att kunna möta förändringar i de ekonomiska 
förutsättningarna under året. Endast i undantagsfall ska den beräknade 
resultatnivån underskrida 1 %. 
 
Anslagsbindningsnivå 
 
Driftbudget 
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en budgetram för att bedriva 
verksamheten. Budgeten ska vara kopplade till mål. Anslagsbindningsnivå är 
per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta anslagen mellan 
verksamheter under innevarande budgetår. Ändringar som innebär antingen 
en avsevärd förändring eller är av principiell art i förhållande till mål och 
riktlinjer ska anmälas till kommunfullmäktige. 
 
Om förändringen berör andra nämnder ska samråd med dessa ske före beslut. 
Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas.  
 
Investeringsbudget 
Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde där 
större investeringsprojekt framgår. Detta innebär att en nämnd inte kan flytta 
investeringsmedel mellan olika verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av 
kommunstyrelsen.  
 
Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos 
kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade 
anslag för aktuell nämnd/kommunstyrelse. En ökning av investeringsramen 
kan efter framställning beviljas under pågående budgetår. Beslut om utökad 
investeringsram fattas av kommunfullmäktige. 
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REDOVISNING 
 
Syfte med redovisningen 
Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska: 
 

• Ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi. 
• Spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge 

underlag för välgrundade beslut. 
• Tillgodose externa och interna intressenters behov av 

information om kommunens och dess olika verksamheters 
resultat och ställning. 
 

Externredovisning 
Externredovisningen utgår från: 
 

• gällande lagstiftning, 
• god redovisningssed, 
• vedertagna redovisningsprinciper. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar 
det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, 
uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och 
rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen ska utfärda regler och 
förtydligande gällande regler inom externredovisningen. 
 
Internredovisning 
Den interna redovisningens roll är avspegla den organisation som kommunen 
och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med andra data från 
verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på olika nivåer i 
organisationen att fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt att 
uppbyggnaden av internredovisningen görs så att behovet av den ekonomiska 
informationen på olika nivåer i kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret 
för internredovisning åvilar respektive nämnd i samspel med 
kommunstyrelsen. 
 
INTERNKONTROLL 
 
Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål och 
för att hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. En 
viktig del är att säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och att lagar 
och regler följs. Internkontroll omfattar både ekonomiska risker och 
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verksamhetsrisker. Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente för 
internkontroll. 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 
Uppföljningar 
Respektive nämnd ska via förvaltningen upprätta en förenklad 
tertialuppföljning för perioden januari-april. Uppföljningen ska redovisa 
ackumulerat ekonomiskt resultat till och med 30 april samt prognosticerat 
ekonomiskt resultat för helåret.  
 
Den lagstadgade delårsrapporten avser perioden januari-augusti och ska 
innehålla ackumulerat ekonomiskt resultat till och med augusti samt 
prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. Delårsbokslutet ska dessutom 
innehålla uppföljning av nämndernas verksamhetsmål samt ett 
koncernbokslut. 
 
Den förenklade tertialuppföljningen behandlas av kommunstyrelsen i juni 
månad och lämnas till kommunfullmäktige som information. Den lagstadgade 
delårsrapporten beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Årsredovisning och resultatöverföring mellan åren 
Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige 
och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. 
Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 
ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett koncernbokslut. 
 
Vid beredningen av ärendet ska kommunfullmäktige beakta nedanstående 
principer: 
 
Huvudprincipen inom barn och omsorg (skola) är att såväl över- som 
underskott i sin helhet ska överföras till följande år. 
 
Förutsättningarna för att hela budgetavvikelsen ska överföras är att 
verksamheten har genomförts i planerad omfattning, målen har uppfyllts samt 
att avvikelsen har varit påverkbar från verksamhetens sida.  
 
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR) 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 1 § ska fullmäktige besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunen har också möjlighet att 
avsätta pengar till en resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna ska därför även 
innehålla bestämmelser som reglerar hanteringen av denna reserv. 
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Förutsättningar 
Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje 
generation själv måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. 
Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som tidigare 
generationer har förbrukat. Resultatet måste därför vara tillräckligt stort för att 
motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas för nästkommande generation 
 
Föreskrifter avseende resultatutjämningsreserv 
 
Förutsättningar 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § får kommunen under vissa 
förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en 
resultatutjämningsreserv. En resultatutjämningsreserv utgör en del av 
kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna 
normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa 
större flexibilitet för verksamheterna. 
 
Reservering 
Reservering till resultatutjämningsreserv ska göras i syfte att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel. I Tomelilla kommun får reservering göras utifrån 
reglerna i Kommunallagen (2017:725) 11 kap. 14 §. Detta innebär att 
kommunen får göra en reservering till en resultatutjämningsreserv med högst 
ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller 
balanskravsresultatet som överstiger en procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. I ett läge 
med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, är gränsen för reservering två procent av de ovan 
nämnda posterna. Reserven får uppgå till högst 10 % av det egna kapitalet. 
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en 
reservering till resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut kan dock tas först i 
samband medbehandlingen av årsredovisningen. 
 
Disposition 

• I Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § anges att ”medel från en 
resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel”. Således är det endast av konjunkturella skäl som 
disponering får ske och inte för att undvika verksamhetsanpassning 
eller skattehöjning till följd av andra orsaker. 

• Disponering får endast göras för att täcka upp ett negativt 
balanskravsresultat. 

• Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att 
jämföra aktuellt års prognostiserade underliggande 
skatteunderlagsutveckling i riket med den genomsnittliga underliggande 
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utvecklingen under den senaste tioårsperioden. Om det aktuella årets 
prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för 
de senaste tio åren får disposition göras med mellanskillnaden, beräknat 
på intäkter i form av skatteintäkter och inkomstutjämning. Med 
underliggande skatteunderlag menas att justering görs för de 
förändringar i skattelagstiftningen som påverkar det kommunala 
skatteunderlaget.  

 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
 
Tomelilla har en ekonomi som är något svagare än för genomsnittskommunen 
i Skåne. Kommunen bör stärka sin ekonomi, då de närmaste åren förväntas att 
kommunerna i Sverige står inför utmaningar som ökade investeringar och 
ökade behov från befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för 
kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. För många 
kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte 
beräknas räcka till. Det är därför viktigt att kommunen har en aktiv 
ekonomistyrning. 
 
Mål för god ekonomisk hushållning 
 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i 
budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning, dels av sammantaget verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning enligt nedan. 
 
Måluppfyllnad 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en 
sammanvägd bedömning av kommunens finansiella och verksamhetsmål. 
Kommunfullmäktige fastställer dessa mål årligen i samband med 
budgetbeslutet.  
 
Finansiella mål 
Som övergripande finansiellt mål gäller: 
 

• Ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. 
Övergripande mål bryts ner i tre olika finansiella mål enligt nedan som 
sedan gäller under en treårsperiod och beslutas av kommunfullmäktige 
varje år. 

• Resultatmål. 
• Investeringsmål. 
• Skuldmål. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 142 Dnr KS 2022/109 

Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta Direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds förslag gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2023, 
handlingsid: Ks 2022.2922. Jämfört med 2022 räknas alla delar av taxan upp med 3,5 

Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Vid övergången fanns 
en gällande taxa som reviderades under 2020 och som sedan fastställdes i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige under hösten. Taxan trädde i kraft 1 januari 
2021 och av beslutet framgår att taxan gäller för 2021 och därför ska ny taxa 
fastställas för kommande år. I förslaget till taxa för 2023 föreslås en höjning av 
samtliga avgifter med 3,5 %. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta Direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds förslag gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2023, 
handlingsid: Ks 2022.2922. Jämfört med 2022 räknas alla delar av taxan upp med 3,5 
%.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2022, handlingsid: Ks 2022.3256. 

Förslag taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2022.2922. 

Protokoll Miljöförbundets taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
handlingsid: Ks 2022.2921. 

Tidigare behandling 
Ksau § 177/2022: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 142 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar anta Direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds förslag gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2023, 
handlingsid: Ks 2022.2922. Jämfört med 2022 räknas alla delar av taxan upp med 3,5. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se 
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen för Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner enligt alkohollagen – Avgifter 2023 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 

kostnader för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och enligt de 
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 8 kap. 
10 § i lagen.  

 
2 §   Vid tillämpning av taxa för år 2023 är timtaxan 1 348 kr per timme handläggningstid. 

Gäller endast för 4 §. 
 
3 § Ansökningsavgifter  
• Stadigvarande tillstånd för allmänheten ....................................................................11 695 kr  

• Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap ................................................................11 695 kr 

• Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet .........................11 695 kr 

• Stadigvarande tillstånd för allmänheten p.g.a. byte av bolagsform (nytt org.nr  
medför nyansökan) avser befintlig tillståndshavare i kommunen med oförändrad  
verksamhet ..................................................................................................................8 487 kr 

• Stadigvarande tillstånd för allmänheten, avser pausservering ....................................8 487 kr 

• Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe .........................................8 487 kr 

• Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en gemensam ansökan) ....................8 487 kr 

• Anmälan och godkännande av lokal vid cateringverksamhet, avser ej tidigare  

godkänd lokal ..............................................................................................................1 138 kr 

• Anmälan av lokal vid cateringverksamhet, avser tidigare godkänd lokal .....................414 kr 
 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................5 278 kr 

b)  mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ...............................................6 417 kr 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten, avser tillfällig pausservering 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 138 kr 

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................2 173 kr 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten 
 (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................2 173 kr 

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 726 kr 

 

98



 
 
 
 

 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se 
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se 

 

2 

• Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (avser partihandlare) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................4 761 kr 

 b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................5 899 kr 
 

• Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme  
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en ansökan per arrangemang) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 863 kr 

 b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 726 kr 

• Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap (avser ett tillfälle och kan beviljas  
högst 12 gånger per år) ................................................................................................1 138 kr  
Vid fler än 12 tillfällen per år söks stadigvarande tillstånd för slutna  
sällskap, se avgift ovan. 
 

• Tillfällig utökning i befintligt stadigvarande tillstånd avseende serveringstid, serveringsyta  
a) för allmänheten .................................................................................................... 2 173 kr 
b) för slutna sällskap  .................................................................................................1 138 kr 
 

Förändring eller tillägg i gällande tillstånd 

a) Tillägg av cateringtillstånd i befintligt stadigvarande tillstånd (avser i kommunen 

befintliga tillståndshavare) ..........................................................................................6 417 kr                                                  

b) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande  

inflytande) med aktieinnehav om 20 % eller mer .......................................................6 417 kr  

c) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande  

inflytande) med aktieinnehav mindre än 20 % ...........................................................3 829 kr     

d) Ändrade serveringstider ..............................................................................................3 829 kr 

e) Om-/tillbyggnad eller på andra sätt ändrade serveringslokaler ..................................3 829 kr 

f) Ändring av alkoholdrycker som får serveras ..............................................................3 829 kr 

g) Tillägg av uteservering ................................................................................................3 829 kr 

h) Namnbyte på serveringsställe, namnändring på bolag med bibehållet org.nr ........utan avgift  
Övrigt 
i) Anmälan kryddning av snaps ..................................................................................utan avgift  

j) Anmälan om provsmakning (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) ........utan avgift  

k) Anmälan om rumsservering och/eller minibar ........................................................utan avgift  
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Kunskapsprov 
• Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle, max 3 gånger/person/ansökan ...................2 070 kr 

• Kostnad för auktoriserad tolk .......................................................................Självkostnadspris 

Tillsynsavgifter 

Fast tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd ........................................................1 966 kr  
Ansvarsfull alkoholservering anordnas årligen och verksamheterna erbjuds att närvara till ett 
självkostnadspris. 
Rörlig tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd  
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättning av alkoholdrycker för varje serveringsställe, 
avser tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd.  
Rörlig tillsynsavgift tas ut med 1% av redovisad årsomsättning av alkoholdrycker, dock 
högst 16 767 kr. 
Restaurangrapport 
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av alkoholdrycker, som 
tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten. Restaurangrapporten ska lämnas in varje år 
enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.  
Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar miljöförbundet påminnelse.  
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport .....................................................................569 kr  
 

4 § I den fasta tillsynsavgiften /anmälningsavgiften ingår inte: 
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamheten bryter mot 

tillstånd eller villkor, inte följer föreläggande eller förbud eller har bristande 
egenkontroll 
 

- Bristfälliga underlag till ansökningar och anmälningar som kräver komplettering och 
extra handläggning 
 

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten 
 

- Handläggning av klagomål 
 
För handläggning som debiteras med extra timavgift genom att den faktiska nerlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand och per 
påbörjad halvtimme. 
 
5 § Nedsättning av avgift 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas. 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Sammanträdesprotokoll  

      

 
2022-10-24 

 

 DIR §68         Dnr  ADM.2022.3620  
  
  
   
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen  
 
Beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxa för prövning och tillsyn för 
2023 enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, samt i samarbetskommuns Sjöbos kommunfullmäktige. Jämfört med 2022 
föreslås alla delar av taxan räknas upp med 3,5 %. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Vid övergången fanns en gällande 
taxa som reviderades under 2020 och som sedan fastställdes i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige under hösten. Taxan trädde i kraft 1 januari 2021 och av beslutet framgår att 
taxan gäller för 2021 och därför ska ny taxa fastställas för kommande år. I förslaget till taxa för 2023 
föreslås en höjning av samtliga avgifter med 3,5 %. 

Beslutsunderlag 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. 

Förslag till beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxa för prövning och tillsyn för 
2023 enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, samt i samarbetskommuns Sjöbos kommunfullmäktige. Jämfört med 2022 
föreslås alla delar av taxan räknas upp med 3,5 %. 
 
____ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbos kommuner  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 143 Dnr KS 2022/109 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds 
timtaxa enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen med mera 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta Direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds förslag § 67/2022 att höja alla taxor och timavgifter med 3,5% 2023. 

Ärendebeskrivning 
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna 
ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat. Miljöförbundet ska även visa 
på god ekonomisk hushållning. 

Under hösten 2019 tillskrev direktionen samtliga medlemskommuner att besluta om 
taxor som miljöförbundet arbetar efter vid myndighetsutövning om årlig höjning 
med 2,5% t o m 2022. Kommunerna beslutade enligt förslaget i kommunfullmäktige 
om en årlig höjning av timavgifter med 2,5 % fram till och med 2022 och att 2023 
ska miljöförbundet återkomma med nytt förslag på taxa. På grund av förväntade 
goda ekonomiska förhållanden i budgetförutsättningar 2022 föreslog direktionen att 
taxorna 2022 skulle vara oförändrade jämfört med 2021, vilket beslutades av 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

De taxor som berördes i taxebeslutet 2019 är: 

• Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken 

• Tillsyn enligt livsmedelslagen 

• Prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 

• Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och lagen om 
tillsyn av receptfria läkemedel 

• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Sedan 2019 när beslutet togs arbetar miljöförbundet efter fler taxor som beslutats i 
kommunfullmäktige. Samtliga taxor som miljöförbundet arbetar efter är: 

• Taxa för prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 143 forts. 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet 

• Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 

• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekusorer 

• Taxa för handel över receptfria läkemedel 

• Taxa enligt strålskyddslagen 

• Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

• Taxa för tillsyn över folköl 

• Taxa för tobaksfria nikotinprodukter 

Miljöförbundet har tagit fram ett förslag till budget för 2023 och planåren 2024-2026. 
Budgetförutsättningarna 2023 är mycket ansträngda på grund av kraftigt ökade 
pensionskostnader som till stor del beror på rådande inflation, men även på grund av 
nytt pensionsavtal. Miljöförbundets alla taxor och timavgifter 2023 kommer behöva 
höjas får att budget 2023 ska vara i balans med intäkter som överstiger kostnaderna. 
Direktionen föreslår att höja alla taxor och timavgifter med 3,5 % inför 2023. Det 
gäller både årliga tillsynsavgifter, timavgifter där debitering sker i efterhand och vid 
ansöknings- eller anmälningstillfället av olika prövningar. 

Timtaxorna 2023 jämfört med 2022 skulle efter höjningen med 3,5 % se ut enligt 
följande: 

Område/lagrum  2022  2023  
Miljöbalken, öl, tobak, 
tobaksfria 
nikotinprodukter, 
receptfria läkemedel, 
strålskydd, 
sprängämnesprekusorer 

1 066 kr  1 103 kr  

Livsmedel  1 303 kr  1 348 kr  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta Direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds beslut § 67/2022 att höja alla taxor och timavgifter med 3,5% 2023. 
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Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 143 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2022, handlingsid>: Ks 2022.3257. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds timtaxa enligt miljöbalken, livsmedelslagen 
med mera, handlingsid: Ks 2022.2923. 

Tidigare behandling 
Ksau § 178/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta Direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds beslut § 67/2022 att höja alla taxor och timavgifter med 3,5% 2023. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Sammanträdesprotokoll  

      

 
2022-10-24 

 

 DIR §67         Dnr  ADM.2022.3623  
  
  
  
Timavgifter för året 2023  

Beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta att direktionen för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund ska för verksamhetsåret 2023 höja alla taxor och timavgifter 
med 3,5 % inför 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och 
vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt 
resultat. Miljöförbundet ska även visa på god ekonomisk hushållning. 

 
Under hösten 2019 tillskrev direktionen samtliga medlemskommuner att besluta om taxor som 
miljöförbundet arbetar efter vid myndighetsutövning om årlig höjning med 2,5% t o m 2022.  
Kommunerna beslutade enligt förslaget i kommunfullmäktige om en årlig höjning av timavgifter 
med 2,5 % fram till och med 2022 och att 2023 ska miljöförbundet återkomma med nytt förslag 
på taxa. På grund av förväntade goda ekonomiska förhållanden i budgetförutsättningar 2022 
föreslog direktionen att taxorna 2022 skulle vara oförändrade jämfört med 2021, vilket 
beslutades av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

 
De taxor som berördes i taxebeslutet 2019 är: 

• Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken 
• Tillsyn enligt livsmedelslagen 
• Prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
• Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och lagen om tillsyn av 

receptfria läkemedel 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 
Sedan 2019 när beslutet togs arbetar miljöförbundet efter fler taxor som beslutats i 
kommunfullmäktige. Samtliga taxor som miljöförbundet arbetar efter är: 

 
• Taxa för prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet 
• Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 
• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekusorer 
• Taxa för handel över receptfria läkemedel 
• Taxa enligt strålskyddslagen 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Sammanträdesprotokoll  2 

 

 
2022-10-24 

 

• Taxa för tillsyn över folköl 
• Taxa för tobaksfria nikotinprodukter 

 
Miljöförbundet har tagit fram ett förslag till budget för 2023 och planåren 2024-2026. 
Budgetförutsättningarna 2023 är mycket ansträngda på grund av kraftigt ökade 
pensionskostnader som till stor del beror på rådande inflation, men även på grund av nytt 
pensionsavtal. Miljöförbundets alla taxor och timavgifter 2023 kommer behöva höjas får att 
budget 2023 ska vara i balans med intäkter som överstiger kostnaderna. Direktionen föreslår att 
höja alla taxor och timavgifter med 3,5 % inför 2023. Det gäller både årliga tillsynsavgifter, 
timavgifter där debitering sker i efterhand och vid ansöknings- eller anmälningstillfället av olika 
prövningar. 
 
Timtaxorna 2023 jämfört med 2022 skulle efter höjningen med 3,5 % se ut enligt följande: 
 
Område/lagrum 2022 2023 
Miljöbalken, öl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, 
receptfria läkemedel, strålskydd, 
sprängämnesprekusorer, 

1 066 kr 1 103 kr 

Livsmedel 1 303 kr 1 348 kr 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen hanteras separat.  
 
Förslag till beslut 
Direktionenför för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun att besluta att direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
ska för verksamhetsåret 2023 höja alla taxor och timavgifter med 3,5 % inför 2023. 
 
_____ 
 
Skickas till: 
Medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 144 Dnr KS 2022/155 

Uppdrag till Kommunassurans att 
tillhandahålla Egenandelsprogram,  
justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat  
ägardirektiv till Kommunassurans 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla 
självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet). 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans. 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tomelilla kommun är en av 
de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar 
inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande 
av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som 
försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av 
kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration 
av självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner. 
Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 
administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, 
exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även 
försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet  
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Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 144 forts. 

mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i 
Tomelilla kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 
2022 samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv 
till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt 
att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under 
förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det 
nya aktieägaravtalet. 

Sammanfattning 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Tomelilla kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Självförsäkringsmomentet kan medför långsiktig kostnadsminskning och möjliga 
effektivitetsvinster. 

Barnperspektivet 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla 
självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 179/2022, handlingsid: Ks 2022.3258. 

Styrelsens förslag till Ägardirektiv  2022  - jämförelse med 2020 års ägardirektiv samt 
kommentarer, handlingsid: Ks 2022.3201. 

Styrelsens förslag till Ägaravtal  2022  - layout, handlingsid: Ks 2022.3202. 

Styrelsens förslag till Ägardirektiv  2022  - layout_2, handlingsid: Ks 2022.3203. 

Styrelsens förslag till Ägaravtal  2022  - jämförelse med 2018 års ägaravtal samt 
kommentarer, handlingsid: Ks 2022.3204. 

Styrelsens förslag till Ägardirektiv  2022  - layout, handlingsid: Ks 2022.3206. 

Riskhantering i Tomelilla kommun med egenandel hos Kommunassurans, 
handlingsid: Ks 2022.3205. 

Tidigare behandling 
Ksau § 179/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla 
självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet). 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Styrelsens förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg innebär att texten tas bort.  

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 
 

Ägardirektiv 2020 
 

Ägardirektiv 2022 Kommentarer till förslagen. 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. Det är i och med att det antagits 

av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för bolagets 

styrelse och andra ställföreträdare som 

har att följa direktivet, såvida det inte 

strider mot försäkringsrörelselagen, 

annan lag eller bolagsordningen. 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Försäkring AB  

(i det följande Kommunassurans eller 

bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för 

Kommunassurans styrelse och andra 

ställföreträdare som har att följa 

direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag 

eller bolagsordningen. 

 

 

 

Följdändring av ändringen av företagsnamn. 
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§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 
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iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 
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§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

Kommunassurans verksamhet. Det 

åligger vidare Kommunassurans att 

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om Kommunassurans självt varit part i 

avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

Kommunassurans ändamål och mål 

tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av Kommunassurans 

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114



närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att 

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i Kommunassurans fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska 

Kommunassurans samråda med 

ägarkommunens representant/ombud. 
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§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans  

ska vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

§5 Ekonomi 

 

Det är Kommunassurans uppgift att 

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna  

- god riskadministration, 

- förmånliga försäkringsvillkor och  

- premier,  

samt tillhandhålla  

- budget och  

- verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans  

ska hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 

ägarsamråd, som ska hållas under sista 

tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets 

försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen 

medverka och jämte Kommunassurans 

verkställande ledning informera om 

bl.a. ägarkommunernas risksituation, 

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet ska också  

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om Kommunassurans 

verksamhet. Bolaget ska initiera 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 
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möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Kommunassurans styrelse ska årligen 

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida 

Kommunassurans bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 
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ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  

120



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 
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36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  
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Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 
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§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 
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Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 

125



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 
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Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 
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Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 
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§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
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Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 
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Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 

Kommunassurans Försäkring AB, 

organisationsnummer 516406-0294, (i det 

följande Kommunassurans eller bolaget) 

bildades år 2005. Finansinspektionens 

ursprungliga koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse lämnades den 24 

februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  
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Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 
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Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 
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5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 
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36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 
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67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 
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representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 
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part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 
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gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 
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bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 
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§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 
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§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  
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§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 
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Riskhantering i Tomelilla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Tomelilla kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Tomelilla kommuns beslut om egenandelsnivå för kommunen. 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning 3 

 

2. Inledning 5 

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 5 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 6 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras 7 

 

3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 8 

 
 

 

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 
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Riskhantering i Tomelilla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Tomelilla kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Tomelilla kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Tomelilla kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Tomelilla kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Tomelilla kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Tomelilla kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Tomelilla kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Tomelilla kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Tomelilla kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Tomelilla kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 454 253 -  

25 msek 453 810 445,16  

15 msek 431 346 188,79  

10 msek 404 862 94,16  

5 msek 351 760 57,22  

3 msek 316 806 50,12  

1,5 msek 286 880 6,35  

PBB 48 300 0,00  

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Tomelilla kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Tomelilla kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Tomelilla kommun ett normalår kan förvänta 

skadekostnader om cirka 290 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade årliga 

riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen drygt sex år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar. När 

egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Tomelilla kommun 
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gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Tomelilla kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Kommunen skulle 

även kunna överväga nivå om upp till 3 mkr per år.  

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år. 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Tomelilla kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid om 

10 år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven 

situation kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 

Risköversikt
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I tabellen till höger framgår kostnaderna för 

respektive återkomsttid istället angivet med 

belopp. 

 

Tabellen visar att Tomelilla kommun under ett 

år vart hundrade år kan förvänta att den totala 

skadekostnaden uppgår till cirka 7,4 mkr. Om 

Tomelilla kommun väjer en egenandel om 25 

mkr+ (så att det inte finns någon försäkring) 

måste kommunen då betala hela 

skadekostnaden själv. Beloppet är uttryck för 

den genomsnittliga riskexponeringen och är 

inte en beskrivning av den maximala skada 

som kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 1,5 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det 

året en mycket stor skada inträffar för 1,5 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i 

traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån 

till kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Tomelilla kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Tomelilla kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Tomelilla kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr kan övervägas om 

kommunen så önskar. 

 

Tomelilla kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 

  

-                -                  -                    -                     

25 msek+ 681 178       2 053 220      7 410 488        12 996 638       

25 msek 681 178       2 053 220      7 410 488        12 996 638       

15 msek 681 178       2 053 220      7 410 488        12 996 638       

10 msek 681 178       2 053 220      7 410 488        10 047 600       

5 msek 681 178       2 053 220      5 047 600        5 047 600         

3 msek 681 178       2 053 220      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 681 178       1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

Egenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år 200 år100 år
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6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Tomelilla kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det 

innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att 

ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla 

olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom 

Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de 

sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell. 

Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Tomelilla kommun att hålla en lägre egenandel än 1,5 

mkr per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 

 

 

6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 
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Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Tomelilla kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 

enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 
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6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Tomelilla kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så många 

år som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 6.3). 

Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Tomelilla kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

  

  

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 
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7.3. Beslut om nivå för Tomelilla kommuns egenandel 
 

Beslut om Tomelilla kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans 

efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans 

rekommenderar Tomelilla kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men 

kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera 

optimalt bör Tomelilla kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   

 

 
8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Tomelilla kommun är dock 

förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 
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Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 
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§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
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Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 145 Dnr KS 2022/148 

Utökat verksamhetsområde omfattande 
dricks- och spillvatten för Brösarp 11:16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten 
och spillvatten för Brösarp 11:16 i enlighet med bilagt kartmaterial, handlingsid: Ks 
2022.3006. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma 
det geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster behöver 
ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en 
allmän VA-anläggning. Ägare till fastigheter som är belägna inom ett 
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen har rätt och skyldighet att 
ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed också rätt att ta 
ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader. 

På fastigheten Brösarp 11:16 finns både detaljplan samt bygglov för flertalet 
bostäder. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Brösarp som är inom 
verksamhetsområde. 

För att säkra att vi i framtiden kan leverera hållbara vattentjänster anser vi att det 
finns ett behov av att ta in fastigheterna i ett verksamhetsområde för dricksvatten 
och spillvatten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten 
och spillvatten för Brösarp 11:16 i enlighet med bilagt kartmaterial. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 180/2022, handlingsid: Ks 2022.3259. 

Karta - Förslag till utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och spillvatten för 
Brösarp 11:16, handlingsid: Ks 2022.3006. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 145 forts. 
Tidigare behandling 
Sbn § 77/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Brösarp 11:16 i 
enlighet med bilagt kartmaterial. 

 

Ksau § 180/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten 
och spillvatten för Brösarp 11:16 i enlighet med bilagt kartmaterial, handlingsid: Ks 
2022.3006. 

  

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Datum
2022-09-22

Skala
1:12000

Fastighetsgräns

Redovisning av fastighetsgränser i kartan
har ingen rättsverkan.

Förslag till utökat verksamhetsområde, VO

Befintligt verksamhetsområde för spill- och dric

Befintligt verksamhetsområde för dag-, spill- och
dricksvatten

Befintligt verksamhetsområde för dricksvatten

Förslag till utökat verksamhetsområde.
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 146 Dnr KS 2022/149 

Fastställande av verksamhetsområde - 
Tylegatan Tomelilla 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten i enlighet med redovisade fastigheter samt bilagt 
kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) framgår att kommunen 
ska bestämma det geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket 
vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster 
tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Ägare till fastigheter som är belägna 
inom ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen har rätt och 
skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed 
också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader. 

Fastigheterna som här föreslås omfattas av verksamhetsområde är fastigheter som 
ligger inom planlagt område. En del av dessa fastigheter är redan anslutna till allmänt 
vatten och avlopp och en del fastigheter förväntas säljas för byggnation. 

Verksamhetsområde bestäms för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss 
vattentjänst eller flera. 

Fastigheterna som föreslås omfattas av verksamhetsområde är fastigheter som ligger 
vid Tylegatan och omfattas av detaljplanen Ändring av detaljplan för kvarteret 
Champinjonen 1 med flera. En del av fastigheterna som berörs är redan anslutna till 
allmänt vatten och avlopp trots att de inte omfattas av verksamhetsområde alternativt 
endast delvis omfattas av verksamhetsområde idag. Verksamhetsområde finns delvis 
i området men av olika omfattning för respektive vattentjänst vatten, spillvatten och 
dagvatten. 

Förslaget är att alla nedan nämnda fastigheter ska omfattas av verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten och dagvatten. Ledningsnät för vatten, spillvatten och 
dagvatten är utbyggda i området. Befintligt verksamhetsområde utanför ovanstående 
fastigheter omfattas inte av någon förändring. 

Fastigheter som redan är anslutna till allmänt vatten och avlopp: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 146 forts. 

Champinjonen 1 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Tryde 19:53 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Tryde 19:45 (omfattas av verksamhetsområde för vatten, halva fastigheten av 
verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten) 

Fastigheter som ännu inte är bebyggda och inte anslutna till allmänt vatten och 
avlopp: 

Del av Tryde 19:5 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Del av Ramsåsa 37:1 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten i enlighet med redovisade fastigheter samt bilagt 
kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2022, handlingsid: Ks 2022.3260. 

Tylegatan – karta, handlingsid: Ks 2022.3034. 

Tidigare behandling 
Sbn § 78/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet 
med redovisade fastigheter samt bilagt kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla. 

 

Ksau § 181/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten i enlighet med redovisade fastigheter samt bilagt 
kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Bilaga kartunderlag 

Befintligt verksamhetsområde Tylegatan: 
Blått område: omfattar verksamhetsområde för vatten 
Rött område: omfattar verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten 
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Förslag ändrat verksamhetsområde Tylegatan: 

Grått område: omfattar verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  

 

 

Fastigheter som berörs av ändrat/utökat verksamhetsområde: 

Champinjonen 1  
Tryde 19:53  
Tryde 19:45  
Del av Tryde 19:5  
Del av Ramsåsa 37:1 
 
Befintligt verksamhetsområde utanför ovanstående fastigheter omfattas inte av någon förändring. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 148 Dnr KS 2012/243 

Antagande av detaljplan för Stärkan 1 
och Slakteriet 11 m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för 
handel och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om järnvägen 
till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. Ny tillfart skapas och 
handelsområdet får en koppling över järnvägen. 

Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, servering eller 
liknande möjliggörs.  

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många passerar 
Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, busshållplatser mm. Här 
ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det innebär att många människor dagligen rör 
sig i denna del av Tomelilla. 

Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra 
Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som ska representera 
Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora volymen kräver bearbetning i skala 
och uttryck. Den ska ge ett välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett 
samspel mellan olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning 
av husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med fördel 
uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara anpassade efter 
den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad inom byggnadsvolymen 

Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar den biologiska 
mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja dagvatten. 

Området innehåller fladdermöss som är skyddade artskyddsförordningen och ett 
antal rödlistade arter som etablerat sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs. 
En sammanhängande grönstruktur med sparade stora träd och nya träd för 
fladdermössen och skötsel av öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och 
insekter, kompenserar för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer 
även att vidtas utanför planområdet. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 148 forts. 

Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten (LOD) ska 
eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och dess omgivning utvecklas. 

Handelsområdets båda delar kopplas samman med en plankorsning över 
järnvägsspåret norr om lokstallet. Korsningen utformas med körbana för intern trafik 
inom handelsområdet och en kommunal gång- och cykelväg. Plankorsningen byggs 
under 2022 och är planeras att vara färdig vid årsskiftet. 

Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och cykelvägnätet 
utvecklas. Kommunen avser att stänga av för all motortrafik där Norregatan övergår 
till Sälshögsvägen samt vid behov någonstans på Sälshögsvägen norr om 
Hannelundsvägen, för att förhindra genomfartstrafik. 

Planförslagets syfte har sedan granskning inte förändrats, men små korrigeringar och 
kompletteringar har gjorts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Med en bred användning möjliggörs en lättillgänglig storskalig handel som kan 
påverka befintlig service och handelsutbud. Intentionen att bedriva en mer storskalig 
handel och komplettera befintligt utbud med delar som inte finns i Tomelilla, som 
tex mindre hotellverksamhet, kan berika centrum. Den centrala placeringen gör 
också den nya handeln/servicen lättillgänglig till fots eller cykel för stora delar av de 
boende i Tomelilla till skillnad från en mer extern placering. Området är lättillgängligt 
för hela regionen på grund av närheten till stationen med tillgång till goda såväl tåg- 
som bussförbindelser. Även vägförbindelserna är bra. 

En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal arbetstillfällen. 

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära kommunala kostnader i form av: 

• genomförande av allmän platsmark 

• ny plankorsning inom handelsområdet där kommunen står för 25% av 
kostnaden, samt kostnad för ny vattenledning.  

• anläggande av gång- och cykelvägar 

• anläggande och plantering av allmän platsmark, Natur, vilket inkluderar 
översvämningsytor vid dagvattendammen 

• kompensationsåtgärder för skyddade arter såväl inom som utom planområdet 

• trafikåtgärder utom planområdet 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 148 forts. 

På lång sikt innebär utbyggnaden även kostnader i form av skötsel av allmän 
platsmark i form av gång- och cykelbanor, naturmark inkluderat dagvattenhantering, 
samt kompensationsytor för skyddade arter både inom och utom planområdet. 

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära intäkter för kommunen i form av: 

• försäljning av del av fastigheten Tomelilla 237:9 för området kring lokstallet, 
samt för del som möjliggör anslutning till plankorsningen för exploatören. 

Exploateringsavtal 
Genomförande av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal 
mellan Tomelilla kommun och exploatören upprättat enligt 6 kap 40 § plan- och 
bygglagen och kommer att tecknas innan detaljplanen antas. I avtalet regleras ansvar 
och kostnader för genomförande av planen. 

Exploateringsavtalet avses reglera: 

• Åtgärder för dagvatten och skyfall.  

• Kompensationsåtgärder för artskydd. 
• Genomförandekostnader för allmän platsmark 
• Sanering av förorenad mark. 
• Frågor kring överlåtelse av mark. 
• Eventuella kostnader för flytt av ledningar.  

Konsekvenser om riksintresset för Simrishamnsbanan inte upphävs och om 
Simrishamnsbanan byggs ut. 

Barnperspektivet 
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom planområdet 
bidrar till att handelsområdet kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för 
besökare från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör 
området för alla inklusive barn.  

Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en ökad mängd 
arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som kollektivtrafik. Gång- och 
cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn. 
Cykelparkering anordnas vid butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten 
förstärks och tydliggörs. 

Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till kollektivtrafiken, 
centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter, föreningsliv, skola, grönområden och 
samhällsservice. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 148 forts. 

Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i Barnkonventionen 

Miljöperspektivet 
Kompensationsåtgärder 
En förutsättning för att detaljplanen ska vara lämpligt är att det görs 
kompensationsåtgärder såväl inom och utom planområdet för att gynna fladdermöss 
som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade växter och insekter som 
finns inom planområdet. Åtgärderna består av att bevara, skapa samt anpassa 
skötseln av kompensationsytorna och spridningskorridorer.  

Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd bland 
annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation bevaras i planen. 
Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för att gynna skyddade arter, främst 
fladdermöss. Därför planläggs denna yta som allmän plats, Natur. Även nya träd 
planteras inom hela planområdet och inom naturmarken kring dammen för att gynna 
fladdermössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden. 

De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har koloniserats av de 
lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit exploaterade krävs som 
parkeringsytor för planens genomförande. Inom planområdet bevaras sandmiljöer 
längs järnvägsspåren och kring dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans 
med små ytor inom planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan 
anläggs. Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet. Alla 
sandytor ska skötas så att värdena består och ytorna inte växer igen. 

Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna ska göras vid 
tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av arbete i och kring 
dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god tid så att sandytorna kan 
koloniseras innan ytor med höga naturvärden tas i anspråk. 

Hållbart resande 
Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande genom att 
bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i norra Tomelilla och i 
koppling till stationsområdet med kollektivtrafik. Planen bedöms kunna ge en positiv 
utveckling av Tomelilla där en central plats kan få en ny funktion och bidra till att 
sammanlänka befintliga delar i norra Tomelilla. 

Kulturmiljö 
Det gamla lokstallet är en kulturhistoriskt värdefull tegelbyggnad som bevaras och 
skyddas i detaljplan med planbestämmelser om rivningsförbud och varsamhet. 
Byggnaden ges ett sammanhang genom att detaljplanen möjliggör för ny användning 
till exempel som café till varuhuset.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 148 forts. 

Kommunen har däremot bedömt att det är acceptabelt att göra avsteg från 
åtgärdsprogrammet för kulturmiljövård för stärkelsefabriksbyggnaden med 
motiveringen att tillbyggnader redan har uppförts och byggnation enligt detaljplanen 
inte påtagligt skadar intresset för kulturmiljövården. 

Sanering 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark saneras och 
markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd från 
Miljöförbundet.  

Trafik och buller 
Genomförandet av detaljplanen och de nya trafikförhållandena bedöms inte medföra 
ett behov av åtgärder på anslutande vägnät i närtid. I korsningen Väg 11/Väg 1561 
finns dock bedömd risk för en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 
från norr beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för köbildning. 
Men då det finns en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Skåne och 
Tomelilla kommun om att riva viadukten, som preliminärt beräknas ske 2027, 
möjliggörs ny in- och utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart 
skulle resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i närtid att 
vidta andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i anslutande gatunät. Gatan 
mellan Norregatan och Sälhögsvägen behöva stängas av för trafik. Dessutom kan 
uppkomma behov att stänga av Sälshögsvägen någonstans norr om 
Hannelundsgatan. Detta för att förhindra genomfartstrafik.  

Utbyggnaden beräknas inte medföra att gällande riktvärden för buller överskrids då 
bullerskydd längs Skräddaregatan uppförs vid planerade godsmottagningar och att 
bullerskyddande anläggningar vänds bort från bostäderna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/2022, handlingsid: Ks 2022.3262. 

Antagandehandling. Plankarta. Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl, handlingsid: Ks 
2022.3216. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 148 forts. 

Antagandehandling. Planbeskrivning. Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., 
handlingsid: Ks 2022.3217. 

Antagandehandling. Illustrationskarta. Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., 
handlingsid: Ks 2022.3218. 

Antagandehandling. Granskningsutlåtande. Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., 
handlingsid: Ks 2022.3219. 

Antagandehandling. Behovsbedömning. Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., 
handlingsid: Ks 2022.3220. 

Tidigare behandling 
Ksau § 183/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning

och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

Lokalgata

GATA

1

Gång- och cykelväg

GCVÄG

NaturNATUR

Kvartersmark

CentrumC

Centrum utom hotell och vandrarhemC

1

TransformatorstationE

1

Detaljhandel

H

Järnväg

T

1

Interntrafik inom handelsområdetT

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

fördröjning

1

Fördröjningsmagasin ska finnas

gc-väg

1

Gång- och cykelväg

plantering

1

Plantering ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk

Marken får endast förses med komplementbyggnad så som

kundvagnsgarage, kiosk, garage och skärmtak eller liknande.

Dessutom får även uppföras en max 10 meter hög pylonskylt.

ö

1

Marken får endast förses med en telemast till en maximal höjd på 25

meter och tillhörande teknisk anläggning till en högsta byggnadshöjd

3,5 meter

ö

2

Marken får endast förses med skyddad uteplats till hotell och

vandrarhem

ö

3

Marken får endast förses med en max 10 meter hög pylonskylt

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta byggnadshöjd är 3 meter

h

2

Högsta totalhöjd är 8 meter

h

3

Högsta totalhöjd är 10 meter

Markens anordnande och vegetation

0.0

Markens höjd över angivet nollplan

n

1

Marken får inte användas för parkering

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

x

1

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g

1

Gemensamhetsanläggning får finnas för dagvattenfördröjning, gata och

parkering m.m. för handelsområdet

Placering

p

1

Byggnad ska placeras med takfot parallellt med fastighetsgräns mot

Skräddaregatan

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas

Skydd mot störningar

m

1

Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med

fastighetsgräns i nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet och fri

sikt ska beaktas i utformning mot korsningen.

m

2

Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska

vändas bort från bostäder eller bullerskyddas

m

2

Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med

fastighetsgräns i norr, gäller även grindar.

m

3

Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med

fastighetsgräns i väst och nordväst, gäller även grindar.

m

4

Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska

vändas bort från bostäder eller bullerskyddas

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

j

1

Stängsel eller annan avskärmning som vegetation ska finnas längs

fastighetsgräns i väster för att undvika spårspringning från

handelsområdes parkering. Avskärmningen ska utformas i samråd med

Trafikverket.

Takvinkel

o

1

Största takvinkel är 15 grader

o

2

Minsta takvinkel är 7 grader

o

3

Minsta takvinkel är 15 grader

Utförande

b

1

Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

2

Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

3

Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller sten

Utnyttjandegrad

e

1

Största sammanlagda byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdena inom användingsområdet.

e

2

Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

3

Största byggnadsarea är 50 m² per byggnad

e

4

Största byggnadsarea är 500 kvm inom egenskapsområdena med

korsmark

Varsamhet

k

1

Byggnadsverkets värden vad gäller tegelfasad med mönstermurning,

fönstersättning, spröjsade fönster och öppningar, samt takpannor ska

bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig byggnaden.

Villkor för startbesked

a

1

Startbesked får inte ges för byggnad eller anläggning förrän

markföroreningar inom fastigheten sanerats och godkänts.

Ändrad lovplikt

a

2

Marklov krävs även för hårdgörande av mark.

a

3

Marklov krävs även för trädfällning.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL

KVARTERSMARK

Markens anordnande och vegetation

Träd får endast fällas om det utgör en säkerhetsrisk.

Träd och annan vegetation ska finnas på parkering

Utformning

Skyltar på fasad ska placeras inom byggnadens volym där dess skala och utformning inte får

dominera över fasaden. Fristående skyltar ska underordna sig befintlig byggnad och placeras med

stöd av på fastigheten intilliggande byggnader.

Utförande

Källare får inte finnas

i Tomelilla kommun

över gamla Stärkelsefabriken och Slakteriområdet

GRUNDKARTA

Skåne län

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Trakt, kvarters-namn

GC-väg

Väg utan respektive med kantsten

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns

9:18

Järnväg

Strandlinje

Staket

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-11-01

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2022-11-01

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Träd

Plankarta skala: 1:1000 (A1-format)
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Stärkan1 och Slakteriet 11 m.fl.

Stärkan1, Slakteriet 11 mfl.

Tomelilla kommun            Skåne Län

Marcus Carlevåg, planarkitekt

Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt                      

Upprättad på Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 2022-11-07

Henrik Lundblad

Näringslivs- och exploateringschef

Dp 173

Antagandehandling

Samråd

2019-06-19 (§83) KS

Granskning

2022-03-16 (§21) KS

Antagande

KF

Laga kraft

Till planen hör:

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Illustrationskarta

Fastighetsbeteckning

Grundkarta

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

UTÖKAT FÖRFARANDE

Dnr: Ks 2012/243

PLANKARTA
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 Dnr: Ks 2012/243 
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Inledning  
Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer till exempel om bostäder 
får byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får 
placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är 
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser 
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. 
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för 
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för 
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och 
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och 
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 
Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 
2010:900. Detaljplanen hanteras enligt utökat förfarande. Utökat 
förfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är av betydande 
intresse för allmänheten. Detaljplanen antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande som ser ut som följer. 

Utökat förfarande 
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Planens syfte och bakgrund 

Syfte och huvuddrag 
Syftet är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel 
och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om 
järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. 
Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen 

Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, 
servering eller liknande möjliggörs.  

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många 
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, 
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det 
innebär att många människor dagligen rör sig i denna del av Tomelilla. 
Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd 
i södra Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som 
ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora 
volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett 
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan 
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av 
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med 
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara 
anpassade efter den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad 
inom byggnadsvolymen 

Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar 
den biologiska mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja 
dagvatten. Kompensationsåtgärder kommer att genomföras för att gynna 
de skyddade arter som finns inom området. Träd ska bevaras och natur 
av ruderat karaktär ska tillskapas. 

Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten 
(LOD) ska eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas.  

Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och 
cykelvägnätet utvecklas. 

Bakgrund 
Baby Invest i Malmö AB, inkom med intresseanmälan om att förvärva 
det s.k. Scanområdet med ambitionen att utveckla Bo Ohlsson till ett 
ännu starkare utflyktsmål och som en drivande motor i ett växande 
handelsområde. 

För att kunna utveckla området till handelsområde krävs en ny detaljplan 
för hela området inkluderande före detta slakteriområdet, kallat 
Scanområdet, inom kvarteret Slakteriet och varuhuset, före detta 
Stärkelsefabriken, inom kvarteret Stärkan, samt mellanliggande 
fastigheter som till största del utgörs av spårområde. 

Planuppdrag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-03-16 (§ 52) att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att pröva förslag till ny detaljplan för 
Scanområdet på fastighetsägarens bekostnad. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-04 (§ 34) att ge Samhällsbyggnad i 
uppdrag att tillsammans med Bo Ohlsson driva frågan vidare enligt den 
inlämnade intresseanmälan. 

Handlingar 

Planhandlingar 
 Plankarta i skala 1:1000 (A1) med tillhörande planbestämmelser 
 Illustrationskarta 1:1000 (A1) 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Samrådsredogörelse 

Övriga handlingar 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 
 Ortsrapport Tomelilla, Tomelilla kommun, 2002 
 PM Geoteknik, för detaljplan Scanområdet, Tomelilla, Tyréns 

2014-05-19 
 Miljöteknisk markundersökning: Slakteriet 11 och 46, Tomelilla 

kommun, VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2015-04-29 
 Kompletterande undersökning: Slakteriet 11, Tomelilla kommun, 

VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2016-08-29 
 Dagvattenutredning, Tomelilla kommun, Detaljplan 

Scanområdet, Dämningsverket AB, Granskningshandling 2018-
06-18 

 Naturvärdesinventering, Kv. Slakteriet 11, 46 och Stärkan 1 – 
Scanområdet Tomelilla kommun, Ekologigruppen, slutversion 
2018-09-07 

 PM Dagvattenmodell Byskillnadsgatan, 2020-05-14 Sweco 
 Inventering av sandödla, 2021-06-15 Ekologigruppen 
 Bullerutredning för Scanområdet, 2021-10-22, Ramboll 
 PM Historisk inventering avseende markmiljö Stärkan 1, 2021-

02-18, WSP 
 Trafikutredning detaljplan Stärkan 1 och Slakteriet 11 mfl, 2022-

09-09, Ramboll 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen, Tomelilla kommun. 

Plandata 

Läge  
Planområdet gränsar i söder till Gladanleden (väg 11), i öster till 
industriområde samt villabebyggelse vid Slakterigatan. I nordost ansluter 
området till Hannelundsgatan och industriområdet. I väst ligger 
villabebyggelsen Norreplan och i sydväst gränsar området till 
Malmövägen (väg 11). Strax söder om planområdet ligger Tomelilla 
station. 
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Planområdet är beläget i centrala Tomelilla norr om stationsområdet. 

Areal 
Planområdet omfattar en area på cirka 8 ha. 

Markägoförhållanden 

 
Fastigheter och ägoförhållanden inom planområdet. 

Illustrationen ovan visar ägandeskap av fastigheter inom planområdet. 
Röda fastigheter är i kommunal ägo. Orange fastigheter är i privat ägo. 
Blå fastigheter är i Trafikverkets ägo. 

189



 Dnr: Ks 2012/243 
 Antagandehandling 
 2022-11-07 

 

7 
 

Gällande detaljplaner 
S121 Detaljplan för Norra Industriområdet, (LM akt: 1270-P99/17), 
som vann laga kraft 1999-07-01. Slakteriet 11 är planlagt för industri och 
småindustri, park med GC-väg samt skyddszon för plantering mot 
bostadsbebyggelse i öster. Slakteriet 46 är planlagt som teknisk 
anläggning för ett dagvattenmagasin. Genomförandetiden för 
detaljplanerna S121 har gått ut. 

 
Utsnitt från plankartan för detaljplan för Norra Industriområdet, S121. 

S118 Detaljplan för kv. Stärkan mm, (LM akt: 1270-P98/16), som 
vann laga kraft 1998-11-06 omfattar inom planområdet fastigheten 
Stärkan 1 samt spårområdet. Fastigheten Stärkan 1 är planlagd för 
handel, dock ej livsmedel, samt en mindre yta för transformatorstation. 
Detaljplanen medger byggnadshöjderna 8 meter, 3,5 meter respektive 3 
meter inom olika delar av fastigheten. Spårområdet är planlagt som 
industri och järnvägstrafik med enda byggrätt för lokstallet som medger 
en byggnadshöjd på 4 meter. Genomförandetiden för detaljplanen S118 
har gått ut. 
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Utsnitt från plankartan för detaljplan för Kv. Stärkan mm, S118. 

Ä10 Ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm, (LM akt: 1270-P127), 
vann laga kraft 2016-07-05 är ett tillägg till detaljplanen för Kv. Stärkan 
mm. Ändringen medger en utökad byggrätt mot öster och söder med 
byggnadshöjd respektive totalhöjd 3 meter, samt en högre byggnadshöjd, 
8 meter, mot nordväst. En mindre del av planområdet har planlagts för 
handel där även livsmedelshandel tillåts. Genomförandetiden har gått ut 
2021-07-05. 

 
Utsnitt från plankartan för Ändring av detaljplan för kv. Stärkan mm (Ä10) 
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S1 Stadsplan över Tomelilla Köping, (LM akt: 11-TOM-10), som vann 
laga kraft 1933-01-20 gäller för en liten del av planområdet inom 
fastigheten Tomelilla 237:9, norr om fastigheten Stärkan 1. Området som 
är ungefärligt inringat i bilden nedan är i stadsplanen planlagt för 
järnvägsändamål med obegränsad byggrätt. Norr om detta område 
mellan villorna och järnvägen är det park och plantering enligt gällande 
detaljplan. 

 
Utsnitt från plankartan för Stadsplan över Tomelilla köping (S1) 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Framtida järnväg (Simrishamnsbanan) 

  
Riksintresse för framtida järnväg (Simrishamnsbanan) markerat med lila fält, 
riksintresse för järnväg, markerat med streckad vit/lila linje, planområdet 
markerat med gul gräns. 

Inom planområdet finns utpekat riksintresse för framtida järnväg för en 
återuppbyggnad av Simrishamnsbanan som en direkt järnvägsförbindelse 
mellan Malmö och Simrishamn med sju stationer och en sammanlagd 
restid på under en timme. I översiktsplanen tar kommunen ställning till 
att Simrishamnsbanan ska komma till stånd. 

192



 Dnr: Ks 2012/243 
 Antagandehandling 
 2022-11-07 

 

10 
 

En järnvägsutredning är genomförd och Trafikverket har tagit beslut om 
ett lokaliseringsalternativ för framtida spårdragning mellan Malmö och 
Tomelilla. Trafikverkets Nationella Transportplan 2014–2025 saknade 
finansiering för fortsatt planläggning och byggnation av 
Simrishamnsbanan, vilket innebar att planeringen avbröts 2014. 
Åtgärden finns inte med i den nu aktuella Nationell plan för 
transportsystem 2018-2029, men utpekandet av riksintresset för en 
framtida järnväg ligger kvar. I ”Trafikverket samrådsremiss 2021 gällande 
nytt utpekande av riksintressen” har TRV föreslagit att riksintresset för 
framtida Simrishamnsbanan tas bort. Kommunen skriver angående 
Simrishamnsbanan i sitt yttrande till förslag om ändrade riksintressen: 
”Även om den slutliga dragningen inte är beslutad bör sträckan beaktas 
som riksintresse för framtida funktioner av riksintresse utan avgränsat 
markanspråk.” 

Riksväg 11 

Planområdet gränsar till riksväg 11 som är riksintresse för trafik. Riksväg 
11 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen 
förbinder Österlen med Malmö/Lund. Trafikverket har i sitt förslag till 
nytt utpekande av riksintressen 2021 föreslagit att riksintresset för 
riksväg 11 tas bort. 

Översiktsplan 
Före detta slakteriområdet är utpekat som utbyggnadsområde för handel 
i Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040, som vann 
laga kraft 2019-02-19. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen.  

 
Område 9 utpekat som utbyggnadsområde för handel i Översiktsplan 2025. 

Livskvalitetsprogram 
Kommunfullmäktige antog 2021-02-15 (§ 9) Livskvalitetsprogram för 
Tomelilla kommun. Livskvalitetsprogrammet ger inriktningen för 
kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social 
hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorer ska viljeriktning och 
prioriteringar för framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett 
stöd i livskvalitetsarbetet för hela kommunen, alla verksamheter i 
förvaltningen ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån 
deras uppdrag. 
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Kulturmiljöprogram  
Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet pekar ut områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det utgör kommunens handlingsprogram och policy 
avseende kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för 
kulturmiljövården får i enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga 
intressen.   

 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet i 
förhållande till planområdet markerat med gul gräns. Byggnader som finns 
kvar inom planområdet är markerade med blå cirkel. 

I kulturmiljöprogrammet är fem byggnader utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla inom aktuellt planområde, men endast två 
finns kvar. 

Den största byggnaden markerat i rött är det gamla Scanslakteriet som 
revs på 2000-talet. Den intilliggande rödmarkerade byggnaden var 
slakteriets disponentvilla, kallad Scanvillan, som brann 2019 och revs 
2020. I västra hörnet av planområdet finns en grönmarkerad byggnad, 
troligen bostadshus, som också är rivet. 

 
Scanslakteriet, sett från söder. 
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Scanvillan och Slakterigatan år 1934, sett från väst. 

  
Scanvillan och dess parklika trädgård, sett från öst. 

De utpekade byggnaderna som finns kvar är det rödmarkerade lokstallet 
samt den grönmarkerade före detta stärkelsefabriken. Rött innebär att 
byggnaden har rivningsförbud med exteriört skydd. Detta gäller de 
byggnader med så välbevarade detaljer att de inte går att byta ut eller 
övertäckas. Grönt innebär generella krav på varsamhet. 

Stärkelsefabriken inom kvarteret Stärkan lades ner någon gång under 
1950-60-talen. Varuhuset har byggts ut kring den del av stärkelsefabriken 
som finns kvar dess tegelfasad reser sig över det lägre tillbyggna-
derna.  

 
Före detta stärkelsefabriken är en del av Bo Ohlssons varuhuslokaler. Foto 
från viadukten i sydost. 
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Lokstallet i sin ursprungliga utformning, sett från söder. Foto: Arkivbild. 

Endast en del av det gamla lokstallet är bevarad intill spåret på 
fastigheten Tomelilla 237:9.  

Fornlämningar 
Inom planområdet på fastigheten Stärkan 1 finns utpekat en 
fornlämning; boplats (RAÄ-nr: Tryde 77:1). Fornlämningen Tryde 77:1 
beskrivs som en mycket ungefärlig fyndplats för talrika flintredskap, 
däribland yxor. I ett brev från 1912 går det att utläsa att man funnit ett 
flertal flintredskap på en yta av 1-2 tunnland i sandig åker. Platsen ej 
lokaliserad 1996. Tidigare införd i egen bok över Tomelilla köping, nr 10. 

Fornlämningen är markerad på mark där 
parkeringsplats och körytor anlagts. Skulle 
fornlämningar påträffas i samband med 
markarbeten ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 
2 kap 10 § Kulturmiljölagen.  
Fornlämning markerad som mörkblå punkt 
söder om Bo Ohlssons varuhus. 

Tillgänglighetsplan 
Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för 
år 2015–2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten 
och förståelsen för behoven i vardagen för personer med 
funktionsvariation. Målet med planen är att undanröja hinder både i den 
fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika typer av 
funktionsvariation. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 
3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.  
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Förutsättningar  
Pågående markanvändning 
Västra delen av planområdet utgörs av handelsområde, östra delen är ett 
avrivet industriområde däremellan ligger spårområdet. I söder ligger en 
dagvattendamm omgiven av vegetation.  

 
Flygfoto 2020 över planområdet. 

Bebyggelse  
Väster om järnvägen, kvarteret Stärkan, ligger Bo Ohlssons varuhus med 
lager och parkering. Varuhuset har byggts ut i etapper. Den äldsta delen 
utgörs av den gamla stärkelsefabriken med fasad av tegel medan 
tillbyggnaderna har karaktär av enklare varuhusbyggnader.  

  
Före detta stärkelsefabriken är en del av Bo Ohlssons varuhuslokaler, sett 
från söder. 

197



 Dnr: Ks 2012/243 
 Antagandehandling 
 2022-11-07 

 

15 
 

Ett lokstall som även använts till förvaring av dressincyklar, finns kvar. 
Byggnaden är i kulturmiljöprogrammet utpekat som bebyggelse av 
kulturhistoriskt värde. Byggnaden ska bevaras. De bearbetade 
tegelfasaderna, tegeltaket och öppningar för dörrar och fönster skyddas. 
Det spröjsade fönstret är en förebild för nya fönster. 

  
Lokstallet ligger intill järnvägsområdet där gräset döljer spåren. 

Stadsbild 
Tomelilla präglas av en jämn bebyggelseskala med en till två våningar 
höga småhus utom i centrum där byggnader förekommer i 3 till 5 
våningar. Bankhusets torn sticker upp med en karaktäristisk profil.  

Varuhuset ligger intill ett villaområde utbyggt från 1930-tal till 1960-tal. 
Från planområdet finns endast kortare siktlinjer, förutom genom 
viadukten där man kan se tågstationen och vidare ner mot centrum.  

 
Siktlinje från planområdet mot tågstationen i söder. Foto: 2019-09-20. 

Samhällsservice och kommersiell service 
I västra delen av planområdet ligger varuhuset Bo Ohlsson och söder om 
planområdet ligger matvarubutikerna Lidl och Ica. Sammantaget 
innehåller området med sina butiker en betydande del av det 
kommersiella serviceutbudet i Tomelilla centralort och för dess 
omgivande landsbygd.  
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Gator och trafik 

                            
Befintlig trafiksituation med varuhus och parkering väster om järnvägen.  

Gatunät 
Varuhuset och kvarteret Stärkan har infart från Malmövägen i väster och 
utfart till Skräddaregatan. 

Fastigheten Slakteriet 11 öster om järnvägen har infart från 
Hannelundsgatan via Väg 1561, Sälshögsvägen och Norregatan. Biltrafik 
till fastigheten Slakteriet 11 får enligt gällande detaljplan inte anslutas till 
Slakterigatan. Eftersom fastigheten är avriven är det ingen trafik till den. 

Genomförda trafikåtgärder i anslutande gatunät 

Sedan tidigare gäller förbud mot tung trafik mellan Norregatan och 
Sälshögsvägen. Kommunen har genomfört ytterligare trafikåtgärder för 
att sänka hastigheten och försvåra genomfart, (chikanen) har 
kompletterats med trafiköar för att förstärka sidoförskjutningen på 
gatorna. 

Sälshögsvägen har precis norr om farthindret kompletterats med trafikö 
med skylt om förbud för genomfart av tung trafik. 

Med befintligt gatunät är det endast möjligt att nå fastigheten Slakteriet 
11 via Hannelundsgatan från Norregatan och Sälshögsvägen. Det finns 
ingen förbindelse mellan Slakterigatan och handelsområdet. 
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Norregatan och Sälshögsvägen som utgör befintlig koppling mellan 
Gladanleden (väg 11) och Hannelundsgatan. Sett från Norregatan i söder. 

Gång- och cykeltrafik 
Längs Malmövägen och Gladanleden finns gångbanor på båda sidor 
gatorna och smala cykelfält markerade i körbanan.  

En befintlig gång- och cykelväg, kallad Norra promenaden, sträcker sig 
längs spårområdets östra sida från stationen, under viadukten, genom 
planområdet, till Norra industriområdet via Industrigatan samt vidare till 
Tryde i norr. 

Besökstrafik och parkering 
Infart till varuhusets besöksparking sker från Malmövägen och utfart via 
Skräddaregatan till Malmövägen. Befintligt varuhus har inom kvarteret 
Stärkan en besöksparkering med 250 platser. 

 
Besökstrafik till handelsområdet idag. 
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Godstrafik 
In- och utfart för godstransporter sker från Malmövägen via 
Skräddaregatan. Vid västra godsmottagningen finns plats för två större 
lastbilar och två skåpbilar. Godsmottagning och avfallshantering finns 
även i norra delen av kvarteret. 

 
Godstrafik till handelsområdet idag. 

Spårburen trafik 

 
Gröna spår är planerade att rustas upp och användas för uppställning av 
arbetsfordon. Övriga spår planeras att tas bort.  
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Spår 6 är ett aktivt järnvägsspår där Trafikverket har ett uttalat framtida 
behov av att kunna ställa upp arbetsfordon, såsom t. ex. makadamtåg 
eller spårriktare, på en sträcka av 250 meter norr om plankorsningen som 
byggs under 2022 och färdigställs till årsskiftet. Spår 1 och 2 är aktiva 
järnvägsspår som sträcker sig från stationen under viadukten och upp till 
växel 21 som ansluter till spår 6. 

För övriga spår norr om väg 11 har Trafikverket beslutat om att upphöra 
med underhåll. Beslut om avveckling av järnväg kommer att tas i början 
av 2023 och efter det kan spåren tas bort. Kommunen har beslutat att 
riva sina spår som ligger på kommunägd mark.  

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger cirka 300 meter norr om Tomelilla station med goda 
kollektivförbindelser med tåg, regionbussar och Skåneexpressen. 

Eventuella framtida trafikförutsättningar 

Eventuell Simrishamnsbana 

Vid en eventuell utbyggnad av Simrishamnsbanan krävs bland annat ny 
detaljplan och järnvägsplan. I ett sådant scenario kommer den interna 
plankorsningen med järnvägen stängas. Under konsekvenser på sid 54 
beskrivs konsekvenserna av en eventuell framtida järnväg. 

Eventuellt regionalt superbusskoncept 

Det pågår ett planeringsprojekt för ett regionalt superbusskoncept i syfte 
att utveckla kollektivtrafiken i delar av Skåne som saknar järnväg. Målet 
är att skapa snabba, effektiva och komfortabla resor genom att 
busslinjerna får färre busshållplatser och uppgraderade busstationer. I 
trafiken prioriteras busstråken och ges, i likhet med tåget, företräde och 
rakast möjliga körväg. 

Superbusskonceptet innefattar bland annat busslinjerna SkåneExpressen 
4 Kristianstad – Ystad samt SkåneExpressen 5 Lund. 

 
Superbusshållplatser Alternativ B, ett av flera alternativ, enligt ÅVS 
Superbuss Tomelilla, 2017-06-21.  
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Ett superbusskoncept med snabba, effektiva och komfortabla resor gör 
det möjligt för fler att välja bussen framför bilen, vilket i sin tur leder till 
minskad miljö- och klimatpåverkan. Konceptet ställer krav på nya gång- 
och cykelkopplingar till järnvägsstationen och centrum. Det förespråkas 
välplanerade gång- och cykelbanor hela vägen fram till stationen och 
närliggande pendlarparkeringar för både cykel och bil, för att skapa en 
trygg och trevlig miljö för smidiga byten. 

Eventuell rivning av viadukten och ny infart 

Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun tecknade 2017 en 
avsiktsförklaring gällande åtgärder på Väg 11 för anpassning för 
SkåneExpressen. Avsiktsförklaringen syftar bland annat till att riva 
viadukten för väg 11 och förlägga vägen i plan, skapa ett nytt 
hållplatsläge för expressbuss och även nya gång- och cykelförbindelser. 
Samtliga åtgärder är viktiga för ett attraktivt stationsläge och för att den 
barriäreffekt som viadukten har idag försvinner och Tomelilla knyts 
samman. Åtgärden kommer att genomföras inom planperioden 2022-
2033. Trafikverket har i sin verksamhetsplanering att 
planläggningsprocessen startar 2024 och planerad produktion 2028. 
Tomelilla kommun medfinansierar åtgärden till hälften. Ett 
medfinansieringsavtal avses tecknas hösten 2022.  

Om viadukten rivs skapas förutsättningar för en ny infart till 
handelsområdet från Gladanleden (Väg 11). Förändringarna kräver ny 
detaljplan. Denna detaljplan hindrar inte en sådan utveckling. 

Natur och rekreation 
Högre vegetation finns i den före detta Scanvillans trädgård och längs 
järnvägsspåret i plangräns och norrut. Öster om järnvägen där 
industribyggnaderna rivits består marken av sand där ruderatväxter och 
djur som gynnas av denna miljö etablerat sig spontant. 

Norr om planområdet sträcker sig ett grönstråk med en gång- och 
cykelväg kallad Norra promenaden som förbinder centrala Tomelilla via 
stationsområdet och under viadukten med ortens norra delar och byn 
Tryde.  

 
Efter rivning av Scanvillan står träden kvar i och kring trädgården. 
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Naturvärde  
En naturvärdesinventering för östra delen av planområdet har utförts av 
Ekologigruppen 2018. Inventeringsområdet utgörs av ett spårområde 
och en i huvudsak avriven yta som tidigare använts som industriområde, 
en lummig trädgård med fullvuxna träd och i söder ett grönområde med 
en dagvattendamm. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har 
naturvärdesobjekt med visst naturvärde, klass 4, inventerats samt 
fördjupade artinventeringar av insekter och fladdermöss genomförts.  

Områden med höga värden utgörs av de stora öppna sand- och 
grusytorna, medan omgivande marker har påtagliga eller endast vissa 
naturvärden. Det finns inga objekt med den högsta klassningen av 
naturvärde, klass1, i området.  

Två objekt med högt naturvärde, klass 2, områden av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå, 
har påträffats. De utgörs av spårområdet och den öppna grusiga 
industritomten. Blottade sand- och grusytor, lågvuxna gräsytor och 
blommande kantzoner ingår men viktiga nektarväxter för naturliga 
sandmarksekosystem saknas. I objekten förekommer ett antal rödlistade 
arter och naturvårdsarter.  

Naturvärdesklass 3 tolkas av Ekologgruppen som att de har betydelse på 
kommunal nivå. De bedöms ha betydelse för att den totala arealen av 
dessa områden ska kunna bibehållas. Objektet består av igenväxande 
gräsmarker i spårområdets utkanter där högre vegetation börjat etablera 
sig och där blomrika inslag ändå förekommer. 

Samtliga områden utanför det öppna spårområdet och industritomterna 
har bedömts som naturvärdesklass 4, områden som har betydelse på 
lokal nivå. 

Naturvärdeselement av särskild betydelse för objektens naturvärde har 
inte hittats inom området. 

Efter att planen varit på samråd kom frågan om det fanns sandödla i 
området upp. Ekologigruppen kompletterade sin utredning och 
inventerade området vid två tidpunkter då förutsättningarna var 
gynnsamma. Man fann sandödla på kontrollytor i närområdet men inte 
inom planområdet. Ekologigruppen konstaterar att sandödlan inte 
etablerat sig i området. 
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Karta över naturvärdesobjekt. Illustration: Ekologigruppen. 

Höga naturvärden område 3 och 4. 
Påtagligt naturvärden område 1. 
Påtagligt och visst naturvärde område 2 och 5-11. 
Det finns inga objekt med den högsta klassningen av naturvärde i området.  

Inom området har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på 
elva rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som 
indikerar höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald. 
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Rödlistade arter Tabell från Naturvårdsinventeringen, Ekologigruppen. 

De rödlistade arterna är två växter, sju insektsarter och två fåglar.  

 
Skyddade arter Tabell från Naturvårdsinventeringen, Ekologigruppen. 

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter 
som flugit förbi, alla vilda fåglar är skyddade enligt Artskydds-
förordningen §4.  

Fladdermöss deras boplatser och jaktrevir är fridlysta. Fyra 
fladdermusarter identifierats under inventeringen. Dessa arters 
livsmiljöer är skyddade enligt artskyddsförordningen och kräver dispens 
från Länsstyrelsen för åtgärder som kan skada dem. Fladdermössen är 
knutna till trädmiljöerna i Scanvillans trädgård samt kring dammen i 
söder. Träden kring dammen har senare avverkats i samband med 
utvidgning av dammen. De öppna ytorna utnyttjas inte av fladdermössen 
men dammen är en viktig del av deras jaktrevir. 
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Den biologiska mångfalden har sina största värden knutna till de störda 
sandiga miljöer som uppstått då industrierna revs. Eftersom de flesta 
värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga miljöer så finns mycket 
goda förutsättningar att kompensera för förlusterna genom att i god tid 
skapa nya likvärdiga habitat, dvs områden med liknande förutsättningar 
och livsmiljöer, inom kommunen och helst i områdets närhet. Nya 
habitat är beroende av skötsel, där ytorna inte tillåts växa igen, för att 
behålla sitt värde.  

Fladdermusinventering 

Fladdermusinvertering utfördes 2018 där även område norr om samtidigt 
inventerades för annat projekt. Inom planområdet hittades 5 
fladdermusarter: gråskimrig fladdermus (Vespertilio murinus), 
nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus 
pygmaeus), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) samt brunlångöra 
(Plecotus auritus). Större brunfladdemus samt de rödlistade arterna 
barbastell och sydpipistrell hittades utanför aktuellt planområde. 

De dominerande arterna var nordfladdermus och dvärgpipistrell, vilka 
tillsammans med gråskimlig fladdermus var de enda som uppehöll sig i 
området. Övriga fladdermöss noterades enbart i enstaka inspelningar och 
passerade bara förbi området. 

De noterade fladdermössen uppehåller sig vid dammen i områdets södra 
del samt vid den smala trädkorridoren längs järnvägen mot vattenverket, 
norr om planområdet. Kring Scanvillan och i trädgården hördes bara 
enstaka nordfladdermöss och dvärgpipistreller.  

 
Skogskorridoren norr om planområdet vid inventeringen. Källa Graptolit ord 
& natur. 

I stort sett är det bara de snabbflygande arterna nordfladdermus, 
gråskimlig fladdermus och dvärgpipistrell som uppehåller sig och 
födosöker i projektområdet, vilket också är det förväntade. Planområdet 
är litet, ligger insprängt i ett större industri- och villaområde och består 
av stora, öppna ytor. De flesta fladdermöss föredrar mörka, gröna ytor, 
varför de flesta fladdermössen flög vid dammen och skogskorridoren. 
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Lampor saknas i stort sett längs järnvägen, varför fladdermöss lätt kan 
röra sig där. Området är dock för litet för att på sikt hysa större kolonier.  

Artskydd 
Alla fladdermöss har ett strikt skydd i Sverige genom 
Artskyddsförordningen (2007:845), vilket innebär att fladdermöss 
(oavsett art och antal): 

1. inte får skadas eller dödas avsiktligt 
2. deras fortplantnings- och viloplatser inte får skadas avsiktligt 
3. inte får störas avsiktligt under tiden för fortplantning och 

flyttning 

Artskyddsförordningen tar dessutom upp fyra fladdermusarter som 
Sverige har förbundit sig att ta särskild hand om på ett aktivt sätt, 
exempelvis genom att upprätta särskilda skyddsområden. Arterna är 
barbastell, Bechsteins fladdermus, dammfladdermus och större musöra. 

Fladdermöss skyddas alltid genom artskyddsförordningen, oavsett om ett 
område är detaljplanelagt eller ej och vilket ändamål som är planlagd. 

Utöver lagen skyddas fladdermöss även genom EUROBATS-avtalet, en 
frivillig överenskommelse om skydd av fladdermöss i Europa och dess 
närområde, vilken Sverige har skrivit under. Avtalet utökar skyddet av 
fladdermöss till att gälla även deras födosöksområden och flygvägar. 

Geotekniska förhållanden 

Rekommendationer för grundläggning och markarbeten 
Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns AB 2014, är 
grundläggningsförhållandena generellt goda inom området. All jord med 
innehåll av mulljord måste grävas bort innan grundläggning. Inom delar 
av området har sanden en något sämre friktionsvinkel. För att uppnå 
högre hållfasthets- och deformationsparametrar rekommenderas att 
området ytpackas innan grundläggning. Mer detaljerade undersökningar 
måste utföras i projekteringsskedet. 

Hydrologiska förhållanden 

Grundvatten 
Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns AB 2014, låg 
grundvattennivån mellan ca 3,5–4,2 meter under markytan i januari-april 
2014. Grundvattennivåerna kan dock vara högre eller lägre under andra 
delar av året beroende på nederbörd. Nivån på grundvattennivån är 
oftast som högst under perioden februari till april. 

Enligt miljöteknisk markundersökning, utförd av VA-Teknik & 
Vattenvård 2015 respektive 2016, är grundvattenströmningen beräknad 
till en sydvästlig riktning. Det är tydligt att grundvattennivån i den östra 
delen av området är betydligt högre än i den västra, vilket kan påverkas 
av dagvattendammen i sydvästra delen av området. 
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Grundvattenförekomst 

Grundvattenförekomsten Tryde-Trydeek (MSCD: WA43414667) är en 
sand- och grusförekomst som breder sig inom nordvästra delen av 
planområdet. 

 
Sand- och grusförekomsten Tryde-Trydeeke (MSCD: WA43414667) 
markerad i blått med cyanfärgad gräns. 

Vattenskyddsområde 

Norr om planområdet finns ett vattenskyddsområde. Det är beslutat av 
Länsstyrelsen för att skydda en dricksvattentäkt.  Eftersom 
vattenskyddsområdet inte ligger inom planområdet och 
grundvattenströmmarna rör sig från vattenskyddsområdet, finns det 
möjlighet att infiltrera dagvatten inom området enligt LOD-principen 
(lokalt omhändertagande av dagvatten). 

Norra delen av planområdet berör grundvattenförekomsten Tryde – 
Trydeeke. Den ska också skyddas mot föroreningar för att behålla 
godkänd status. Det innebär att infiltration av dagvatten bör undvikas i 
denna del av planområdet.  

 
Vattenskyddsområde (NVR-ID 2012239) rödskrafferat och 
grundvattenförekomst Tryde-Trydeeke (MSCD: WA43414667) i blått i 
förhållande till planområdet markerat med gul gräns. 
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Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Miljöteknisk markundersökning och kompletterande undersökning har 
utförts av ingenjörsbyrån VA-teknik & Vattenvård inom fastigheterna 
Slakteriet 11 och 46 (nu även Slakteriet 53) under 2015 respektive 2016. 

Undersökningarna konstaterar att det finns föroreningar i marken som 
måste saneras för att fastigheten Slakteriet 11 ska vara lämplig för 
föreslagen markanvändning. 

Inom centrum- och handelsområde samt på parkeringen vistas 
människor tillfälligt och detta område bör därför uppnå 
Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Allmän plats, natur, där alla grupper av människor från barn till äldre 
permanent kan vistas motiverar däremot användandet av generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

Påträffade förhöjda halter rör sig i mark om PAH (polycykliska 
aromatiska kolväten), petroleumprodukterna alifater och aromater, samt i 
grundvattnet om oljeföroreningar som alifater, aromater och PAH-
föroreningar, samt bekämpningsmedlet prometryn. I en testpunkt för 
grundvattnet påträffades dikloreten som dock i kompletterande 
utredningen inte visade sig överstiga riktvärdena.  

Saneringsbehov finns kring två punkter i sydvästra delen fastigheten 
Slakteriet 11. 

Efterbehandlingsåtgärder, sanering, markarbeten, schaktning eller dylikt 
som behöver vidtas i ett förorenat område ska föregås av en anmälan 
enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund i god tid, minst sex veckor, innan arbetet startar. 

Startbesked för byggnad eller parkering får inte ges innan marksanering 
genomförts och godkänts av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.  

 
Provpunkter med saneringsbehov markerade med rött i illustration ur 
kompletterande undersökning, VA-Teknik & Vattenvård. 
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Inom kvarteret Stärkan har det legat en stärkelsefabrik och 
bränneriverksamhet har bedrivits innan nuvarande handelsverksamhet 
etablerade sig. Verksamheterna bedöms i sig inte innebära några större 
risker för markföroreningar. Det går dock inte att utesluta att det 
förekommer förhöjda halter av PAH, metaller och/eller PCB i ytlig jord 
under befintlig asfalt, mot bakgrund av att fyllningen kan vara förorenad 
av tidigare uppvärmning (kol/koks, aska) samt påverkad av läckage från 
eventuell tjärasfalt och/eller från eventuellt förekommande PCB-haltiga 
fogar i de nyare delarna av byggnaderna (från 1940-1960 talen). 

 
Flygfoto från ca 1975 med kvarteret Stärkan markerat i rött. 

Området ska även fortsatt användas för handelsändamål, vilket 
motsvarar en markanvändning i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktvärde för MKM. Det bedöms mindre troligt att det förekommer 
representativa halter PAH, metaller och/eller PCB inom området som 
överstiger de generella riktvärdena för MKM, men det går inte utan 
provtagning att utesluta. Utifrån att det inte bedöms ha förekommit 
några gropar, dammar eller källare inom området är eventuellt 
förekommande förhöjda halter mest troligt avgränsade till det ytligaste 
jordlagret.  

Utifrån nuvarande markanvändning bedöms det inte troligt att eventuellt 
förekommande föroreningar utgör någon oacceptabel risk för 
människors hälsa eller miljön. Detta då området är bebyggt eller 
hårdgjort och grundvattenytan förekommer relativt långt under 
markytan. Därmed är såväl exponeringsrisker (styr risker för människors 
hälsa) och spridningsrisker (styr risker för påverkan på grundvattnet) 
små. I samband med exploatering av fastigheten bör dock 
kompletterande undersökning utföras, om inte annat för att undersöka så 
att föroreningar inte byggs in samt inför urschaktning av massor av 
anläggningsskäl och inför masshantering. 
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Radon 
Geotekniska undersökningen, Tyréns 2014-05-19, visade att 
markradonhalten är uppmätt till mellan 2,1 och 18,4 kBq/m3. Detta 
innebär att marken klassas som normalriskmark (10-50 kBq/m3). 

Buller 
Med dagens utfartstrafik på Skräddaregatan beräknas riktvärdet på 55 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå att tangeras medan riktvärdet 70 dBA 
maximal ljudnivå vid enstaka tillfällen kan överskridas på uteplats vid 
närliggande bostadshus. Då riktvärdet 55 dBA inte överskrids bör inga 
bullerskyddande åtgärder vara nödvändiga. Dock kan 70 dBA maximal 
ljudnivå överskridas på uteplatserna på Bagaren 12 och Skräddaren 8 vid 
enskilda fordonspassager. 

Farligt gods 
I Tomelilla kommun är riksväg 11 och 19 rekommenderade vägar för 
transporter med farligt gods, dock inte på del av väg 11 förbi 
planområdet. 

Översvämningsrisk 
I dagvattenutredningen, 2018-06-21, utförd av Dämningsverket, visar en 
enkel hydraulisk modell av områdets ytavrinning vid ett stort skyfall. Den 
visar att ytvattnen rinner från öster mot järnvägsområdet och att 
järnvägsområdet sluttar norrut utom en liten del i söder där vattnet 
rinner söderut. 

Med anledning av översvämningsproblematik nedströms planområdet är 
målet med dagvattenhanteringen att minst fördröja dagvattenflödet till 
dagens nivå. 

 
Förenklad och icke kalibrerad hydraulisk modell uppbyggd i HEC-RAS som 
visar ytlig avrinning. Illustration: Dämningsverket AB. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dricksvatten, spill-
vatten och dagvatten. Anslutningspunkter med erforderlig kapacitet 
finns.  

Dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet 
från östra delen av planområdet leds till dagvattendammen där det 
fördröjs och renas innan det leds vidare under Gladanleden och vidare 
till Välabäcken. 

Dagvattendammen byggdes i mitten av 1990-talet efter ett antal stora 
regn som ledde till stora dagvattenflöden och översvämningar i det 
närliggande industriområdet. Översvämningsproblemen är som värst 
längs med Byskillnadsgatan mot Välabäcken där översvämningar 
uppträder även efter dammens tillkomst. 

Kommunens VA-enhet, numera kommunala bolaget Österlen VA AB, 
har under 2020 byggt om dagvattendammen så dess funktion har ändrats 
från att bara fungera som ett fördröjningsmagasin vid stora flöden till att 
både magasinera och rena dagvattnet vid både små och stora regn.  

 
Dagvattendammen med brunn för nytt utlopp, sett från sydväst 2020-09-17. 

Enligt avrinningsområden avvattnas ca 28 ha till dammen. Det bör inte 
ledas större flöden än tidigare till dagvattendammen då dammen troligen 
endast är dimensionerad efter markanvändningen när dammen byggdes 
på mitten av 90-talet.  

Total reglervolym i dammen är idag ca 2600 m3. Mest troligast finns 
behov av att utöka fördröjningsvolymen i dagvattendammen. Det finns 
dock ingen åtgärd inplanerad i dagsläget.  

El 
E:ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar, samt en transformatorstation inom kvarteret Stärkan. 
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Fjärrvärme 
Inom fastigheterna Slakteriet 11 och Slakteriet 53 finns underjordiska 
fjärrvärmeledningar för Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. 

Telemast 
Inom fastigheten Slakteriet 11 finns en anläggning för mobilbasstation 
för Telia Towers Sverige AB genom ett aktivt arrendeavtal där 
nuvarande avtalsperiod sträcker sig till 2022-03-31. 

Fiber 
Inom planområdet finns underjordiska fiberledningar för Teleservice 
Skåne AB. Fastigheten Stärkan 1 är ansluten med fiber från Teleservice 
Skåne AB.  

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns 
och Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13. 
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Planförslag  

 
Illustrationskarta 

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många 
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, 
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Många 
människor rör sig dagligen i denna del av Tomelilla. Planen möjliggör en 
stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra Skåne. Det 
ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden, skyltar, parkeringsytor, 
planteringar m.m. som ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons 
varumärke.  

Planen möjliggör en utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus genom att 
byggrätten utökas väster om järnvägen och industriområdet öster om 
järnvägen omvandlas till handelsområde med byggrätt för handel och 
hotell i öster och med en väl tilltagen parkeringsyta. Ny tillfart skapas 
från Hannelundsgatan och handelsområdets två delar får en intern 
koppling för fordon, gående och cyklister i en plankorsning över 
järnvägen.  

Lokstallet bevaras och skyddas. Förutsättningarna för bevarande ökar i 
och med att det kan användas för handel och centrumändamål och 
genom att det finns möjligheter till viss tillbyggnad.  

Området innehåller fladdermöss och andra skyddade arter som etablerat 
sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs. En sammanhängande 
grönstruktur med sparade stora träd för fladdermössen och skötsel av 
öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och insekter, kompenserar 
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för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer även att 
vidtas utanför planområdet. 

Dagvatten från området infiltreras och fördröjs på grönytor, i 
underjordiska dagvattenmagasin och genom att parkeringen delvis 
beläggs med genomsläpplig gräsarmering. Dammen med omgivande 
grönområde fungerar för fördröjning av dagvatten och tål översvämning 
vid skyfall. 

Bebyggelse 
Viadukten över järnvägen beräknas rivas om några år. Då ändras 
Gladanledens landsvägskaraktär till en stadsgata eller boulevard. 
Expressbussarna kommer troligen att ha sina hållplatser längs gatan. Det 
innebär att varuhuset blir en ännu tydligare del av stadsmiljön kring 
stationen vilket understryker behovet av en genomarbetad gestaltning. 

Den stora volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett 
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan 
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av 
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med 
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad.  

Illustrationen visar en byggnad med ett stomsystem som kan byggas till 
efter hand. Då utbyggnaden kommer att ske i flera etapper är det troligt 
och önskvärt att variationen blir större och skalan bryts ner ännu mer. 

 
Volymskiss som visar en möjlig utformning där byggrätten i detaljplanen utnyttjas fullt ut. Efterhand som 
fastigheten bebyggs kommer parkeringen att flyttas över till andra sidan Järnvägen. Besökande som kör in 
från Malmövägen ska köra ut via Hannelundsgatan. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 
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De olika byggnadshöjder som planen medger, ger goda förutsättningar 
till variationer, bland annat kan den sneda fastighetslinjen mot vägen, ge 
variationer i djupled; varje "skepps"-gavel friläggs från den intilliggande 
och så stärks känslan av egna huskroppar. Om det så önskas så kan man 
uppnå en ännu större variation genom att variera tegelfasaderna på de 
olika gavlarna. De olika gavlarna som bryter ner den massiva volymen i 
mindre enheter. De lägre volymerna mot gatan står mot gavlar som reser 
sig till den fulla höjd som planen tillåter i de bakre skeppen. 

Detaljplanen möjliggör en utökning av befintligt varuhus byggnadsarea 
väster om järnvägen från ca 10 000 m2 till ca 15 500 m2 samt ny 
kommersiell bebyggelse på 6 800 m2 i östra delen av planområdet. 
Byggrätten tillåter 10 meter totalhöjd i större delen av kvarteret Stärkan 
men är begränsad till 8 meters totalhöjd och 3 meters byggnadshöjd i 
norr mot villabebyggelsen. 

 
Befintligt varuhus är tillbyggt i etapper utifrån Stärkans fina gamla 
tegelbyggnad. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

Befintligt varuhus är byggt i en våning med en andra våning för 
personalutrymmen och lager i den gamla stärkelsefabriken och 
tillbyggnaden bör följa samma princip. Den gamla fabriksbyggnaden ger 
karaktär och identitet till varuhuset. 

 
Efter att plankorsningen är på plats är en första möjlig etapp att anlägga 
parkeringen och att bygga en lagerbyggnad på östra sidan.  
Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 
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I en möjlig andra etapp redovisas en ny entré, en tvåvånings 
kontorsbyggnad mot järnvägen och ett skepp med sadeltak enligt det tänkta 
byggsystemet. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.  

Stärkans tegelfasad och flacka sadeltak avspeglas i den nya bebyggelsen. 
Planen föreskriver att fasaderna ska ha inslag av tegel, puts eller sten. 
Den vita tvåvåningsbyggnaden är en illustration för en kontorsbyggnad 
och inget färdigt förslag. Den visar värdet av variation i höjd, färg och 
uttryck samtidigt som den är en del av en helhet. 

  
En senare etapp illustreras där två skepp byggts ut framför den befintliga 
södra fasaden. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.  

Fastighetsgränsen i söder är inte parallell med den befintliga fasaden. 
Den är en välgörande anledning till en trappad eller förskjuten fasad där 
de tre skeppen är olika långa vilket skapar liv i byggnaden och bryter ned 
skalan. 
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I denna bild har i stort sett hela byggnadsarean utnyttjats men det finns 
möjlighet att bygga till en andra våning över en stor del av ytan. Illustration 
Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

Den nya byggnaden kommer att byggas ut i etapper. Byggrätten är 
mycket större än varuhuset är idag. Med den centrala placeringen och 
stora volymen är det av stor betydelse hur byggnaden gestaltas. Visuellt 
och funktionellt bör den delas in i volymer och byggnadsdelar som ger 
ett mer småskaligt intryck. Fasadlinjen kan varieras och med fördel ge 
plats för grönska. Byggnadshöjd och takutformning kan också bidra till 
att dela in byggnaden. Fasaden med vertikala linjer, entréer eller fönster 
och ett varierat fasadmateriel bidrar också till skalan. Samtidigt som 
byggnaden delas upp ska den ge ett väl gestaltat helhetsintryck. Med en 
tidigt framtagen tydlig målbild kan de olika etapperna bidra till ett gott 
slutresultat. Byggnaden kommer att få stor betydelse för såväl Tomelillas 
som varuhusets varumärke. 

Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen 
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja 
dagvatten och producera el. 

 
Bild från viadukten. Två pylonskyltar syns en nära vägen och en på 
parkeringen vid lagerbyggnaden och hotellet som syns bakom 
parkeringsytan. En enkel glastillbyggnad visas på lokstallet. Illustration Plan 
och Byggnadskonst i Lund AB. 
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Skyltar ska vara anpassade efter den omgivande stadsmiljön och placeras 
på fasad inom byggvolymen eller fristående med en skala och höjd som 
underordnar sig byggnaderna. Det innebär att de inte får vara högre än 
10 meter. 

 
Parkeringsplatsen med kundvagnplatser, plantering med hotell och 
lagerbyggnad i bakgrunden. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

På Slakteriet 11 innehåller planen byggrätt, med totalhöjd 10 respektive 8 
meter, för handel där en mindre del även tillåts innehålla hotell. Dessa 
byggnader kommer att synas i bakkanten på parkeringen från 
Gladanleden. Det betyder att de också är viktiga för stadsbilden och 
intrycket av området vilket ska beaktas i gestaltningen. Byggnaderna som 
ligger intill infarten till parkeringsområdet kan användas som lager eller 
för handel med skrymmande varor, till exempel trädgårdsmöbler, som 
kan lastas direkt in i en bil.  

Inom parkeringsytan finns möjlighet att uppföra skärmtak för 
kundvagnar och mindre kiosk, eller liknande till en total byggnadsarea på 
500 m2, där varje byggnad får vara högst 50 m2.  
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Lokstallet 

 
Lokstallet sett från sydväst. 

Det gamla lokstallet är en kulturhistoriskt värdefull tegelbyggnad på cirka 
100 m2 belägen intill spårområdet. Byggnaden bevaras och skyddas i 
detaljplan med planbestämmelser om rivningsförbud och varsamhet. 
Tegelfasad med mönstermurning, takpannor, fönstersättning, spröjsade 
fönster och öppningar ska bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig 
byggnaden. Byggnaden ges ett sammanhang genom att detaljplanen 
möjliggör för ny användning till exempel som café till varuhuset. 
Detaljplanen möjliggör tillbyggnad av ca 50 m2 i norr och ca 65 m2 åt 
söder. Förslagsvis som uteservering med skärmtak eller som inglasad 
byggnad som harmonierar med och underordnar sig lokstallet. 

Lokstallet ligger på en egen fastighet som kan slås samman med 
handelshusets fastighet. Om så inte sker krävs servitut eller liknande för 
tillfart till lokstallet.  
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Grönstruktur 
Grönstrukturen i området är av stor betydelse för hela tätorten. Inom 
både allmän plats och kvartersmark förstärks grönstrukturen genom att 
stärka förmågan för att bidra med ekosystemtjänster och främja biologisk 
mångfald. Området för och kring dagvattendammen utformas för att ta 
hand om dagvatten och gynna skyddade arter och habitat, men även för 
att skapa en när- och rekreationsmiljö med stor betydelse för människors 
hälsa och livskvalitet. 

Natur och rekreation 
Norra promenaden är ett gång- och cykelstråk som sträcker sig längs 
spårområdets östra sida. Tillsammans med passagen över spårområdet 
kopplar stråket samman centrala Tomelilla och stationsområdet med det 
nya handelsområdet, bostadsområden och industriområde i norr, samt 
med Tryde by. Norra Promenaden är också ett grönstråk vilket bör 
förstärkas som rekreationsområde, spridningskorridor och 
kompensationsytor innan slakteritomten åter bebyggs.  

I planområdets sydöstra del finns en dagvattendamm, den planläggs som 
allmän plats, Natur. Området har plats för flera ekosystemtjänster bland 
annat, ska dagvatten fördröjas och renas, kompensationsåtgärder för 
skyddade arter genomföras och det är en del i rekreationsstråket ut från 
tätorten. 

Dammen har en koppling till före detta Scanvillans trädgård med 
exotiska träd och den naturmark som bildar en skyddszon mellan 
villorna öster om trädgården och industrin norr om dem.  

Förstärkning av livsmiljöer för skyddade arter 
Naturmarken kring dammen ska utvecklas för flera funktioner. Den blir 
kompensationsområde för de skyddade arter som finns inom 
planområdet. Därför kommer markvegetationen att störas och sandytan 
delvis ligga öppen för att gynna ruderatväxter och insekter som trivs i 
denna miljö. Fladdermössen är beroende av en återplantering av träd så 
att de får skydd kring dammen. Dammen och omgivande ytor som bör 
sänkas, har dessutom en viktig funktion som översvämnings- och 
fördröjningsytor vid skyfall. 

Trädbeståndet kring dammen avverkades då dammen byggdes om. Nya 
träd delvis av snabbväxande arter ska etableras för att gynna fladder-
mössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden. Den mark 
som inte planteras ska lämnas som sandmark där vegetationen inte tillåts 
täcka ytan helt. Markskiktet ska i delar rivas upp så att nya sandytor 
skapas där växter och insekter som finns i närområdet kan leva vidare. 
Den är en del i dagvattenhanteringen. Dammen behöver utökas och det 
är en fördel om marken kring den sänks för att fördröja vatten vid 
framtida skyfall. 
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Naturområdet inom planområdet och området för den framtida utfart kommer utvecklas under 2023.  
Skiss på föreslagen utformning av landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén. 

Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd 
bland annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation 
bevaras i planen. Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för 
att gynna skyddade arter, främst fladdermöss. 

Befintliga träd skyddas i planen med utökat lov för trädfällning och 
bestämmelser om att endast träd som utgör fara får fällas. 

 
Stora träd i den före detta trädgården och grusytan där Scanvillan låg ger 
goda förutsättningar får de skyddade arterna. 

 

223



 Dnr: Ks 2012/243 
 Antagandehandling 
 2022-11-07 

 

41 
 

 
Bilden visar gröna stråk ut i landskapet och in i samhället samt ytor inom och utanför planområdet som ska 
nyttjas för kompensationsåtgärder. Spårområdet, orange yta, är planlagt som järnväg men innehåller höga 
naturvärden som kan bevaras. 

Marken kring järnvägsspåren ska behandlas på liknande sätt. Kommunen 
kommer dessutom att stärka de gröna korridorerna, som leder ut från 
området, och anlägga fler kompensationsytor av ruderatkaraktär i 
närområdet. Av hänsyn till fladdermössen ska fladdermusholkar sättas 
upp och belysningen i området vara sparsam och riktas nedåt. Låga 
belysningsstolpar där ljusstyrkan inte är högre än nödvändigt och där 
ljuset inte sprida uppåt skapar en trevlig miljö med bra överblick så att 
området upplevs som tryggt samtidigt som störningen begränsas. Med 
ett svagare allmänljus på en större yta ökar tryggheten då man inte 
bländas utan kan se vad som finns utanför ljuskäglorna. Norra 
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras en 
grusbelagt gång- och cykelbana som inte kommer belysas. 
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Gator och trafik 

  
Trafikkarta planförslag 

Omgivande gator 
När detaljplanen vinner laga kraft avser kommunen stänga av för all 
motortrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen samt eventuellt 
någonstans på Sälshögsvägen norr om Hannelundsvägen. Gång- och 
cykelvägen kommer dock att vara kvar. 

Gång- och cykeltrafik 
Handelsområdet är enkelt att ta sig till fots- och med cykel då området 
som ligger i direkt anslutning till kollektivtrafiknoden Tomelilla station 
och har väldigt god koppling till omgivande gång- och cykelvägnät.  

Det allmänna gång- och cykelvägnätet knyts samman inom planområdet 
med dess nya gång- och cykelvägar och via plankorsning över 
spårområdet. Ny gång- och cykelväg planeras dessutom längs 
Gladanleden utanför planområdet.  
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Genom att komplettera det allmänna gång- och cykelvägnätet med inom 
handelsområdet goda gång- och cykelmiljöer med cykelparkeringar i nära 
anslutning till verksamheternas entréer underlättas det för besökarna att 
ta sig till handelsområdet utan att behöva använda bil. 

 
Förslag på möjliga för handelsområdet interna cykelvägar (cyanfärgade) 
som tillsammans med cykelparkeringar i nära anslutning till 
verksamheternas entréer ger förutsättningar för hållbart resande.  

För att åstadkomma trygga och attraktiva gång- och cykelvägar 
förespråkas god belysning och grönska. Belysning bör av hänsyn till 
fladdermössen vara på låga stolpar och riktas nedåt. Sträckan av Norra 
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en 
grusbelagt gång- och cykelbana utan belysning. Passagen över spåret för 
fotgängare och cyklister ges en trafiksäker utformning och skiljs från 
biltrafiken med ett räcke. 

Ett mer attraktivt och välutbyggt gång- och cykelvägnät gör att 
handelsområdet och hela norra delen av Tomelilla centralort norr riksväg 
11 samt Tryde by kopplas samman med övriga Tomelilla och 
stationsområde vilket underlättar för och ökar möjligheten till hållbart 
resande och minskat bilberoende.  
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Bilburen besökstrafik 
Handelsområdet nås från väster via befintlig infart från Malmövägen 
genom fastigheten Stärkan 1 och över spårområdet till parkeringen. 
Trafik från norr och öster leds till parkeringen via ny in- och utfart från 
Hannelundsgatan. All utfart sker via Hannelundsgatan till väg 1561.  

 
Planerad bilburen besökstrafik 

Besöksparkering 

Besöksparkering för bilar föreslås som en samlad parkeringsyta öster om 
spårområdet gemensamt för verksamheterna på båda sidor järnvägen. 
Parkeringen rymmer cirka 590 bilar, vilket också ligger i nivå med 
beräknat parkeringsbehov på 25 parkeringsplatser per 1000 m2 
bruttoarea (BTA), Ramboll 2022-09-09. Handelsområdet som planeras 
att byggas i huvudsak i en våning är också tänkt att likt befintligt varuhus 
till viss del ska uppföras i två våningar. Detta skulle innebära en 
handelsvolym som är i balans med beräknat parkeringsbehov. Om 
handel i framtiden uppförs i två plan över större del av området eller 
andra verksamheter kommer att inrymmas i fastigheterna ska 
parkeringsbehovet utredas och säkerställas i samband med bygglov.  

Tilltagna cykelparkeringar föreslås i nära anslutning till verksamheternas 
entréer som tillsammans med det kollektivtrafiknära läget kan komma att 
minska behovet av parkeringsplatser. 

Med tanke på framtida tillgång till både god kollektivtrafik samt 
möjligheten att knyta området till tätorten via gång- och cykelnätet på ett 
attraktivt sätt finns goda möjligheter att resa till området. 
Parkeringsutredningen, Ramboll 2022-09-09, föreslår möjliga åtgärder 

227



 Dnr: Ks 2012/243 
 Antagandehandling 
 2022-11-07 

 

45 
 

för att ytterligare bidra till ett hållbart resande och därför kunna minska 
parkeringsbehovet. Dels föreslås attraktiva cykelparkeringar med 
låsmöjligheter, hemleverans av varor, samåkningskampanjer för anställda 
och möjlighet att låna utrustning för hemtransport av varor. 

 
Bild på armerat gräs på parkeringsytan. 

Parkeringsplatserna föreslås beläggas med armerat gräs för att minska 
andelen hårdgjorda ytor. Detta för att infiltrera och fördröja dagvatten. 
Infiltration ska dock undvikas ovanpå grundvattenförekomsten. 
Föreslagna parkeringsplatser upptar cirka 40% av parkeringens totala yta. 
Körytor och gångstråk beläggs med asfalt eller plattor för att det ska vara 
bekvämt att gå och dra kundvagnar där. 

Parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 meters gångavstånd 
från entréer.  

Cykelparkering nära entréer med regnskydd och plats för lådcyklar 
minskar behovet av att köra bil korta sträckor och ökar tillgängligheten. 

Kommunen ser gärna att laddstolpar uppförs inom besöksparkeringen. 

Handelsområdet består av flera fastigheter. Parkering, interna kör- och 
gångytor, kundvagnskjul, dagvattenmagasin m.m. ska vara gemensamt 
för dessa fastigheter. Om fastigheterna inte slås samman ska en 
gemensamhetsanläggning eller liknande bildas. 
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Godstrafik 
Befintlig godsmottagning i hörnet Malmövägen - Skräddaregatan 
minskas och anpassas efter färre godstransporter. Nya godsmottagningar 
planeras i norra delen av fastigheten Stärkan 1 och vid infarten från 
Hannelundsgatan. Godstrafik till de nya godsmottagningarna sker via 
Hannelundsgatan från Norra industriområdet och väg 1561. 

 
Godstrafik till planerade godsmottagningar 

Plankorsning och spårtrafik 
Handelsområdets båda delar kopplas samman med en plankorsning över 
järnvägsspåret norr om lokstallet. Korsningen utformas med körbana för 
intern trafik inom handelsområdet och en kommunal gång- och 
cykelväg.  

 
Sektion av föreslagen plankorsning.  

Plankorsningen planeras trafikeras med dubbelriktad godstrafik mellan 
klockan 7 och 16. Drygt hälften av varuhusets kunder kommer via 
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befintliga infart från Malmövägen i väster och ska korsa järnvägen för att 
nå besöksparkeringen. Övrig besökstrafik kommer via Hannelundsgatan 
och belastar inte plankorsningen. Plankorsningen kommer även att 
nyttjas av det fåtal besökare i båda riktningar för att nå parkering för 
rörelsehindrade vid varuhusets entré. Biltrafiken kommer begränsas till 
varuhusets öppettider. 

Plankorsningens gång och cykelbana kommer att användas av kunder 
som ska gå mellan varuhuset och parkeringen. Den kommer också vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik dygnet runt. Säkra övergångar 
utformas där fordonstrafik korsar gång- och cykeltrafik. 

Järnvägsspåret kommer endast att trafikeras av ett fåtal arbetsfordon, till 
exempel spårriktare och makadamtåg, i väldigt låg hastighet. Det 
kommer att nyttjas cirka vart femte år och endast av arbetsfordon. 
Korsningen förses med kryssmärken samt bemannas med flaggvakt vid 
järnvägstrafik. Norr om plankorsningen ges plats för ett 250 meter långt 
spår för uppställning av tåg. Detta spår ligger delvis utanför planområdet. 

För att undvika spårspringning uppförs stängsel eller företrädesvis annan 
avskärmning i form till exempel vegetation längs fastighetsgräns på 
handelsområdets parkering. Avskärmningen ska utformas i samråd med 
Trafikverket. 

Teknisk försörjning 
Fastigheterna kan anslutas till befintliga nät. 

Vatten och avlopp 
Det bedöms finnas tillräcklig kapacitet för dricksvatten och spillvatten 
för utbyggnad enligt planförslaget. 

Det ligger en spillvattenledning inom fastigheten Stärkan 1 öster om 
befintlig varuhusbyggnad. Den hindrar en sammanhängande utbyggnad 
österut. Möjligheten att flytta ledningen och leda den över nordöstra 
delen av fastigheten och under järnvägen i samma läge som plankorsning 
för att ansluta till befintlig spillvattenledning där har utretts och 
befunnits genomförbart. Ledningen läggs om i samband med att 
plankorsningen byggs. Samtidigt lägger VA-bolaget en vattenledning i 
samma läge. Befintlig spillvattenledning måste tas ur drift när den nya 
spillvattenledningen är anlagd och ansluten till befintligt 
spillvattensystem. Bygglov för utbyggnad inom Stärkan 1 kan inte ges 
förrän spillvattenledningen är tagen ur bruk, vilket regleras i 
exploateringsavtal. 

Brandpost kan lämpligen placeras inom fastigheten Stärkan 1 där ny 
vattenledning kommer anläggas. Kapaciteten i ledningsnätet kommer 
vara tillräcklig. 

Dagvatten 
Dagvattnet från planområdet rinner till två olika recipienter. Öster om 
järnvägen rinner det till Välabäcken väster om järnvägen Stenbybäcken. 
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Föreslagen dagvattenhantering öster om järnvägen är baserad på 
beräkningar och förslag enligt dagvattenutredning av Dämningsverket 
AB, 2018-06-21, och kompletterande dagvattenutredning av Sweco, 
2020-05-04.  

Dagvattensystemet ska klara ett dimensionerande regn med 10 års 
återkomsttid utan att dämning till markytan inträffar. Utförda 
fördröjningsberäkningar visar behov av ca 260 m3 fördröjning inom 
planområdet för att fördröja det framtida dagvattnet till dagens nivå. 
Föreslagna fördröjningsmagasin och makadamdiken beräknas ge ett 
marginellt mindre flöde än i dagsläget, vilket ytterligare bidrar till att 
minska risken för översvämningar längre nedströms i systemet.  

Vid nyexploatering bör möjligheten att med många mindre åtgärder i 
hela avrinningsområdet göra stor nytta för systemet. Det kan göras 
genom att takytor som är direkt anslutna till dagvattensystemet förses 
med utkastare som låter vattnet rinna över genomsläppliga ytor. Vattnet 
från avrinningsytor bör ledas mot grönytor det kan underlättas genom att 
ytorna inte avgränsas med kantsten. Möjligheten att skapa magasin av 
olika storlek bör utnyttjas. 

Utbyggnaden ska bidra med en hållbar dagvattenhantering där det inom 
kvartersmark kommer krävas åtgärder i form av ca 260 m3 

fördröjningskapacitet. Söder om grundvattenförekomsten ställer 
planbestämmelser krav på att parkeringsytorna till 35% ska vara 
genomsläppliga. Regnvattnet leds till genomsläppliga ytor längs 
järnvägen och kring dammen där vattnet kan infiltreras. Viktigt är att 
dagvattnet hanteras inom planområdets fastigheter och inte rinner in på 
angränsande fastigheter som på järnvägsområdet. 

 
Exempel på genomsläpplig parkeringsyta med gräsarmeringssten, 
makadamdiken och träd som infiltrerar och fördröjer dagvatten. 

Enligt Dämningsverkets tidigare utredning bör dammens volym 
dessutom ökas. Det kan ske genom att dammen fördjupas eller genom 
att markytan kring dammen sänks. 
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Stärkan 1 är sedan tidigare helt hårdgjord. Förutsättningarna förändras 
inte då planen ger byggrätt för i stort sett hela fastigheten. Det är av stor 
vikt att åtgärder av olika slag vidtas för att fördröja och minska flödet till 
dagvattennätet. 

Kommunen bedömer att det dagvatten som genereras på grund av 
genomförandet av den nya detaljplanen ska tas om hand inom 
planområdet för att inte riskera översvämning nedströms. 

El 
Byggrätt för en ny nätstation planläggs inom den östra delen av 
planområdet och byggrätt inom den västra delen för befintlig nätstation 
vid Skräddaregatan planläggs.  

Telemast 
Mobilbasstationen inom kvartersmark för handel och centrumändamål 
avses finnas kvar. 

Geotekniska frågor 

Grundläggning 
Tyréns AB har gjort en geoteknisk undersökning under januari-april 
2015. Grundläggningsförhållandena är generellt goda inom området. Mer 
detaljerade undersökningar krävs dock då byggnaders utformning och 
läge är kända, speciellt med tanke på att det inte är naturligt lagrad jord. 

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Marken saneras kring två punkter inom fastigheten Slakteriet 11 för att 
genomförandet av detaljplanen ska kunna bedömas lämplig. Punkterna 
ligger i sydvästra delen av planerad parkeringsyta samt precis söder om 
parkeringen. 

Inom kvarteret Stärkan bedöms det mindre troligt att det förekommer 
föroreningshalter som överskrider de generella riktvärdena för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Då det dock inte går att utesluta så 
utförs kompletterande undersökning inför urschaktning av massor av 
anläggningsskäl och inför masshantering vi exploatering. 

Radon 
Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på 
normalriskmark uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda 
krav ställs på byggnadens täthet mot inläckage av jordluft. Bottenplattor 
utförs så styva att inte genomgående sprickor uppstår. Alla 
genomföringar (t.ex. rör), skarvar (t.ex. i gjutskarvar), övergångar mellan 
grundkonstruktion och vägg, m.m. tätas. Tätning kan ske med ingjutna 
flänsförsedda rör, fogband, elastisk fogmassa eller motsvarande.  
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Översvämningsrisk 
Dagvattenutredningen, dämningsverket 2018-06-18 redovisar goda 
förutsättningar att leda undan extremflöden från området utan att skador 
sker på ny eller befintlig bebyggelse. Dagvatten kommer att kunna flöda 
ytledes västerut precis som i dagsläget. Detaljerad höjdsättning hanteras 
inom ramen för bygglovsprocessen. Se bild nedan för förslag på ytliga 
avrinningsvägar. 

 
Förslagna ytliga rinnvägar ur dagvattenutredning, granskningshandling 
2018-06-18. Illustration: Dämningsverket AB  

Buller 

Trafikbuller 

Den planerade utbyggnaden av handelsområdet innebär att 
personbilstrafiken på Skräddaregatan enbart kommer bestå av trafik till 
bostadshusen då den nya infarten från Malmövägen leder personbilarna 
över järnvägen till parkeringen som endast har utfart via 
Hannelundsvägen. 

 
Bilburen besökstrafik. Se även sid 44. 
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Utbyggnaden resulterar i lägre ljudnivåer och mindre risk för störning. 
Med en bedömd trafik på Skräddaregatan efter utbyggnad till cirka 100-
150 fordon per dygn uppskattas ljudnivåer till som högst cirka 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad närmast Skräddaregatan. Vilket inte 
överstiger gällande rekommendationer. 

Den tillkommande trafiken via Hannelundsvägen kommer inte att 
överstiga rekommenderade bullervärden vid Slakterigatan och vid 
Hannelundsvägen ligger endast verksamheter. 

Buller från parkeringsområdet beräknas inte ge upphov till ekvivalenta 
ljudnivåer över 50 dBA vid närmaste bostäder. Som högst beräknas cirka 
43 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad till bostadshus i den nordvästra 
delen av planområdet. 

Godstrafik och avfallshämtning 

Godsleveranser till den västra godsmottagningen vid Malmövägen sker 
med infart från Skräddaregatan och utfart till Malmövägen. Till den 
nordvästra och östra delen av handelsområdet sker leveranser via 
Hannelundsvägen. 

 
Godstrafik och godsmottagningar. Se även sid 46. 

Beräkning av buller från godsleveranser visar att riktvärdet dagtid, 50 
dBA ekvivalent ljudnivå, kan överskridas med nivåer upp till ca 52 dBA 
vid bostadshus nära den västra godsmottagningen. 

Vid den nordvästra och den östra godsmottagningen beräknas ekvivalent 
ljudnivåer till under 50 dBA vid fasad på närliggande bostadshus. 

Vid hämtning av container och avfall i västra och nordvästra delen av 
handelsområdet beräknas ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 50 dBA 
med nivåer upp till 52-54 dBA vid fasad. 

För att begränsa bullerpåverkan från godsleveranser och hämtning av 
containrar och avfall i den västra och nordvästra delen av 
handelsområdet kan åtgärd genomföras med bullerskärmar. Med en cirka 
36 m lång och cirka 2,5 m hög skärm utmed Skräddaregatan, vid den 
västra godsmottagningen, och en cirka 70 m lång och 2,5 m hög skärm 
utmed Skräddaregatan och allmän plats, Natur. Även grindarna ska vara 
en del av bullerskärmen vid både den västra och nordvästra 
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godsmottagningen. Bullerskyddet ska anslutas till byggnaden vid gatan. 
Om där inte ligger någon byggnad krävs bullerskydd längs hela gränsen 
mot Skräddaregatan. 

  
Illustration av godstrafik vid västra godsmottagningen, samt illustration på 
förlag till bullerskärm godsmottagningen/avfallshanteringen ur 
Bullerutredning, 2021-10-22 Ramboll. 

  
Illustration av godstrafik vid nordvästra godsmottagningen, samt illustration 
på förlag till bullerskärm godsmottagningen/avfallshanteringen ur 
Bullerutredning, 2021-10-22 Ramboll. 

Installationer 

Vid planerade byggnader i handelsområdet kommer installationer 
utomhus och på tak, exempelvis fläktar och kylmaskiner, att ge upphov 
till buller som kan överskrida riktvärdena för buller vid närliggande 
bostadshus. Kravställning på installationer och maskiner bör ske i 
samband med bygglovsansökan för nya byggnader. I detaljplanen ställts 
krav på att fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska 
vändas bort från bostadshusen eller bullerskyddas. 
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Planbestämmelser 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmän plats 

 GATA Lokalgata 

 GCVÄG Gång- och cykelväg 

 NATUR Natur 

Kvartersmark 

 C Centrum. 

Centrum är en samlingsanvändning som ger möjlighet till en blandning 
av verksamheter. I Centrum ingår till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, 
smådjursklinik, hantverk och annan service. Hotell och vandrarhem som 
är avsedda för tillfällig vistelse ingår i användningen centrum. I 
användningen ingår också komplement till centrumverksamheten som 
till exempel parkering, lastområden och de utrymmen som behövs för de 
anställda. 

 C1 Centrum utom hotell och vandrarhem. 

Hotell och vandrarhem har inte bedömts lämpligt intill industrimarken i 
norr eller för befintligt varuhus. Därför regleras möjligheten till hotell 
och vandrarhem bort för ny bebyggelse längst i nordost och för kvarteret 
Stärkan. För området intill bostadsbebyggelsen i ost planläggs 
centrumändamål där möjligheten till vandrarhem och hotell kvarstår. 

 E1 Transformatorstation 

 H Detaljhandel 

  Övervägande byggrätt inom planområdet planläggs med användningen 
detaljhandel, H. Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av 
varor och tjänster till framför allt privatpersoner. I användningen ingår, 
förutom butiksytan, även komplement till verksamheten så som 
tillhörande kontor, personalrum, personalrestaurang eller personalmatsal 
och lager för handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och 
kundvagnsgarage ingår. I stormarknader och gallerior kan restauranger 
och caféer ingå. 

 T1 Järnväg. 

  Spårområdet planläggs med användningen trafik, preciserad som järnväg. 

 T2 Interntrafik inom handelsområdet. 

Området för planerad plankorsning preciseras järnväg samt interntrafik 
inom handelsområdet för att möjliggöra en koppling mellan de två 
delområdena. 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

Utformning av allmän plats   

 fördröjning1 Fördröjningsmagasin ska finnas. 

 gc-väg1 Gång- och cykelväg 

 plantering1 Plantering ska finnas. 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

  Marken får inte förses med byggnadsverk. 

Marken får endast förses med komplementbyggnad så som 
kundvagnsgarage, kiosk, garage och skärmtak eller liknande. Dessutom 
får uppföras en max 10 meter hög pylonskylt.  

 ö1 Marken får endast förses med telemast till en maximal höjd på 25 meter 
och tillhörande teknisk anläggning till en högsta byggnadshöjd av 3,5 
meter. 

 ö2 Marken får endast förses med skyddad uteplats till hotell eller 
vandrarhem. 

 ö3 Marken får endast förses med en max 10 meter hög pylonskylt. 

Höjd på byggnadsverk   

 h1 Högsta byggnadshöjd är 3 meter. 

 h2 Högsta totalhöjd är 8 meter. 

 h3 Högsta totalhöjd är 10 meter. 

Markens anordnande och vegetation 

 +00,0 Markens höjd över angivet nollplan. 
 n1 Marken får inte användas för parkering. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål   

 u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

 x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

 g1 Gemensamhetsanläggning får finnas för dagvattenfördröjning, gata och 
parkering för handelsområdet m.m. 

  Placering   

 p1 Byggnad ska placeras med takfot parallellt med fastighetsgräns mot 
Skräddaregatan. 

Rivningsförbud 

 r1 Byggnad får inte rivas. 
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Skydd mot störningar 

 m1 Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med 
fastighetsgräns i väst och nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet 
ska beaktas i utformning mot korsningen. 

 m2 Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas 
bort från bostäder eller bullerskyddas. 

Stängel, utfart och annan utgång 

  Utfartsförbud 

 j1 Stängsel eller annan avskärmning som vegetation ska finnas längs 
fastighetsgräns i väster för att undvika spårspringning från 
handelsområdes parkering. Avskärmningen ska utformas i samråd med 
Trafikverket. 

Takvinkel 

 o1 Största takvinkel är 15 grader. 

 o2 Minsta takvinkel är 7 grader. 

 o3 Minsta takvinkel är 15 grader. 

Utförande   

 b1 Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig. 

 b2 Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig. 

 b3 Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller sten. 

Utnyttjandegrad   

 e1 Största sammanlagda byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdena inom användningsområdet. 

 e2 Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

 e3 Största byggnadsarea är 50 m² per byggnad. 

 e4 Största byggnadsarea är 500 kvm inom egenskapsområdena med 
korsmark. 

Varsamhet 

  k1 Byggnadsverkets värden vad gäller tegelfasad med mönstermurning, 
fönstersättning, spröjsade fönster och öppningar, samt takpannor ska 
bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig byggnaden. 

Utförande 

 a1 Startbesked får inte ges för byggnad eller anläggning förrän 
markföroreningar inom fastigheten sanerats och godkänts. 

Ändrad lovplikt 

 a2 Marklov krävs även för hårdgörande av mark. 

 a3 Marklov krävs även för trädfällning. 
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GENOMFÖRANDETID  
  Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK 

Markens anordnande och vegetation 

Träd får endast fällas om det utgör en säkerhetsrisk. 

Träd och annan vegetations ska finnas på parkering. 

Utformning 

Skyltar på fasad ska placeras inom byggnadens volym där dess skala och 
utformning inte får dominera över fasaden. Fristående skyltar ska 
underordna sig befintlig byggnad och placeras med stöd av på 
fastigheten intilliggande byggnader. 

Utförande 

Källare får inte finnas. 
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Konsekvenser 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen 
bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för 
detaljplanen. 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att 
integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. 
Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en 
behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan 
leda till en betydande miljöpåverkan. 

FÖLJANDE STÄLLNINGSTAGANDE HAR GJORTS: 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas om planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som 
avses i plan- och bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas. 

Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen flera positiva 
konsekvenser:  

• Förorenad mark saneras. 
• Kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddas mot rivning och kan 

utvecklas.  
• Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät kan utvecklas från 

norr med koppling till stationsområdet och kollektivtrafik, vilket 
främjar hållbart resande.  

• Planförslaget har tagit hänsyn till framtida riksintresset för 
järnvägsförbindelser. Byggrätten inkräktar i väldigt liten skala på 
riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men Trafikverket 
har inte några synpunkter på byggnaders placering i förhållande 
till järnvägsanläggningen.  

• Risk för översvämning begränsas genom krav på genomsläppliga 
ytor inom stora delar av parkeringsytan.  

• Bullerpåverkan på omgivande bebyggelses begränsas genom 
bullerskydd, nya tillfartsvägar till planområdet och att 
bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder.  

• Grönstrukturen kan utvecklas genom träd skyddas, 
kompensationsytor skapas och naturmiljöer i östra delen av 
planområdet regleras för att gynna skyddade arter. Kommunen 
avsätter dessutom kompensationsytor för att gynna hotade arter 
som etablerat sig på ruderatmarken efter rivningen av slakteriet. 
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Riksintressen 

Framtida järnväg 
Planförslaget har tagit hänsyn till utbredningsområdet för 
Simrishamnsbanan genom att till största del planlägga mark med 
byggförbud inom korridoren. Byggrätten inkräktar i liten skala på 
riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men Trafikverket har i 
detta fall gjort bedömningen att Trafikverkets generella ställningstagande 
att ingen bebyggelse får ske närmare än 30 meter från närmsta spårmitt 
kan frångås något och att Trafikverket därmed inte har några synpunkter 
på byggnaders placering i förhållande till järnvägsanläggningen.  

Riksintresset för en eventuell framtida järnväg innebär att detaljplanen 
måste ändras om järnvägen byggs ut. I så fall kan plankorsningen inte 
vara kvar utan två hisstorn och trappor måste byggas så att fotgängare 
kan passera över järnvägen med kundvagnar. 

Personbilar kommer att köra in från Malmövägen samt in och ut via 
Hannelundsvägen och parkeras på östra sidan järnvägen. Infarten från 
Malmövägen till plankorsningen planeras vara enkelriktad. 
Plankorsningen kommer vara öppen i båda riktningarna för 
funktionshindrade som får parkera på kvarteret Stärkan. 

Godstransporter kommer att kunna tas emot på Stärkan 1 i hörnet 
Skräddaregatan - Malmövägen i enlighet med planförslaget och nära 
infarten till fastigheten Slakteriet 11 från Hannelundsgatan.  

Större transporter planeras tas emot på Slakteriet 11 där utlämning av 
trädgårdsmöbler och andra skrymmande varor planeras. Andra varor 
kommer att lastas om till mindre fordon och köras över viadukten på 
Gladanleden till varumottagningen på Stärkan 1. Dessa transporter bör 
styras till tidpunkter då trafiken i området är låg. 

Kommunen är överens med Trafikverket om att placeringen av en 
eventuell gångbro och andra åtgärder inom handelsområdet bör ligga 
inom processen för en eventuell framtida järnvägsplan och utgå ifrån det 
regelverk som är aktuellt för tidpunkten. De åtgärder som krävs initieras i 
så fall av handelsområdet och ska därmed bekostas av exploatören. 

Om riksintresset tas bort kommer området att fungera enligt 
planförslaget. 

Planförslaget bedöms inte påtagligt försvårar tillkomsten av det framtida 
riksintresset för ”Simrishamnsbanan”. 

Miljökonsekvenser 

Miljömål Ett rikt växt och djurliv 
Fladdermöss,som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade 
växter och insekter finns inom planområdet.  

Ett grönstråk följer järnvägen från norr och leder vidare mot Väladalen 
och Skogsbacken inne i samhället. Länga detta stråk kommer stora träd 
att sparas för att gynna fladdermössen och hålla samman ett stråk med 
trädvegetation som är så stort att mörka partier kan lämnas i området. 
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Kring dammen där fladdermössen har sitt näringssök kommer fler träd 
att planteras. 

De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har 
koloniserats av de lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit 
exploaterade krävs som parkeringsytor för planens genomförande. Inom 
planområdet bevaras sandmiljöer längs järnvägsspåren och kring 
dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans med små ytor inom 
planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan anläggs. 
Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet. 
Se kartor sid 37, 56 och 57. Alla sandytor ska skötas så att värdena består 
och ytorna inte växer igen. 

Med dessa åtgärder bedöms artskyddsförordningens krav och miljömålet 
Ett rikt växt och djurliv tillgodosedda.  

Naturvärden 
Inom området har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på 
elva rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som 
indikerar höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald. Inom området 
har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på elva rödlistade 
arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som indikerar höga 
biotopkvaliteter för biologisk mångfald. De rödlistade arterna är två 
växter, sju insektsarter och två fåglar.  

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter 
som flugit förbi, alla vilda fåglar och fladdermöss är skyddade enligt 
Artskyddsförordningen §4. 

Fladdermössen inom planområdet kommer att påverkas vid en 
exploatering De har sitt näringssök vid dammen och är beroende av 
stora och gamla träd för skydd och vila. De träd som finns inom 
planområdet skyddas och sparas. Krav på marklov för trädfällning ingår i 
planen. Kommunen kommer att skydda och förstärka den trädvegetation 
som finns i grönstråket längs med järnvägen. Nya träd kommer att 
planteras på parkeringen, kring dammen och på den naturmark som 
planläggs längs järnvägen och i trädgården som tillhört Scanvillan. 
Fladdermusholkar sätts upp i skyddade lägen längs grönstråk och 
naturområden. Belysningen i området begränsas. I de gröna korridorerna 
behövs belysning längs cykelstråket. Belysningen kan anpassas och riktas 
nedåt för att störa fladdermössen så lite som möjligt och ändå skapa en 
trygg gång- och cykelväg. Sträckan av Norra promenaden från 
plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en grusbelagt gång- 
och cykelbana utan belysning. 

Planområdet är redan i anspråkstaget och planlagt som industrimark. 
Efter att industribyggnader och asfaltytor rivit år 2009 har sand- och 
grusytor legat orörda. Under dessa år har de skyddade arterna etablerat 
sig i området.  

De arter som ingår i de högst värderade ekosystemen relativt lättrörliga 
och anpassade att flytta sig i ett landskap som ständigt förändras. Genom 
att skapa liknande miljöer på andra, helst närliggande platser innan 
området bebyggs kan förutsättningarna återskapa eller till och med 
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förbättras. Naturvärden inom spårområdet kan till stor del bevaras då 
området fortsatt ska utgöra järnvägsområde och att flera av spåren ska 
avvecklas. Innan området omvandlas till handelsområde avsätts lämpliga 
ytor inom och i närheten av planområdet för att skapa utrymme för 
kompensationsåtgärder. Gröna korridorer med uppvuxna träd gynnar 
fladdermössen och den biologiska mångfalden. Markskiktet i öppna 
partier med sandig mark rivs upp ger förutsättningar för växter och djur, 
främst insekter, som etablerat sig i området att sprida sig och leva vidare. 
Markskiktet ska sedan delvis rivs upp innan det täcker hela ytan då de 
skyddade arterna är pionjärväxter som konkurreras ut av andra växter på 
sikt. Marken kring, dammen, i delar av den gamla trädgården, längs 
järnvägen och på vissa ytor kring parkeringen ska avsättas som 
kompensationsytor och anläggas och skötas enligt dessa principer. 

 
Gröna stråk ut i landskapet och ytor inom och utanför planområdet som ska 
nyttjas för kompensationsåtgärder. 

Identifierade naturvärde hindrar inte genomförande av gällande 
detaljplan och kommunen bedömer att föreslagen detaljplan heller inte 
ska hindras av de naturvärden som uppkommit på grund av att 
industriområdet stått orört.  

I naturvärdesinventeringen står: 

”Platsens betydelse för spridning av arter är svår att bedöma. Med sin 
artrikedom betyder den sannolikt mycket som källa för spridning åt 
många insekter. Spridningssamband med omgivande landskap är 
komplicerade att utreda, men en kvalificerad gissning är att området har 
viss betydelse för spridningen av vissa svårspridda arter mellan 
naturreservatet Skogsbacken med Väladalen, inventeringsområdet och 
naturområden just norr om området. 

Konsekvenserna av den föreslagna detaljplanen skulle vara negativa för 
biologisk mångfald på lokal nivå, och i någon mån även regional nivå. 
Eftersom de flesta värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga 
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miljöer så finns mycket goda förutsättningar att kompensera för 
förlusterna genom att i god tid skapa likvärdiga habitat inom kommunen, 
helst i områdets närhet. 

Det är viktigt att poängtera att de biologiska värdena i de öppna ytorna 
också är beroende av kontinuerlig störning. De värden som existerar idag 
kommer att försämras inom något decennium om inte skötselåtgärder 
införs som stör marken på nytt. Därför kan kompensationsåtgärder med 
varaktig skötsel resultera o bättre och långsiktigare naturvärden än vad 
som hade åstadkommits på plats om skötsel uteblir.” 

Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna 
ska göras vid tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av 
arbete i och kring dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god 
tid så att sandytorna kan koloniseras innan ytor med höga naturvärden 
tas i anspråk. 

 
Röda ytor visar kompensationsåtgärder på handelsområdet och på allmän 
plats inom planområdet. Dessutom finns skyddade arter inom järnvägs-
området, orange yta, där marken fortsatt kan störas och de höga biologiska 
värdena bestå. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Grundvattenförekomst 

I anslutning till området finns en stor grundvattenförekomst med 
benämningen Tryde-Trydeeke. En del av grundvattenförekomsten 
(benämning SE615990-137918) vidrör planområdets nordvästra del. Den 
miljötekniska markundersökningen från 2015 visar att 
grundvattenflödets riktning främst är syd-sydvästlig. Det tyder på att 
risken för förorening av den kommunala grundvattentäkten är liten. Det 
rör sig om en av Vattenmyndigheterna klassad grundvattenförekomst där 
det finns krav på att grundvattnet inte får försämras. 
Grundvattenförekomstens kemiska status bedöms idag som god, men 
får, enligt vattendirektivet, inte försämras. 
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Välabäcken  

Dagvatten från planområdet, samt större delen av Tomelilla tätort 
avvattnas till Välabäcken. Välabäcken är 14 km lång och ligger inom 
Nybroåns avrinningsområde. Söder om Tomelilla mynnar bäcken ut i 
Örupsån och därefter vidare till Nybroån.  

Historiskt sett har Välabäcken varit smutsig och förorenad från lantbruk 
och industrier. Vattenkvalitén har dock förbättrats de senaste åren i takt 
med att industrier och lantbruk har blivit renare. Länsstyrelsen har i 
dagsläget ingen statusklassning för Välabäcken.  

Örupsån  
Örupsån är i dagsläget klassad med måttlig ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status pga. för höga halter kvicksilver. Den ekologiska 
statusen är i dagsläget bedömd utifrån kvalitetsfaktorerna fisk och 
påväxtalger. Ån bedöms även ha miljöproblem pga. övergödning av 
näringsämnen (höga koncentrationer totalfosfor), miljögifter (kvicksilver) 
samt morfologiska förändringar och kontinuitet (VISS 2018-04-10).  

Målet är att god ekologisk status ska uppnås 2027. 

Dagvatten 

Dagvattenutredningen har visat att en fördröjning och rening av 
dagvatten är möjlig inom området i en omfattning som inte ökar risken 
för översvämningar nedströms. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Det finns inga mätningar som visar att miljökvalitetsnormerna för luft 
överskrids i kommunen. Planområdet är öppet med god luftväxling 
risken att miljökvalitetsnormerna ska överskridas är försumbar. 

Markföroreningar 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att marken saneras och 
markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd från 
Miljöförbundet. 

Kulturmiljö 
Kommunen har bedömt att det är acceptabelt att göra avsteg från 
åtgärdsprogrammet för kulturmiljövård för kv Stärkan med motiveringen 
att tillbyggnader redan har uppförts och byggnation enligt detaljplanen 
inte påtagligt skadar intresset för kulturmiljövården. 

Lokstallet bevaras och skyddas med varsamhetsbestämmelser och 
rivningsförbud. 

Stadsbild 
Planen möjliggör en omfattande utbyggnad i ett centralt och exponerat 
läge i Tomelilla. Närheten till genomfartsleden, station, busshållplatser, 
livsmedelsbutiker och centrum gör att många rör sig i området. Den nya 
bebyggelsen blir att tillskott för samhället och en symbol för varuhuset. 
Byggrätten tillåter en i sammanhanget stor volym. Det är därför viktigt 
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att den bryts ner och får en skala som passar Tomelilla. Det ska vara en 
trevlig byggnad som tar tillvara traditionen med tegel och puts samtidigt 
som den är rationell och möjlig att bygga ut i etapper. 

Inslag av tegel, sten eller puts i fasaderna, temat med sadeltak och en 
genomtänkt placering av skyltar som underordnar sig byggnaden borgar 
för att detta blir en ny årsring i Tomelillas utveckling. 

Genomsläppliga parkeringsytor, skyddad vegetation nya trädplanteringar 
är också viktiga bidrag till stadsbilden och trivseln i området. 

Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen 
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja 
dagvatten och producera el. 

 
Bild från viadukten. Två pylonskyltar syns tydligt utan att överrösta 
byggnaden. Sadeltaken med olika nivåer bryter ner volymen och ger ett 
varierat taklandskap. En enkel glastillbyggnad visas på lokstallet. Illustration 
Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

 

Skuggpåverkan 
Framtagen skuggstudie visar vad genomförandet av detaljplanen har för 
skuggpåverkan på omgivande bebyggelse. 

Planförslaget innebär en att högsta tillåtna höjd på byggnaderna intill 
villabebyggelsen sänks jämfört med gällande plan. Det innebär att 
skuggpåverkan blir mindre än om utbyggnad skett enligt gällande plan. 
Bebyggelsen närmast bostäderna tillåts ha en högsta totalhöjd på 8 m. 
Inom fastigheten Stärkan 1 innebär det en skugga på en mindre del av de 
fyra närmaste bostadstomterna längs Skräddaregatan på morgonen vår- 
och höstdagjämning, skuggan flyttar sig och berör inte tomterna efter 
klockan 12. 

Föreslagen bebyggelse inom östra delen av planområdet, Slakteriet 11, 
har ingen skuggpåverkan på omgivande bostadsbebyggelse. 
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Skugga mot Skräddaregatan vid Sommarsolstånd i juni  

   
kl. 09:00 kl. 12:00 kl. 16:00 

 

Skugga mot Skräddaregatan vid vår- och höstdagjämning i mars och september. 

    
kl. 09:00 kl. 12:00 kl. 16:00   

Nedan visas skuggan klockan 12 vid vår och höstdagjämning, i mars och 
september, för befintliga byggnader och maximal utbyggnad enligt 
gällande detaljplan som jämförelse. En utbyggnad enligt gällande plan ger 
större skuggpåverkan än i aktuellt planförslag. 
Vår- och höstdagjämning, mars och september kl. 12:00 

  
Befintliga byggnader Max utbyggnad enligt gällande plan 
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Hälsa och säkerhet 

Trafik 
Enligt trafikutredning, Ramboll 2022-09-09, kan ett fullt utbyggt 
handelsområde på sikt innebära ett behov av vissa åtgärder på 
omgivande gator och i korsningar för att klara kapacitet och 
trafiksäkerhet. Avgörande är dock också att intilliggande industriområde 
blir fullt utbyggt enligt gällande detaljplan. Trafikutredningen menar att 
eventuella åtgärder inte behöver genomföras i närtid, utan att det är 
viktigt att istället följa trafik- och bebyggelseutvecklingen över tid och 
om framtida trafikutveckling ser ut att falla in, ha en beredskap för att 
genomföra förändringar i infrastrukturen. 

Analyserna av kapacitet visar generellt att trafiken inte förväntas fördelas 
om till följd av framkomlighetsproblem i korsningarna. Exempelvis 
förväntas inte mängden trafik på Sälshögsvägen öka till följd av 
utbyggnaden av handelsområdet. När viadukten rivs och ny infart till 
handelsområdet kommer till bör man dock beakta att trafik till och från 
industriområdet kan använda den nya korsningen och infarten till 
handelsområdet som smitväg. Detta kan i så fall åtgärdas genom 
utformning för att minska attraktiviteten för genomfart i syfte att styra 
trafiken till mer tålig trafikmiljö. 

Avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikverket, Region Skåne och 
Tomelilla kommun om att riva viadukten på Gladanleden, preliminärt 
beräknas det ske 2027. Detta möjliggör ny in- och utfart till 
handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart skulle resultera i 
bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i närtid att vidta 
andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i anslutande gatunät. 

En framtida ny korsning och infart beräknas ha tillräcklig kapacitet för 
alstrad trafik 2040, enligt trafikutredningen utförd av Ramboll 2022-09-
09. Eventuellt kan det av trafiksäkerhetsskäl vara aktuellt med ett separat 
vänstersvängskörfält västerifrån in på handelsområdet vilket också skulle 
förbättra belastningsgraden. Detta skulle också ytterligare öka 
framkomligheten för den planerade superbussen. Den nya korsningen in 
till handelsområdet leder dessutom till att belastningen i korsningen väg 
11/väg 1561 minskar något. 
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TRAFIKMÄNGDER 
Nedan redovisas dagens trafikmängder samt trafikalstring uppräknat till 
år 2040. Trafikalstringen är beräknad utifrån både ett fullt utbyggt 
handelsområde enligt denna detaljplan och ett fullt utbyggd 
industriområde enligt gällande detaljplan.  

Alstringstalen som ligger till grund för beräkningarna är 150 
fordonsrörelser per 1000 BTA för handel och 32 fordonsrörelser per 
1000 BTA för industri. Dessutom har gjorts en jämförande beräkning 
med Trafikverkets alstringsverktyg. De båda beräkningsmetoderna ett 
resultat i samma storleksordning när det gäller handel. Dock visar 
verktyget lägre trafikalstring för industriverksamheten. För 
kapacitetsanalyserna antas de högsta beräknade siffrorna. 

 
Trafikmängder i fordon per dygn i närområdet idag (senaste snittmätningar i vita 
boxar och trafik som alstras från utredningens delområden i dag i gröna boxar). 
Ramboll 2022-09-09. 

 
Förväntade trafikmängdsökningar i fordon per dygn 2040. I gröna boxar 
dagens trafikmängd samt förväntade trafikmängdsökning till följd av 
exploatering. I blå boxar förväntade trafikmängdsökningar fördelade på olika 
snitt. Ramboll 2022-09-09. 
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KAPCITETSBERÄKNINGAR 

Belastningsgrad 

Belastningsgraden har beräknats för korsningarna 
Hannelundsgatan/Väg 1561 och Väg 11/Väg 1561, samt för framtida 
korsning på väg 11 in till handelsområdet. Belastningsgraden är ett mått 
på hur stor andel av korsningarnas maximala kapacitet som kommer att 
utnyttjas, och visar om de nya trafikförhållandena medför ett behov av 
åtgärder på anslutande vägnät. 

 
Standardnivåer för belastningsgraden enligt handböckerna TRAST och VGU. VGU 
anger önskvärd belastningsgrad i trevägskorsning till högst 0,6. TRAST anger för 
gator i stadsmiljö högst 0,8. 

Köbildning 

Köer uppstår när trafikflödet är större än vägens, korsningens eller 
trafikanläggningens kapacitet. När belastningen överstiger 1,0 växer 
köerna till utan att avvecklas men de köer vi främst avser är något som 
stundtals kan uppkomma under en timme med genomsnittlig 
belastningsgrad 0,8. Vid denna belastningsgrad avvecklas alla fordon 
inom ”rimlig” tid, dvs i stort sett direkt, medan det i intervallet 0,8-1,0 
kan ta betydligt längre tid innan avveckling sker. Det saknas en tydlig 
generell definition på vad som kan betecknas som ett köproblem eller 
inte. Det handlar om ”kvarstående bilar” (minst två) och att det tar lång 
tid att komma ut. Ofta handlar köproblemet om en känslomässig 
upplevelse utifrån de normala lokala förhållanden som råder på platsen. 

Kapacitetsberäkningar 

Belastningsgraden i tabellerna nedan redovisas belastningsgraderna för 
respektive scenario i nuläget och för 2040 både med och utan utbyggnad 
och med nuvarande utformning. Färgerna refererar till standardnivåerna i 
tabellen ovan. I tabellerna redovisas den högsta belastningen respektive 
kölängden i respektive tillfart, ej presenterade värden understiger dessa. 

Korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561 

Som framgår av tabellerna är det inga kapacitetsproblem att förvänta år 
2040 med de förutsättningar som presenteras i denna rapport. 

 
Belastningsgrad korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. 
Ramboll, 2022-09-09 
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Köbildning korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 

Korsningen Väg 11/Väg 1561 

I dagsläget råder inget kapacitetsproblem men kan förväntas 2040 då 
belastningsgraden uppgår till över 0,82-1,13 beroende på tillfart. Detta 
beror framför allt på att trafiken norrifrån och som ska svänga västerut 
har svårt att ta sig igenom korsningen med köer som följd. En 
känslighetsanalys visar att en mindre förändring av trafikflödet kan ge en 
belastningsgrad under 1,0 men då man ligger så pass nära 
kapacitetsgränsen riskerar små förändringar av trafikflödet leda till stora 
effekter i form av tillväxande köer. 

 
Belastningsgrad korsningen Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 

 
Köbildning Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 

Den åtgärd som i första läget skulle förbättra situationen är en 
cirkulationsplats. En översiktlig analys med en sådan lösning (enfältig) 
ger en belastningsgrad enligt tabellen nedan. 

 
Belastningsgrad med en föreslagen cirkulationsplats i korsningen 
Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 
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Buller 
Genomförandet av detaljplanen beräknas inte medföra att gällande 
riktvärden för buller överskrids. De bullerstörningar som finns i området 
gäller bostäderna längs Skräddaregatan där trafiken från varuhusets 
parkering led ut idag. Trafiken från parkeringen kommer i framtiden 
ledas ut via Hannelundsvägen och därmed inte längre påverka 
bostadshusen. 

Två platser för godsmottagning planeras mot Skräddaregatan en i hörnet 
mot Malmövägen med infart från Skräddaregatan och en i öster mot 
järnvägen med infart från Hannelundsvägen. Buller från gods och 
avfallshantering kräver att ett bullerskydd uppförs längs Skräddaregatan. 
Planket ska vara 2,5 meter högt och ansluta till byggnad om det ligger en 
sådan längs gatan. Vid infarten ska grinden ingå i bullerskyddet och gå att 
stänga. 

Fläktar, kylaggregat och andra bullrande anläggningar på varuhuset ska 
vändas från bostäderna och vid behov bullerskyddas.  

Markföroreningar 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark saneras 
och markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd 
från Miljöförbundet. Inom kvarteret Stärkan är det enligt en historisk 
inventering mindre troligt att föroreningar finns. Markprover ska dock 
redovisas innan schaktarbeten får genomföras.  

Ekonomiska konsekvenser 
Med en bred användning möjliggörs en lättillgänglig storskalig handel 
som kan påverka befintlig service och handelsutbud. Intentionen att 
bedriva en mer storskalig handel och komplettera befintligt utbud med 
delar som inte finns i Tomelilla, som tex mindre hotellverksamhet, kan 
berika centrum. Den centrala placeringen gör också den nya 
handeln/servicen lättillgänglig till fots eller cykel för stora delar av de 
boende i Tomelilla till skillnad från en mer extern placering. Området är 
lättillgängligt för hela regionen på grund av närheten till stationen med 
tillgång av goda såväl tåg- som bussförbindelser. Även vägförbindelserna 
är bra. 

En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal 
arbetstillfällen. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser, jämställdhet, tillgänglighet etc. 
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom 
planområdet bidrar till att gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet i 
framtiden kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för besökare 
från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör 
området för alla.  

Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en 
ökad mängd arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som 
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kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar 
eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn. Cykelparkering anordnas vid 
butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten förstärks och tydliggörs. 

Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande 
genom att bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i 
norra Tomelilla och i koppling till stationsområdet med kollektivtrafik. 
Planen bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla där en 
central plats kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka 
befintliga delar i norra Tomelilla. 

Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till 
kollektivtrafiken, centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter, 
föreningsliv, skola, grönområden och samhällsservice. 

Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i 
Barnkonventionen 

Fastighetskonsekvenser 

Fastighetsreglering 
I kartan och tabellen nedan redovisas detaljplanens bedömda 
konsekvenser vad avser markens fastighetsindelning. Redovisad 
fastighetsindelning och dess arealer är ungefärliga och fastställs först vid 
lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. 

 
Fastighetsregleringskarta. 
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FASTIGHETSREGLERINGSTABELL 
område areal (m2) åtgärd 

1 Ca 23 000 Behålls inom Stärkan 1 

2 Ca 33 800 Behålls inom Slakteriet 11 

3 Ca 120 Överförs från Tomelilla 237:9 
Överförs till Stärkan 1 

4 Ca 50 Överförs från Tomelilla 237:84 
Överförs till Slakteriet 11 

5 Ca 400 Överförs från Tomelilla 237:9 
Kan styckas av som ny fastighet eller överföras till Stärkan 1  

6 72 Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för 
transformatorstation 
Avstyckas i så fall från Stärkan 1 

7 60 Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för 
transformatorstation 
Avstyckas i så fall från Slakteriet 11 

8 Ca 3 400 Överförs från Slakteriet 11 
Överförs till Tomelilla 237:73  

9 Ca 18 Överförs från Stärkan 1 
Överförs till Tomelilla 237:9 

10 Ca 7 200 Kvarstår inom Tomelilla 237:9 

11 Ca 5 700 Kvarstår inom Slakteriet 46 och Slakteriet 53 

12 Ca 330 Kvarstår inom Tomelilla 237:78 

13 Ca 820 Överförs från Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84 
Överförs till Tomelilla 237:73 

14 Ca 490 Överförs från Tomelilla 237:84 
Överförs till Tomelilla 237:78 

15 Ca 7 700 Kvarstår inom Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84 

 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd juli-augusti 2019 

Granskning Mars 2022 

Antagande Augusti 2022 

Laga kraft December 2022 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 
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Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete Tomelilla kommun 

Grundkarta Tomelilla kommun 

Genomförande av 
detaljplan 

Fastighetsägare/Exploatör 
Tomelilla kommun 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ledningar 
Markreservat för allmänna underjordiska ledningar, u-områden, belastar 
fastigheterna Stärkan 1, Slakteriet 11, Tomelilla 237:76 och 237:84. 

Gång- och cykelväg 
Markreservat för gång- och cykelväg, x-område belastar fastigheterna 
Tomelilla 237:84 och 237:9.  

Kommunen har beslutat att riva sina spår som ligger på kommunägd 
mark. Trafikverket beslutat om att upphöra med underhåll, norr om väg 
11, av de spår som inte ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg 
kommer att tas i början av 2023 och efter det kan spåren tas bort. När 
beslut är fattat kommer den mark som är x-område på kvartersmark 
kunna användas som gång- och cykelväg. 

Fastighetsreglering 
Ansökan om fastighetsreglering görs till Lantmäterimyndigheten. 
Erforderlig fastighetsbildning skall vara genomförd innan bygglov 
medges. 

Exploatören ansvarar för att söka och bekostar fastighetsreglering. 
Fastighetsreglering som inte berör exploatören samt för x-området söks 
och bekostas av kommunen. 

Inlösen av allmän plats 
Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för 
allmän plats som kommunen ska vara huvudman utan att avtal föreligger 
med fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §.  

Kommunen avser att lösa in allmän plats, gata, inom fastigheten Stärkan 
1 och allmän plats, natur, inom fastigheten Slakteriet 11. 

I samråd med Trafikverket avser kommunen att avvakta inlösen av 
allmän plats, gång- och cykelväg, då marken ligger nära Trafikverkets 
aktiva spår inom fastigheterna Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84. 
Trafikverket har beslutat att upphöra med underhåll för spåret som inte 
ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg kan tas först i början av 
2023 och först därefter avser kommunen lösa in marken. 

Ledningsrätter. servitut, gemensamhetsanläggning m.m. 
Ledningsrätter, servitut och liknande bildas för: 
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 allmänna ledningar inom planområdet. 
 för tillfart till fastigheter som inte gränsar till allmän väg. 
 plankorsningen där ledningar går under järnvägen och reservat 

för allmän gång- och cykeltrafik samt intern körväg mellan 
handelsområdets två delar, går över järnvägen. 

Om handelsområdet förblir flera fastigheter krävs 
gemensamhetsanläggning eller liknande för att säkerställa tillgång till 
infarter, gemensam parkeringsplats, kundvagnsskjul, dagvattenhantering 
m.m.  

Mobilmast 
Mobilmast (anläggning för mobilstation) är belägen på mark som 
planläggs som kvartersmark för handels och Centrumändamål. Telia 
Towers Sweden AB har avtal med fastighetsägaren som fortsätter gälla. 

Ekonomiska frågor 

Exploateringsavtal 
Genomförande av denna detaljplan kommer att ske med stöd av 
exploateringsavtal mellan Tomelilla kommun och exploatören upprättat 
enligt 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att tecknas innan 
detaljplanen antas. I avtalet regleras ansvar och kostnader för 
genomförande av planen. 

Exploateringsavtalet avses reglera: 

 Åtgärder för dagvatten och skyfall, i form av 
fördröjningsmagasin och höjdsättning med översvämningsytor.  

 Kompensationsåtgärder för artskydd. 
 Sanering av förorenad mark. 
 Frågor kring överlåtelse av mark. 
 Eventuella kostnader för flytt av ledningar.  
 Konsekvenser om riksintresset för Simrishamnsbanan inte 

upphävs. 

Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Exploatören/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder 
och anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom 
kvartersmark, med undantag för planerad plankorsning som 
delfinansieras.  

Flytt av underjordiska ledningar och tillhörande anläggningar samt 
åtgärder som krävs för att säkerställa kabelanläggningars funktion inom 
kvartersmark föranlett av exploateringen bekostas av exploatör. 

Spillvattenledning som flyttas från sitt nuvarande läge över Stärkan 1 och 
söderut kommer istället att kopplas till befintlig spillvattenledning längs 
järnvägens östra sida. Flytten genomförs för att öka byggrätten på 
Stärkan 1 och genomförs i samband med att plankorsningen byggs. 
Arbetet bekostas av exploatören. Borttagandet av befintlig 
spillvattenledningen som ersätts ansvaras av och bekostas av 
exploatören. 
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Sanering av förorenad mark inom kvartersmark bekostas av exploatören. 

Kompensationsåtgärder för skyddade arter inom planområdet bekostas 
av exploatören. Utanför planområdet delas kostnaden mellan 
exploatören och kommunen. 

Plankorsning 

Plankorsningen inom handelsområdet kommer att genomföras våren 
2022 innan planen antas. Detta arbete har reglerats i avtal mellan 
kommunen och Trafikverket samt mellan kommunen och exploatören. 
Avtalet reglerar kostnadsfördelning samt ansvar för framtida underhåll. 

Genomförandet av plankorsning inom Trafikverkets fastighet bekostas 
av exploatören och kommunen. Kommunen bekostar 
genomförandekostnaden för gång- och cykelväg som anläggs inom 
Trafikverkets fastighet. Exploatören bekostar körbanan och räcke mot 
gång- och cykelbana.  

Trafikverket kommer ansvara för drift och underhåll av plankorsningen. 
Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av gång- och 
cykelvägen över plankorsningen medan exploatören ansvarar för 
körbanans snöröjning och underhåll.  

Ersättningsfrågor  

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

Avtal och avgifter 

Avtal 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
exploatören. Kostnaden för planarbetet har reglerats i avtal mellan 
Tomelilla kommun och exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i 
samband med bygglov för åtgärder inom planområdet.  

Avgifter 

VA- avgift utgår enligt kommunens taxor. 

  

Medverkande tjänstepersoner 
Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 

Henrik Lundblad 
Näringslivs- och exploateringschef 
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Granskningsutlåtande  
Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 
11 m.fl., Tomelilla kommun, Skåne län. 

Granskning 
Detaljplanen var utställd för granskning 28 mars till och med 24 april 
2022. Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden fick anstånd 
om förlängd granskningstid då deras protokoll justerades och anslogs 
efter granskningstiden. Då utskicket inte kommit fram till Trafikverket 
och Region Skåne fick de förlängd granskningstid till och med 20 maj 
2022. 

Kungörelse om granskningsmöte publicerades i Ystads Allehanda den 26 
april 2022. 

Underrättelse har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan samt i 
upprättad fastighetsförteckning, daterad 2022-02-21, förteckning över 
kända boende, daterad 2022-02-21, samt förteckning över övriga 
personer som yttrade sig i samrådet, daterad 2022-02-21. 
Planhandlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten digitalt på 
kommunens webbplats samt upphängt i receptionen på kommunhuset 
och på Tomelilla bibliotek. 

Onsdag 6 april 2022 kl. 18:00 hölls granskningsmöte i Folkets Parks lokal 
Intim. Antal deltagare 30 personer. 

Inkomna skriftliga yttranden 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. 

Inkomna yttranden utan synpunkter 
Under granskningstiden har yttrande inkommit utan synpunkter enligt 
nedanstående förteckning. Privatpersoner är med anledning av GDPR 
inte förtecknade. 

Yttrande från: Datum: 

Polismyndigheten 2022-03-31 
  

259



 Dnr: Ks 2012/243 
 Antagandehandling 
 2022-11-07 
 

2 
 

Inkomna yttranden med synpunkter 
Under granskningstiden har skriftliga yttranden inkommit enligt 
nedanstående förteckning. Byggnadsnämnden, Region Skåne och 
Samhällsbyggnadsnämnden har beviljats anstånd om förlängd 
samrådstid. Privatpersoner är anonymiserade med anledning av GDPR.  

Yttrande från: Datum:  

1. Länsstyrelsen 2022-04-21 
2. Lantmäteriet 2022-04-22 
3. Trafikverket 2022-05-17 
4. Region Skåne 2022-05-19 
5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2022-04-19 
6. Byggnadsnämnden 2022-04-28 
7. Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28 
8. Österlen VA 2022-04-21 
9. Räddningstjänsten SÖRF 2022-04-04 
10. E.ON Energidistribution AB 2022-04-19 
11. HB L-H Månsson, Slakteriet 49 2022-04-23 
12. Privatperson 1, Slakteriet 21  2022-04-06 
13. Privatperson 2, Antilopen 30  2022-04-12 
14. Privatperson 3 och 4, Slakteriet 22  2022-04-15 
15. Privatperson 5-8, Skräddaren 2  2022-04-20 
16. Privatperson 9-10, Torsken 41  2022-04-21 
17. Privatperson 11-12, Slakteriet 41  2022-04-24 
18. Privatperson 13-14, Björken 18  2022-04-24 

Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt kommunens 
kommentarer 
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. Kommunens 
kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas 
med kursiverad och indragen text. 

1. Länsstyrelsen 

Syftet är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel 
och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om 
järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. 
Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen. 
Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, 
servering eller liknande möjliggörs. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Planprocessen 
genomförs med ett utökat förfarande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB). Länsstyrelsen hade 
formella synpunkter angående riksintresse för kommunikation och 
avseende dagvattenhantering under samrådet. 

Länsstyrelsens bedömning 
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Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 
§§ PBL. 

Kommentar: 
Ingen kommentar. 

2. Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-02-21) har 
inga synpunkter uppkommit. 

Kommentar: 
Ingen kommentar. 

3. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat 
ärende. Förslaget har reviderats betydligt efter samrådsskedet och 
kommunen har följt Trafikverkets rekommendation att tona ner etapp 
två och lagt fokus på den nu aktuella etapp ett. Då det är 3,5 år sedan 
planen var ute på samråd har mycket hänt och Trafikverket har haft en 
kontinuerlig dialog med kommunen gällande planarbetet.  

Trafikverket har 2018-03-20 tecknat en avsiktsförklaring med Region 
Skåne och Tomelilla kommun. Avsiktsförklaringen syftar bland annat till 
att riva viadukten för väg 11 och förlägga vägen i plan, skapa ett nytt 
hållplatsläge för expressbuss och även nya gång- och cykelförbindelser. 
Samtliga åtgärder är viktiga för ett attraktivt stationsläge och för att den 
barriäreffekt som viadukten har idag försvinner och Tomelilla knyts 
samman. Åtgärden kommer att genomföras inom planperioden 2022-
2033. Trafikverket har i sin verksamhetsplanering att 
planläggningsprocessen startar 2024 och planerad produktion 2028. Ett 
medfinansieringsavtal kommer att tecknas under hösten 2022.  

Eftersom planläggningsprocessen för väg 11 är i nära antågande vidhåller 
Trafikverket sin ståndpunkt att detaljplanen ska avvakta tills dess att den 
kan samordnas med vägplanen. En av åtgärderna kopplade till 
åtgärdsvalsstudien för Superbuss Tomelilla var att befintlig anslutning till 
Bo Ohlsson ska stängas till förmån för en ny anslutning öster om 
spårområdet. Att den befintliga infarten stängs är en mycket viktig åtgärd 
för att skapa ett fungerande och säkert trafikflöde. Detaljplanen 
möjliggör denna åtgärd, men Trafikverket anser att om kommunen väljer 
att gå vidare med detaljplanen, måste ett avtal tecknas som säkerställer att 
den befintliga infarten i sydväst kommer att stängas när en ny anslutning 
till väg 11 är utförd. Detta avtal måste tecknas innan detaljplanen går 
vidare till antagande.  

När väg 11 förläggs i plan ska dubbelriktad gång- och cykelbana, två 
körfält, två busskörfält samt hållplatsläge rymmas inom vägområdet. För 
att utbyggnaden av planområdet inte ska komma i konflikt med 
ombyggnationen av väg 11, Gladanleden, anser Trafikverket att ett 
minsta byggnadsfritt avstånd på 12 meter mellan plangräns i söder och 
byggrätt ska säkerställas på plankartan.  
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Järnvägen 

Trafikverket har en pågående process gällande upphörande av underhåll 
för spår norr om viadukten. Underhållet föreslås upphöra på spår 3, 5, 
del av spår 7, 8 och 11. Vidare föreslås även underhållet upphöra på 
växel 20 och 25. Beslut om nedläggning kan ske tidigaste 2023. Spår 6 
kommer däremot att vara kvar och det pågår i nuläget ett 
upprustningsarbete för spåret. Kommunen har idag en gång- och 
cykelväg på Trafikverkets fastighet som inte är reglerad med avtal. 
Trafikverket har som ambition att när beslut om nedläggning av järnväg 
är fattat kan delar av Trafikverkets mark säljas till kommunen.  

Trafikverket har ett generellt ställningstagande att ingen bebyggelse får 
ske närmare än 30 meter från närmsta spårmitt. Trafikverket gör 
bedömningen i detta fall att avståndet kan frångås något och har därmed 
inga synpunkter på byggnaders placering i förhållande till 
järnvägsanläggningen. 

Riksintresse 

Korridor för riksintresse för framtida järnväg Simrishamnsbanan ligger 
inom planområdet. Trafikverket arbetar i nuläget med en revidering av 
befintliga riksintressen. I remissversionen föreslås att riksintresse för 
Simrishamnsbanan kommer att ta bort. Beslut kommer att fattas 
september 2022. Planförslaget inkräktar på riksintressekorridoren för 
Simrishamnsbanan, något som inte framgår av planbeskrivningen och 
detta bör förtydligas. På sidan 10 saknas ordet ”bort” i slutet av stycke 
två. 

Även riksintresse för väg 11 föreslås tas bort. Gällande detaljplan 
påverkar dock inte nuvarande riksintresse negativt. 

Parkering 

I samrådsskedet efterfrågades ett utvecklat resonemang om antalet 
parkeringsplatser samt dess anpassning för den kommande 
exploateringen för samtliga verksamheter inom planområdet. Antalet 
parkeringsplatser utgår från dagens ytor, vilket kan bli något missvisande. 
Trafikverket anser att Trafikverkets trafikalstringsverktyg bör användas 
som referens till verksamhetens bedömning av framtida trafiksituation. 
Kommunen bör ha en framåtsyftande hållning för att minska den 
bilburna trafiken. Verksamheten kommer att få ett A-läge när 
kollektivtrafiknoden flyttas i direkt anslutning till planområdet och 
genom aktiv styrning kan den bilburna trafiken minska. Det handlar till 
exempel om attraktiva gångvägar till det nya hållplatsläget och att inte ta 
höjd för en överkapacitet på parkeringsytorna. Trafikverket anser 
därmed att parkeringsutredningen ska utvecklas och uppdateras utifrån 
ovan resonemang. 

För att förhindra spårspring över järnvägsfastigheten måste stängsel/ 
avgränsning mellan parkeringsplatsen och järnvägsfastigheten uppföras. 
Detta måste säkerställas på plankartan och dialog kring utformning och 
placering ska ske i samråd med Trafikverket.  

Trafikutredning 
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Kommunen har genomfört en trafikutredning. Utredningen utgår ifrån 
flera olika scenarier och det blir väldigt rörigt för läsaren vad som gäller 
för den nu aktuella detaljplanen. Trafikverket anser att utredningen ska 
fokusera på detaljplaneområdet fullt utbyggt och prognosår 2040. Då 
planen kan möjliggöra verksamheter som alstrar olika trafikmängder ska 
utredningen utgå från ett värsta scenario, dvs den verksamhet som alstrar 
mest trafik. Utredningen har gjort en egen analys av hur mycket trafik 
som kommer att alstras och på liknande sätt som det gäller 
parkeringsbehovet anser Trafikverket att utredningen bör göra en 
jämförelse med Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att säkerställa 
rimligheten i verksamhetens bedömda trafikalstring. 

En trafikutredning ska alltid utgå från prognosåret 2040. Då rivningen av 
viadukten är planerad till om ca 6 år bör trafikutredningen även studera 
ett scenario där befintlig infart till Stärkan 1 är stängd och med en ny 
anslutning till väg 11 i söder. Detta är den mest troliga trafiklösning år 
2040 och inte den som redovisas i utredningen. Trafikverket anser dock 
att det är bra att utredningen genomlyser trafiksituationen 2040 med 
befintlig infart till Stärkan 1, om viadukten av någon anledning inte skulle 
rivas. 

Det ska tydligt framgå vilken indata och ÅDT på väg 11 och 1561 som 
har använts samt dess trafikuppräkningstal för prognosåret 2040. Vad 
utredningen ska säkerställa är om det behövs åtgärder i den statliga och 
kommunala infrastrukturen till följd av exploateringen. Att titta på 
maxtimmen är därmed relevant och Trafikverket kan inte se att detta 
redovisas i utredningen. Det är även viktigt att beakta att när viadukten 
är riven kommer Skåneexpressen kommer att trafikera väg 1561. Bussens 
framkomlighet är av hög prioritet och eventuell köbildning ute på vägen 
måste utredas utifrån kollektivtrafikens framkomlighetskrav. 

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd 
av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. Innan 
planen föres till antagande måste ett finansierings- och 
genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Av 
avtalet ska ansvarsgränser avseende ägande, drift och underhåll klargöras. 
Åtgärderna ska finansieras av kommunen/exploatören.  

Buller och bullerskydd 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte 
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören.  Detaljplanen föreslår ett 
bullerplank i väster, ut mot väg 11. Detta bullerplank får inte skymma 
sikten för utfarterna till väg 11 från planområdet och från 
Skräddaregatan. Fem meter in från Skräddaregatan ska det säkerställas fri 
sikt på 80 meter åt vardera håll. Trafikverket gör bedömningen att 
siktkravet klaras på Skräddaregatans anslutning till väg 11.  

Tre meter in från planområdets utfart till väg 11 ska det säkerställas fri 
sikt åt vardera håll på 80 meter. Detta krav ser inte ut att uppfyllas och 
justeringar i bullerplankets läge måste göras. Att siktkraven vid 
anslutningarna klaras ska redovisas i planbeskrivningen och säkerställas 
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på plankartan. Om bullerskyddets läge justeras bör även 
bullerutredningen uppdateras. 

Skyltar 

Enligt planbeskrivningen kommer ett antal pyloner, fristående skyltar, att 
placeras inom området. Skyltarna får inte placeras så att de riskerar att 
falla in i vägområdet eller över järnvägsanläggningen. Enligt 
Trafikverkets riktlinjer ska skyltar placeras minst 1,5 gånger objektets 
höjd i förhållande till den statliga infrastrukturen, dvs minst 15 meter. 
Detta ska säkerställas på plankartan. Då väg 11 inom kort ska förläggas i 
plan gör undertecknad bedömningen att skylten kan placeras minst 15 
meter från planområdets gräns i söder. Det ska även säkerställas att 
skylten inte placeras närmare än 15 meter från spårmitt på spår 6. 

Alla skyltar som riktar sig mot väg 11 ska utformas på ett sådant sätt att 
de inte har en negativ inverkan på trafiksäkerheten. Trafikverket vill 
därför bli hörda i bygglovsskedet för att säkerställa att placering och 
utformning inte påverkar trafiksäkerheten och att de uppfyller kraven i 2 
kap. 9§ PBL. Detta bör framgå av planbeskrivningen och med fördel 
även på plankartan. 

Dagvatten 

Dagvattenhantering ska hanteras inom egen fastighet och får inte 
anordnas så att vatten rinner in på Trafikverkets fastighet. 

Övrigt 

En telemast får uppföras inom planområdet. För master med en högre 
höjd av 20 meter ska placeringen samrådas med Trafikverket då den kan 
störa järnvägens kommunikationsanläggning. Trafikverket har dock gjort 
bedömningen att en mast till en höjd av max 25 meter är möjlig inom 
planområdet. På liknande sätt som pylonskyltar får ingen ny mast 
placeras närmare statlig infrastruktur än 1,5 gånger sin totalhöjd. Detta 
ska säkerställas på plankartan.  

Skisserna i planbeskrivningen, på bland annat sidan 32, redovisar ett 
hållplatsläge för kollektivtrafiken ute på väg 11 där viadukten är kvar. 
Trafikverket vill påtala att detta scenario inte är aktuellt. Hållplatserna för 
Skåneexpressen kommer att flytta ut i samband med att viadukten rivs. 
Denna typ av illustrationer kan förvilla de som läser planbeskrivningen 
och skapa en skev bild av framtida planering. 

Sid 18. Trafikverket har ett behov av ett uppställningsspår på 250 meter 
norr om den nya plankorsningen, inte växeln. 

Kommentar:  
Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen gällande nya uppgifter om 
avsiktsförklaring och rivning av viadukt samt revidering av riksintressena.  

Kommunen bedömer det inte nödvändigt att avvakta framtagandet av 
denna detaljplan i väntan på att kunna samordna med en vägplan för 
väg 11. Detaljplanen förhindrar inte och är istället anpassad för att 
möjliggöra en ny infart till handelsområdet från Gladanleden öster om 
spårområdet. Kommunen instämmer i att befintlig infart bör stängas 
om ny infart till handelsområdet kan anordnas. I exploateringsavtal 
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mellan kommunen och exploatören görs en avsiktsförklaring att 
parterna ska verka för att befintlig infart stängs och att ny infart ny 
infart öppnas direkt från Gladanleden. 

I plankartan har byggrätten minskats inom Stärkan 1 för att säkerställa en 
byggnadsfri zon till en bredd av 12 meter från plangräns i söder. 

I planbeskrivningen förtydligas att byggrätten i liten skala inkräktar på 
riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men att Trafikverket också i 
detta fall gjort bedömningen att Trafikverkets generella ställningstagande att 
ingen bebyggelse får ske närmare än 30 meter från närmsta spårmitt kan 
frångås något och därmed inte har några synpunkter på byggnaders placering i 
förhållande till järnvägsanläggningen. Detaljplanens genomförande bedöms 
därför inte försvåra en eventuell tillkomst av Simrishamnsbanan. 

Trafikutredningen har reviderats genom att fokusera på detaljplaneområdet 
fullt utbyggt och prognosår 2040 inkluderande en bedömning kring parkering 
utifrån Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Utredningen studerar även 
scenariot av riven viadukt och ny infart till handelsområdets parkering. I 
dialog med Trafikverket har denna utredning bedömts tillräcklig. 
Trafikutredningen har dessutom reviderats gällande behov av parkeringsplatser 
för kommande exploatering. Planbeskrivningen har reviderats gällande gång- 
och cykelvägar samt parkering med förtydligande av betydelsen av 
cykelparkering och cykelvägar inom handelsområdet. 

För att förhindra spårspring över järnvägsfastigheten från parkeringen 
kompletteras plankartan med planbestämmelse om att stängsel eller annan 
avgränsning måste uppföras längs fastighetsgräns på handelsområdets 
parkeringsplats. 

Planbestämmelse reglerande bullerskydd har ändrats i plankartan för att 
förtydliga att bullerskydd inte krävs längs väg 11 och vilket påvisar att 
siktkraven är säkerställda.  

Planbestämmelse om att få uppföra 10 meter höga pylonskyltar har flyttats till 
ett avstånd av 15 meter från plangräns och riksväg 11 i söder samt 15 meter 
från spårmitt i öster inom fastigheten Stärkan 1. 

Planbeskrivningen har kompletterats med text om att dagvatten ska hanteras 
inom egna fastigheten och inte får rinna in på angränsande fastighet som 
järnvägsområdet. 

Telemastens högsta höjd har säkerställts i plankartan. 

Bussarna har tagits bort i skisserna. 

Texten om uppställningsspåret har redigerats. 

4. Region Skåne 

Region Skåne ser positivt på att inkomna synpunkter har tagits i 
beaktande och att planförslaget har reviderats i granskningsversionen. I 
samrådet lyfte Region Skåne potentialen i att ta ett större grepp kring 
utformning för att stötta ett hållbart resande. Region Skåne gärna ser att 
planförslaget förtydligas med möjligheten att ta sig in till området med 
cykel utan att behöva använda bilgatorna samt möjligheterna till 
cykelparkering. 
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Vidare vill Region Skåne lyfta att det på en del av de framtida skisserna 
framgår att det finns hållplatser längs väg 11 i anslutning till korsningen 
även utan att viadukten är riven. Detta är inget som Region Skåne i 
dagsläget har kännedom om och är inte förenligt med verkligheten. 

Region Skåne är positiva till att planförslaget föreslår att kompensation 
sker för de naturvärden och habitat som försvinner i planförslaget. 
Region Skåne vill samtidigt lyfta betydelsen av grönska i staden och att 
andelen grönyta i städerna och tätorterna krymper på många platser. I 
antagandehandling till Regionplan för Skåne 2022–2040 framgår vikten 
av att utveckla tätorternas grönstruktur och att skapa förutsättningar för 
välfungerande ekosystem och stärka den biologiska mångfalden.  

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Regionfastigheter samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av 
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2021-
09-23 § 94. 

Kommentar:  
Kommunen har kompletterar planbeskrivningen och illustrationskartan 
gällande möjligheten att ta sig in i handelsområdet med cykel samt möjlighet 
till cykelparkering.  

Bussarna har tagits bort i skisserna. 

I planbeskrivningen har förtydligats om betydelsen av grönstrukturen. 

5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Markföroreningar 

Startbesked för byggnad eller parkering får inte ges innan marksanering 
genomförts och godkänts av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Buller 

De åtgärder och lösningar som föreslås i planen vad gäller trafikbuller 
samt övrigt buller är enligt miljöförbundet tillfredsställande. Följande 
vägledningar och förordningar för buller ska följas: Naturvårdsverkets 
rapport 6538 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 
infrastrukturproposition 1996/97:53 samt förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Dagvatten 

Välabäcken är idag kraftigt påverkad av industrier och trafik med 
tillhörande dagvattenytor i området. 

Gröna tak, dagvattenytor och magasin inom planområdet bör ha en 
långsiktig underhållsplan. Detta för att kvalitén på vattnet i Välabäcken ej 
ska försämras. 

Energi 

Takytor och andra lämpliga ytor bör inte utformas så att framtida 
anläggande av solceller försvåras. 

Planen bör även kompletteras med information om placering av 
laddstolpar för elbilar. 
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Kommentar:  
Kommunen instämmer i yttrandet. Kommunen ställer sig positiv till 
laddstolpar på parkeringen, men då det inte är möjligt att kräva detta i 
detaljplan så bedöms det inte heller lämpligt att peka ut placering. 

6. Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har inget att invända. 

Kommentar:  

Ingen kommentar 

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

Den föreslagna detaljplanen har inkluderat olika funktioner i 
samhällsbyggnadsverksamheten under framtagandet av planen. 
Förvaltningen vill dock poängtera att det finns behov för 
samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med beslut om en 
trafikändring. Ur en miljö- och trafiksäkerhetsaspekt är det viktigt att 
stänga av Norregatan när detaljplanen för Bo Ohlsson vinner laga kraft. 

Detta beskrivs i trafikutredningen för nämnda detaljplan. Korsningen lite 
söder om den aktuella punkten ligger i korsningen mellan riksväg 
11/Norregatan som är en olycksdrabbad korsning och en sådan åtgärd 
kommer att öka säkerheten i denna korsning. När Bo Ohlsson ändrar sin 
infart till Hannelundsgatan kommer aktuell sträcka belastas ytterligare 
om den inte stängs av. 

Konsekvensen av detta kommer troligtvis att leda till blandade reaktioner 
bland allmänheten. 

Kommentar:  

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen instämmer att gatan mellan 
Norregatan och Sälshögsvägen måste stängas när detaljplanen vinner 
laga kraft. 

8. Österlen VA 

Österlen VAs synpunkter på granskningshandlingar för Stärkan 1 och 
Slakteriet 11 mfl: 

Sid 29 Teknisk försörjning dagvatten: Kommentar kring förstoring av 
dagvattendammen. Det är lämpligt att se över behovet av förstoring av 
dammen både ur perspektivet att området som avvattnas till dammen 
kan sedan anläggandet ha ökat i hårdgöringsgrad samt att förutsättningar 
som tex dimensionerande regn och återkomsttid kan behöva justeras. 
Ytterligare faktor som är avgörande är funktion och omfattning av den 
interna dagvattenhanteringen och fördröjningen inom planområdets 
kvartersmark, inom handelsområde och parkering, och om den kommer 
att räcka till och inte öka dagvattenflödet som avleds mot det allmänna 
dagvattensystemet inkl. dagvattendammen. Swecos dagvattenutredning 
för dagvattensystemet uppströms och nerströms planområdet från 2020-
05-04  visar att dagvattensystemet inte klarar ett dimensionerande regn 
med 10 års återkomsttid. En uppdimensionering av dagvattendammen 
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skulle eventuellt kunna hjälpa till att förbättra situationen men troligtvis 
behövs ytterligare åtgärder i dagvattensystemet.  

Sid 43 Teknisk försörjning, vatten och avlopp: Ev lägg till att befintlig 
spillvattenledning måste rivas/ tas ur drift när den nya 
spillvattenledningen är anlagd och ansluten till befintligt 
spillvattensystem.  

Sid 43 Teknisk försörjning, dagvatten: Inget att tillägga. 

Sid 45 Översvämningsrisk: Kommentar kring översvämning. 
Skylfallsaspekten har inte utretts fullt ut i planprocessen. 
Dagvattenutredningen av Dämningsverket visar på ytliga rinnvägar.  
Återstår att se om länsstyrelsen har synpunkter eller om komplettering 
krävs. Kan ju vara så att en uppdimensionering av dagvattendammen kan 
behövas för att hjälpa till vid skyfallshantering även om 
dagvattendammen inte kan ses som enskild lösning för skyfallshantering.  
Det är snarare höjdsättning av planområdet som får vara en stor del av 
skyfallshanteringen så att omkringliggande fastigheter inte tar skada. 
Skyfallhantering är en samhällsplaneringsfråga och inte en VA-fråga. 

Sid 57-58 Miljökvalitetsnormer för vatten: Inget att tillägga 

Sid 65 Fastighetsrättsliga frågor, ledningar: Kommentar: Jag vågar inte 
uttala mig om detta täcker in alla ledningsrätter och servitut för allmänna 
VA-ledningar. Men alla allmänna VA-ledningar måste skyddas i samband 
med planens genomförande.  

Sid 67 Ekonomiska frågor: Kommentar: Kostnader för flytt av ledningar 
av ledningar, vilket antas omfatta kostnader för omläggning av 
spillvattenledning och kostnader för rivning av bef spillvattenledning, tas 
upp i texten.  Men det är kanske ändå bra att förtydliga att 
rivningen/urdrifttaggandet av bef spillvattenledning läggs på 
exploatören. Dagvattenåtgärder läggs på exploatören dvs 
fördröjningsinsatser motsvarande 260kbm enligt dagvattenutredningen 
men vilka skyfallsåtgärder är det som läggs på exploatören? 

Kommentar:  
Kommunen avser teckna exploateringsavtal med krav på 
fördröjningsåtgärder av dagvatten i form av exempelvis magasin och 
höjdsättning. Att höjdsätta parkeringen så att delar av den kan 
översvämmas vid skyfall ska minimera översvämningsrisken vid 
skyfall. Kommunen instämmer att även behovet av förstoring av 
dagvattendammen och andra åtgärder för att fördröja dagvatten kring 
dammen. 

Text om spillvattenledningen och att borttagandet av befintlig ledning 
bekostas av exploatören har kompletterats i planbeskrivningen. 

Utifrån tidigare erhållit underlag av ledningars placering så har alla 
allmänna VA-ledningar skyddats med u-område i plankartan. 

Exploateringsavtal ställer krav på att exploatören anlägger 
fördröjningsmagasin, men även att delar av parkeringen höjdssätts så 
att området vid skyfall tillåts översvämmas. Dessutom bekostar 
exploatören del av allmän platsmark där marken kring 
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dagvattendammen ska höjdsättas för att också kunna ta hand 
ytterligare vatten vid skyfall. 

9. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF 

Verksamhet: 

Verksamheten är acceptabel ur risksynpunkt. 

Brandvatten: 

Brandvatten bör finnas tillgängligt i området enligt VAV-norm P114. 
Detta avser såväl avstånd till brandpost som kapacitet. 

Tillgänglighet: 

Tillfartsvägar bör utformas så att avståndet är högst 50 meter från 
uppställningsplats av tunga fordon till byggnad. 

Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med informationstext gällande brandvatten 
Föreslagna gator i illustrationskartan uppfyller krav om tillgänglighet, men är 
plankartan reglerar inte gator. Utformning och tillgänglighetskrav behandlas 
inom bygglovsprocessen.  

10. E.ON Energidistribution AB 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Plankartan ska säkra att minsta avståndet mellan E1-området och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag (även innefattande 
bullerskydd) ska vara 5 meter. Bullerskyddet får inte utformas så att det 
utgör ett hinder för åtkomst till E1-områdena för transformatorstation, 
inte heller utgöra ett hinder för markförlagda kablar och åtkomst till 
dessa. 

E.ON noterar utlagt b3-område (”Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller 
sten”) vid vårat E1-område i planens östra del. Våra 
transformatorstationer är prefabricerade och kommuner kan därför inte 
bestämma utformningen av våra tekniska anläggningar i form av 
fasadtyp. Ansvaret ligger hos E.ON att kunna dimensionera dessa så att 
vi kan uppfylla det funktionskravet som behövs. Dagens 
transformatorstationen som vi har enligt upphandling är av betong 
och/eller plåt samt utomhusbetjänta. Däremot kan stationen beställas i 
olika färger, vilket görs senare i ett bygglovsskede. Med det sagt, yrkar 
E.ON på att bestämmelse ”b3- Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller 
sten”  tas bort från plankartan.  

Kommentar:  
För att säkerställa 5 meter från fastighetsgränsen där bullerskydd planeras 
minskas byggrätten för transformatorstationen genom att prickmarken utökas. 
För att inte förhindra åtkomst till transformatorstationen kan bullerskyddad 
grind uppföras. 

Kommunen har tagit bort planbestämmelse b3 inom användningen E1. 
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11. HB L-H Månsson, Slakteriet 49 

Har samma synpunkter som förra yttrandet bl.a. Stäng "chikanen" 
mellan Norregatan och Sälshögvägen.  

Gång och cykelbanan mellan Slakterigatan och Eriksgatan inte öppnas 
upp för motortrafik. 

Kommentar:  
Kommunen kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen 
när detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. Kommunen avser inte att öppna för motortrafik på befintliga gång- 
och cykelväg mellan Slakterigatan och Eriksgatan. Synpunkterna har 
vidarebefordrats till enheten Teknik- och service inom 
Samhällsbyggnadsverksamheten. 

12. Privatperson 1, Slakteriet 21 

Jag deltog i mötet 6/4 angående detaljplan för Bo Ohlssons utbyggnad 
och tillhörande parkering. 

Jag vill här framföra vikten av att eftersom det är central mark, att man 
genomför sin plan på ett estetiskt tilltalande sätt och inte hägnar in med 
tråkiga staket, som dagens inhägnad.  

Jag ser fram emot att man löser detta på ett för kommuninnevånarnas 
bästa sätt med moderna bommar och planteringar i parkeringsraderna så 
att buskörning inte är möjlig och att det blir estetiskt tilltalande både 
gällande byggnader och parkering.  

Vad gäller både damm och naturområden ställer jag mig helt bakom den 
planering som nu ligger.  

Vi hade ett svanpar i dammen i december och jag hoppas att de vill 
återkomma. 

Kommentar:  
Kommunen instämmer i synpunkterna kring betydelsen av en tilltalande 
utformning av såväl byggnader som parkering. Kommunen avser givetvis att 
utforma allmän platsmark, natur, för att gynna för biologisk mångfald. 
Utformning av eventuellt stängsel kan inte regleras i detaljplan utan hanteras 
inom bygglovsprocessen. 

13. Privatperson 2, Antilopen 30 

Jag är helt beroende av denna platsen för min verksamhet. Jag har 
trafikskola och jag använder området som övningsområde för moped 
och mc utbildning. Om det är så att ni tänker att utfarten ska gå via 
Hannelundsvägen kan jag ej fortsätta med detta. Jag kräver iså fall ett 
annat område som kommunen upplåter till mej, som motsvarar där jag är 
nu. Om inte detta sker, kommer jag att behöva avveckla min verksamhet. 

Kommentar:   
Kommunen ser vikten av din verksamhet och möjligheten till övningskörning, 
men platsen som kommunen tolkar att ni använder ligger inom privat fastighet 
och är inte en fråga för kommunen. Övningskörning är i övrigt möjlig på alla 
kommunala och statliga gator och vägar. 
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14. Privatperson 3 & 4, Slakteriet 22 

Tack för ett väl genomfört informationsmöte i parken angående de 
framtida byggplanerna på fd. slakteriområdet. 

Vi har bara en synpunkt angående detta och den delar vi med alla som 
bor på Eriksgatan, Slakterigatan samt den del av Norregatan som är 
berörd, vi önskar att ckikanen som förbinder Norregatan med 
Sälshögsvägen stängs av och att det tydligt skyltas i korset att det är en 
återvändsgata. 

Jag vill passa på att komma med en synpunkt vad gäller ombyggnaden av 
Gladanleden, vi bor ut mot bron, det hade varit fantastiskt bra om det 
kunde sättas upp någon form av bullerplank när det skall byggas om för 
cykelbana mm. 

Trafiken har ökat enormt sedan vi köpte detta huset 1995 och vi störs en 
hel del av trafiken när vi är i trädgården. 

Kommentar:  
Kommunen kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen 
när detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. Gladanleden är en statlig väg och Trafikverket ansvarar för 
ombyggnationen. Synpunkter om eventuella bulleråtgärder ber vi er därför delge 
Trafikverket. 

15. Privatperson 5 och 6, Skräddaren 2 

Synpunkter fortfarande aktuella från yttrandeblanketten den 2020-03-03. 

Dessutom under rubriken ”Utbyggnad” och det sista stycket angående 
ventilations och andra bulleralstrande anläggningar, så ska de vändas bort 
från bostäder. Detta togs inte hänsyn till då Bo Ohlsson satte dit en 
ventilation på kortsidan på deras befintliga sista byggnad som är utmed 
Skräddaregatan. Den hörs dag som natt med ett dovt ljud som hörs in i 
villan. Med tanke på att nästan hälften av villaägarna här har nattarbete är 
det något som bör åtgärdas! Detta hörs tom enda bort till 
Norreplansgatan-Cirkelgatan har meddelats mig. 

Kommentar:  

Era synpunkter i ert kompletterande samrådsyttrande daterat 2020-
03-03 om uppgifter att sandödla observerats i området har beaktats. 
Med anledning av ert yttrande genomfördes en fördjupad artinventering 
genomfört av kompetent konsult vid tidpunkter då sandödlan var synlig 
på närbelägna platser. Ingen sandödla hittades i området. 

Gällande detta yttrande så har planbestämmelse m2 som syfte att just 
säkerställa att framtida anläggningar inte alstrar buller som 
överskrider riktvärdena. Synpunkterna om befintliga anläggningar har 
skickats vidare till Bygglovsenheten inom 
Samhällsbyggnadsverksamheten.  

16. Privatperson 7 och 8, Torsken 41 

Stäng "chikanen" mot Sälshögsvägen innan planändring redan idag är det 
kaos när lastbilar försöker snirkla sig igenom eller för den delen när dom 
ska försöka backa och man har trafik både från söder och norrifrån HÄR 
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kommer det att hända en olycka om inget görs snarast många barn i 
området och lastbilar som kör/backar på trottoaren, helt sönderkörd på 
vissa ställen se T-kors Eriksgatan och Norregatan. Trafiken har redan 
ökat och kommer bara till att öka ännu mer genom ex byggtrafik,  
verksamheter på industriområdet (Österlenhem, hemtjänst, tvätteri) 

Tillse att det förblir endast gång och cykelväg mellan Slakterigatan och 
Eriksgatan och så att denna ej öppnas upp för motortrafik. 

Kommentar:  

Kommunen kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen 
när detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. Mellan Slakterigatan och Eriksgatan är det i gällande detaljplan 
planlagt för gata och då det ligger utom planområdet för denna detaljplan är 
det inget som kan regleras. Synpunkterna har vidarebefordrats till enheten 
Teknik- och service inom Samhällsbyggnadsverksamheten.  

17. Privatperson 11 och 12, Slakteriet 41 

Trafiksituationen i korsningarna Gladanleden/Malmövägen, 
Gladanleden/Norregatan, Gladanleden/Adelgatan, Gladanleden/väg 
1561 är redan idag överbelastade vid ett antal tidpunkter under dygnet. 
Lägg där till att ALL utfart från Bo Olssons som ska västerut, kommer 
att skapa trafikstockningar i dessa korsningar. 

Som vi påpekat flertalet gånger till Samhällsbyggnadsverksamheten, så är 
Norregatan (norr om Gladanleden) starkt trafikerad och med tanke på 
att det bor många barnfamiljer i området är det bara en tidsfråga innan 
det sker en olycka. Den måste därför stängas av innan en olycka 
inträffar!! 

Bo Olssons tilltänkta parkering kommer att bli Tomelillas största med 
hela 635 p-platser (den kommer ej vara låst, som den nuvarande 
parkeringen är) varpå den kommer att dra till sig både det ena och andra, 
såsom bilburna ungdomar som har träffar, bilrace mm. Den olåsta 
parkeringen kommer även användas av husbilar/husvagnar för 
övernattning. Förslagsvis borde Ni därför kräva låsbara grindar på in- 
och utfarten från Bo Olsson. 

Avslutningsvis anser vi även att de naturområden som ska anläggas runt 
Bo Olsson måste skötas till viss del samt vara tillgängliga för 
allmänheten. 

Kommentar:  

Trafikutredningen gör bedömningen att genomförandet av detaljplanen 
och de nya trafikförhållandena inte medföra ett behov av åtgärder på 
anslutande vägnät i närtid. I korsningen Väg 11/Väg 1561 finns 
risk för en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från 
norr beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för 
köbildning. Men då det finns en avsiktsförklaring mellan 
Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun om att riva 
viadukten, som preliminärt beräknas ske 2027, möjliggörs ny in- och 
utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart skulle 
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resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i 
närtid att vidta åtgärder. 

Kommunen kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen 
när detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. 

Synpunkterna har vidarebefordrats till enheten Teknik- och service 
(”Gata/park”) inom Samhällsbyggnadsverksamheten. 

Bo Ohlsson har aviserat att man inte vill hägna in hela parkeringen för 
undvika att hela området kommer bli en barriär. Om det i framtiden finns 
anledning till att hägna in området så är det inget som detaljplanen förhindrar. 

All mark som planläggs som allmän platsmark, natur kommer var tillgänglig 
för allmänheten. Kommunen ser med fördel även att framtida grönytor inom 
kvartersmark kan vara tillgänglig för allmänheten. Därför förespråkas heller 
inte att kvartersmarken hägnas in där det är tänkt att ha grönytor. 

18. Privatperson 13 och 14, Björken 18 

Bilaga 1, wordskrivelse 

Bilaga 2, YA artikel 

Bilaga 3, mail Trafikverket 

Bilaga 4, mail Länsstyrelsen 

Bilaga 5, synpunkter (remissvar med yttrande) 

Allmän orientering 

Undertecknad har följande kommentarer – lika tidigare inskickade förra 
remissrundan. 

Undertecknad har sedan slutet på 1990 talet förespråkat expansion utav 
tätorten mot väst och syd, axeln Benestad-Tryde-Everödskorsen, så att 
en förbifartväg runt tätorten blir naturlig. Givetvis bör man undvika god 
jordbruksmark i möjligast mån. Det är roligt att se att en viss utväxling 
skett de senaste åren; främst via villabebyggelse. 

De flesta tätorter i Sverige har haft genomfartsleder/riksvägar genom 
tätorten. Utvecklingen har gjort att man dragit runt trafiken runt 
tätorterna, så ett jämnare flöde sker och även så att pendlandets tider har 
gått kraftigt ner genom förbifarter, vilket även miljö, ekonomi och 
utveckling tjänat på. 

Tomelilla har tyvärr från Benestad-Byagården-”Taxikorset” till avfarten 
Gladanleden/Kristianstad-Everödsvägen (väg 1561) fortfarande idag 
tung lastbilstrafik - som ökat genom åren (främst från ”Taxikorset” och 
österut). 

Jag har sett många kommuner analysera trafikhubbar runt tätorterna i sitt 
långsiktiga tänk. Genom sådana (t ex rondeller), så uppkommer naturlig 
tillväxt och handels/industritillväxt. Närmast har vi sett Simrishamn, 
Ystad, Sjöbo och Skurup genomföra detta. Härmed har man skapat nya 
arbetstillfällen och orternas attraktion som handelsort har ökat.  
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Följer jag HUI (Handelns Utredningsinstitut), så ser jag att Tomelilla 
varit en tätort man åkt in och handlat i än att ortsbefolkning åkt ut och 
handlat (positiv handelseffekt). Då vi stått stilla i förbifart-utvecklingen 
har tyvärr Tomelilla fått en negativ handelseffekt. På lång sikt blir 
handelsnäringen förlorare på detta sätt, även om någon enstaka kan på 
kort sikt få konkurrens av nyetablerade företag. På lång sikt blir det win-
win för alla plus att genom Tomelillas fria parkering inom tätorten så 
bevaras en god tillgänglighet. 

I ärendet hanteras boende som störs av utfart mot Malmövägen. Vi 
kräver att man ej flyttar problemet till utfart mot Gladanleden, dvs att 
man från dag ett - när Bo Ohlssons parkering får utfart mot 
Hannelundsgatan - får en stängning mellan Sälshögsvägen och 
Norregatan. 

Ärendet hanterar ett stort företag i Tomelilla som helt rätt bör få 
möjlighet att utvecklas. Agerar kommunen korrekt borde man t ex på 
Everöds/Kristianstadsvägen ha fyrfilig väg för att underlätta för trafik till 
och från Hannelundsvägen plus en stor rondell vid mötet mot 
Gladanleden.  Undertecknad anser man bör med förbifarttänket också 
anlägga rondeller vid Benestads- och Everödskorsen. Därmed blir det 
flyt på den trafik som ej skall in i tätorten och därmed gagnas handeln av 
bättre tillgänglighet åt dem som verkligen skall handla (främst 
sommartid).  

Tyvärr har jag på flera möten och även i t ex YA artikel (Bilaga 2) möts 
av direkta felaktigheter från kommunen jämfört med planer och regler 
från Trafikverket och Länsstyrelsen (i YA 1/6 2020 kunde man ta del av 
åsikter från Trafikverket som ej fanns med källhänvisning som talade 
emot bilaga 3+4). Problem med halt väglag vid Skanstull är väl inget 
problem om förbifartstanken följs, osv. 

Ett tag fanns tankar om busshållplatser på Scanbron. Om denna rivs eller 
inte tar jag ej ställning till och det påverkar ej andemeningen med inlagan. 
Jag förutsätter då det är en riksväg att ev rivning bekostas till 0% av 
kommunen. På ett möte fanns åsikt om att tung trafik skulle gå genom 
tätorten, väg 11. Min bestämda uppfattning var att myndigheter 
rekommenderat farligt gods – och tung trafik – att köra 
Kristianstad/Everödsleden. Bl a sade Kommunalrådet att bron vid 
Everöd ej kunde bära tung trafik, vilket både Trafikverket och 
Länsstyrelsen sa var ett felaktigt påstående, se t ex bilaga 3 och 4. Bron 
har bärighetsklass BK1 och kommer uppgraderas till BK4, dvs trafik upp 
till 74 ton. 

Därför blev jag då ytterligare förvånad för något år sedan när jag hörde 
att Tomelillas största näringslivssatsning var att riva Scanstull-bron och 
att ett expanderande Österlenmejeri skulle få bättre flyt i lastbilstrafiken 
till ”Taxikorset” (det kan ej vara rimligt leda in lastbilstrafik i tätorten och 
även se detta som den största näringslivssatsning vi gör).  Jag tror 
Österlenmejeriets chaufförer blir gladare av en förbifartväg som genar 
mot Tryde rondellen, utan att köra fram till ”Taxikorset”. 

Tyvärr dundrar ofta stora Sysav lastbilar och andra över Skanstull idag 
och följer därmed Kommunalrådets framtidstankar som går i stick och 
stäv med länsstyrelse och Trafikverk. 
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Förlag för detaljplan som bör gå i takt med stor trafikplanering med 
Länsstyrelsen/Trafikverket och kommunen som helhet 

På- och avfarter till Bo Ohlsson bör dimensioneras så de kommer ut på 
förbifartsleder, så att trafik till och från Tomelilla flyter miljö- och 
ekonomiskt riktigt tänkt. Det är ej klokt att igångsätta planen utan 
helhetstänk med påfarter (t ex kan köbildning av bilar ske utanför 
industrier som behöver in- och utfartstrafik hyfsat fri). 

Kommunen bör stänga av alla motortrafik där Norregatan övergår till 
Sälshögsvägen från dag ett då utfarten från Bo Ohlsson parkeringen 
startar. 

Genom detta så kommer superbuss enklare ta sig till och från 
resecentrum i Tomelilla.  

Genom detta så kommer ungdomar som tar sig från Tomelilla tätort till 
Sport- och simhall, slippa ta sig över/under en kraftigt trafikerad väg 11 
– trafiken bör reduceras till en början av en förbifartväg. 

Kommentar:  
Synpunkter som inte berör planområdet behandlas inte i planen. Kommunen 
kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen när 
detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. Synpunkter om gator, trafik och förslag på ny sträckning för riksväg 
11 har vidarebefordrats till enheten Teknik och service inom 
Samhällsbyggnad.  

Förändringar efter granskning  
Planförslagets syfte har sedan granskning inte förändrats, men små 
korrigeringar och kompletteringar har gjorts. 

Plankarta 
Plankartan har korrigerats genom att: 

• Byggrätten inom Stärkan 1 har minskats för att säkerställa 
avstånd till riksvägen. 

• Egenskapsgränser för bullerskydd har ändrats i plankartan för att 
förtydliga att bullerskydd inte krävs längs väg 11 

• Möjlighet att uppföra pylonskylt har flyttats för att säkerställa 
avstånd till riksväg och järnväg 

• Ny planbestämmelse har lagts till reglerande stängsel eller annan 
avskärmning för att minimera spårspring från parkering. 

• Höjden för telemast och tillhörande anläggning har begränsats. 
• Byggrätten har minskats och u-område med prickmark har 

utökats inom det västra användningsområdet E1 för 
transformatorstation för att säkerställa skyddsavstånd 

• För transformatorstationen i öst har krav på material tagits bort 

Illustrationskarta 
Illustrationskartan har kompletterats genom att möjliga 
kundvagnsgarage, cykelvägar och cykelparkeringar har illustrerats.  

275



 Dnr: Ks 2012/243 
 Antagandehandling 
 2022-11-07 
 

18 
 

 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen har kompletterats med: 

• Uppdatering av text om trafik baserat på reviderad 
trafikutredning samt information att Norregatan och 
Sälshögsvägen kommer stängas av när planen vinner laga kraft 

• Nya uppgifter om avsiktsförklaring och rivning av viadukt samt 
revidering av riksintressena. 

• Förtydligande om parkering, cykelvägar och cykelparkering 
• Förtydligande att byggrätten i liten skala inkräktar på 

riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan 
• Förtydligande om att dagvatten ska hanteras inom egna 

fastigheten  
• Förtydligande om spillvattenledningen inom Stärkan 1 
• Komplettering kring brandvatten 
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Behovsbedömning av miljöbedömning 
Antagandehandling 
Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. 
Gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet  
Tomelilla kommun, Skåne län 
 

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

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 
Planområdet omfattar fastigheterna Slakteriet 11, Slakteriet 46, Stärkan 1, 
Tomelilla 237:76, Tomelilla 237:77 samt del av Slakteriet 53, Tomelilla 
237:9, Tomelilla 237:78 och Tomelilla 237:84. Området ligger norr om 
Gladanleden (väg 11). Planområdet genomskärs av riksintresset för 
Simrishamnsbanan. Slakterikoncernen Scan bedrev verksamhet inom 
fastigheten Slakteriet 11 fram till 1991 och byggnaderna revs 2009. För 
området öster om järnvägen gäller en detaljplan som antogs 1998, S121. 
Detaljplanen anger markanvändning industri samt småindustri inom 
fastigheten Slakteriet 11, det finns även ett smalt stråk avsatt för park 
och en skyddszon mot bostäderna i öster. Slakteriet 46 är planlagt som 
teknisk anläggning för ett dagvattenmagasin. Planområdets södra del, 
närmst väg 11, är planlagt som naturområde. Området har inte reglerats 
mot detaljplanen med två industrifastigheter och ett parkstråk och 
skyddszon. Stärkan 1 är planlagd för handel dock ej livsmedel. På 
fastigheten bedrivs handel. Mellanliggande fastigheter Tomelilla 237:76, 
Tomelilla 237:77 och Tomelilla 237:84 m fl är planlagda för industri och 
järnvägsändamål.  

Planens styrande egenskaper 
Detaljplanen innebär att byggrätten utökas. Användningen handel inom 
Stärkan 1 utökas med centrumändamål utom hotell och vandrarhem. 
Användningen inom Slakteriet 11 föreslås ändras från industri utan 
betydande störning för omgivningen och småindustri utan störning för 
omgivningen till handel och centrumändamål utom hotell och 
vandrarhem, samt en del för handel och centrumändamål. Användningen 
inom Slakteriet 46, Slakteriet 53 och en del av Slakteriet 11 planläggs som 
natur med fördröjning av dagvatten. Inom spårområdet och 
Trafikverkets fastigheter planläggs gång- och cykelväg och möjlighet till 
en plankorsning för intern trafik för handelsområdet och allmän gång- 
och cykeltrafik. Planområdet omfattar en sammanlagd area av ca 8 ha.  

Planens tänkbara effekter 
Planen möjliggör en stor utbyggnad i ett centralt läge i Tomelilla. 
Byggnaderna kommer att ligga nära genomfarten, stationen och 
busshållplatser. De kommer att vara ett blickfång för många. Det är 
angeläget att byggnaderna bearbetas så att de upplevs som flera volymer 
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och anpassas till traktens skala, byggnadstradition med tegel och puts 
samt att skyltningen underordnar sig byggnaderna. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär en ökad handel i området och 
därmed en ökad trafik. Genom en ny tillfart till området från 
Hannelundsgatan bedöms trafiken på Skräddaregatan minska och även 
belastningen i korsningen Malmövägen/Västerleden-Gladanleden (väg 
11). Nya lastzoner kan rätt utformat avskärmas så att de inte påverkar 
bostäderna i närheten negativt. Planen omfattar också ett 
tillgängliggörande av mark för rekreation i anslutning till befintlig 
dagvattendamm vilket förstärker det rekreativa stråket norrut mot Tryde. 
Detaljplanen tar hänsyn till framtida riksintresset för 
järnvägsförbindelser, Simrishamnsbanan. Byggrätten inkräktar i väldigt 
liten skala på riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men 
Trafikverket har inte några synpunkter på byggnaders placering i 
förhållande till järnvägsanläggningen.  

Planförslaget kan ge flera positiva konsekvenser. Ett genomförande av 
planförslaget innebär en sanering av marken från markföroreningar och 
skydd av naturvärden. Planen omfattar också ett rivningsförbud av det 
gamla lokstallet som planläggs med en ny bred användning, vilket 
innebär ett säkerställande av kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Enligt naturvärdesinventeringen är de arter som ingår i de högt 
värderade ekosystemen relativt lättrörliga och anpassade att flytta sig i ett 
landskap som ständigt förändras. Genom att som kompensationsåtgärd 
skapa liknande miljö på närliggande, platser skapas förutsättningar för 
det exploateringshotade ekosystemet att etablera sig i närområdet innan 
parkeringen byggs. Dessa värdefulla arter finns enligt inventeringen även 
i spårområdet. De flesta spåren kommer att rivas inom de närmaste åren 
men området ligger kvar. Rivning av spår skapar öppna sandytor med 
goda förutsättningar för de skyddade arterna att etablera sig. 

Fladdermössen kommer att påverkas vid en exploatering. Planförslaget 
har kompletterats med en beskrivning av gröna stråk som leder genom 
planområdet ut i landskapet och in i samhället. Dessa stråk är till stora 
delar trädbevuxna. Stora träd och ytor som inte är belysta gynnar 
fladdermössen. De stora träd som finns inom planområdet står i och 
kring Scanvillans trädgård och längs järnvägen. Träden bevaras inom 
allmän plats, Natur. Träd inom kvartersmark skyddas med bestämmelse 
om marklov även krävs för trädfällning samt att träd endast får fällas om 
de utgör en säkerhetsrisk. Dammen ligger i ett naturområde där 
kompletterande trädplantering ska utföras. Fladdermusholkar bör sättas 
upp i närområdet och belysningen begränsas. 

Planförslaget möjliggör dessutom en utveckling av befintlig grönstruktur 
genom planläggning av allmän plats som Natur, vilket tillgängliggör mark 
för rekreation i anslutning till befintlig dagvattendamm. Detta kan 
förstärka det rekreativa stråket norrut mot Tryde. Ett genomförande av 
planen stärker även möjligheterna till hållbara transporter genom att 
bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i norra 
Tomelilla. Planen bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla 
där en central plats kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka 
befintliga delar i norra Tomelilla. 
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Sammanvägd bedömning 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den 
påverkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i 
planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av detaljplanen inte 
innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och 
bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas gällande detaljplan 
för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet. 

Medverkande tjänstepersoner 
 

Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 

Henrik Lundblad 
Näringslivs- och exploateringschef 
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Checklista 
Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för den sammanvägda bedömningen av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 Påverkan Ingen 
eller liten 
påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  x  

Natura 2000-område  x  

Naturreservat (även förslag till)  x  

Ekologiskt känsliga områden   x Kompensationsåtgärder föreslås för att 
minimera påverkan på rödlistade arter 
och arter skyddade enligt 
Artskyddsförordningen. 

Strandskydd   x  

Friluftsliv  x  

Värdefull natur  x Kompensationsåtgärder föreslås för att 
minimera påverkan på rödlistade arter 
och arter skyddade enligt 
Artskyddsförordningen. 

Generellt biotopskydd  x  

Effekter på miljön 

Mark   x Förorenad mark ska saneras innan 
startbesked 

Luft och klimat   x Den eventuellt ökade trafiken i området 
kan påverka luft och klimat, men 
påverkan bedöms bli liten. 

Vatten   x Infiltration, rening och fördröjning av 
dagvatten regleras i planen. 
Avrinning ska ske bort från 
vattenskyddsområdet och 
grundvattenförekomst så att förorening 
undviks. 

Vegetation   x En naturvärdesinventering är 
genomförd och föreslagna åtgärder och 
hänsyn är inarbetade i planförslaget. 

Djurliv   x En naturvärdesinventering är 
genomförd och föreslagna åtgärder och 
hänsyn är inarbetade i planförslaget. 
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 Påverkan Ingen 
eller liten 
påverkan 

Kommentarer 

Stadsbild   x Planen föreslår ingen högre bebyggelse 
än befintligt i omkringliggande områden. 
Volymstudier har genomförts och 
bestämmelser om fasadmaterial, 
uppdelning av bebyggelsen i flera 
volymer samt regler för skyltning har 
införts.  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   x Planen möjliggör ökad handel med nya 
parkeringsplatser och ändrade 
infartsförhållanden. Trafiken som leds in 
från Malmövägen leds ut via 
Hannelundsgatan. Det innebär en 
väsentligt minskad trafik på 
Skräddaregatan med minskad 
bullerpåverkan. Hannelundsgatan omges 
av industri och har inte samma 
bullerproblematik. 

Övrigt buller  x Bullerskydd krävs enligt planen mellan 
godsmottagningarna och 
Skräddaregatan. Ventilation och 
liknande bullrande anläggningar ska 
vändas från bostäderna och vid behov 
bullerskyddas. 

Föroreningar, luft  x Den eventuellt ökade trafiken kan 
innebära ett ökat utsläpp av avgaser.  
Området är öppet och väl ventilerat. 
Det kommer inte att generera sådana 
trafikmängder att miljökvalitets-
normerna för luft överskrids. 

Föroreningar, mark  x Planen föreslår ny användning av 
marken som tidigare var planlagd för 
industri och småindustri. 
Markundersökningar visar åtgärder 
krävs för att marken ska vara lämplig för 
ändrad användning. Detta betyder att 
sanering av förorenad mark krävs. 

Föroreningar, vatten  x Grundvattnet bedöms inte vara 
förorenat. Dagvatten infiltreras inte i 
områden som kan förorena 
grundvattnet. 

Risk och säkerhet   x  

Ljus och skarpt sken  x Planförslaget kan medföra att området 
blir mer upplyst än tidigare. 
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 Påverkan Ingen 
eller liten 
påverkan 

Kommentarer 

Strålning  x  

Miljökvalitetsnormer för luft  x Området anses inte generera en sådan 
ökning av trafikmängder att 
miljökvalitetsnormer för luft väntas 
överskridas. 

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 x  

Skuggor  x Skyggstudie har genomförts. Påverkan 
på intilliggande bostäder blir mindre än 
om gällande plan byggs ut. Vår- och 
höstdagjämning kommer en liten del av 
de närmaste tomterna att skyggas på 
morgonen men från middagstid skuggas 
inga bostadstomter. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten  x Miljökvalitetsnormer för vatten 
redovisas i planförslaget, någon 
försämring väntas inte. 

Våtmarker  x  

Grundvatten  x  

Ytvatten  x  

Dagvatten  x Planen medför att större yta kan bli 
hårdgjord för att användas till parkering 
och byggnader, rening och fördröjning 
på kvartersmark, grönytor och i 
dammen innebär att dagens situation 
inte försämras. 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   x  

Naturresurser   x  

Rekreation   x I planområdets västra del finns ett 
promenadstråk till Tryde, Norra 
promenaden. Stråket sträcker sig från 
stationsområdet och norr ut längs med 
spårområdets östra del. Plankorsningen 
med järnvägen och utbyggda gång- och 
cykelvägar ökar tillgängligheten. Gång- 
och cykelvägarna ansluter till de 
utpekade grönstråken som leder ut från 
området. 
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
ändring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   x Den eventuellt ökade trafiken kan 
innebära ett ökat utsläpp av 
växthusgaser. Handelsområdet är 
mycket tillgängligt med 
kollektivtrafik från stora delar av 
Skåne. Det kan bidra till att minska 
biltrafiken. 

Frisk luft   x  

Bara naturlig försurning   x  

Giftfri miljö   x  

Skyddande ozonskikt   x  

Säker strålmiljö   x  

Ingen övergödning   x  

Levande sjöar och vattendrag   x  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  x  

Grundvatten av god kvalitet   x  

Myllrande våtmarker   x  

Levande skogar   x  

Ett rikt odlingslandskap   x  

God bebyggd miljö   x Byggnadernas gestaltning ska tillföra 
platsen något positivt. 

 Påverkan Ingen 
eller liten 
påverkan 

Kommentarer 

Kulturmiljö   x Lokstallet, som i Tomelillas 
kulturmiljöprogram ”Ortsrapport 
Tomelilla” är utpekat som 
kulturhistoriskt värdefull inom 
planområdet säkras från rivning samt 
planläggs med varsamhetsbestämmelser. 
På så sätt säkerställs dess bevarande och 
byggnaden ges ett sammanhang där den 
kan byggas till och få en ny funktion.  

Fornlämningar   x Fornlämningen inom planområdet är 
markerad på en asfalterad parkering och 
bedöms inte bli påverkade av 
planförslaget.  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
ändring 

Kommentarer 

Ett rikt växt- och djurliv   x Bevarande av värdefulla biotoper, 
trädvegetation och dammen 
tillsammans med kompensation-
såtgärder i och omkring 
planområdet. Gynnar de arter som 
skyddas av artskyddsförordningen. 
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 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vbn § 9 Dnr VBN    

Beslut om valberedningens förslag till 
kommunfullmäktige 

Valberedningsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget:  

 

REVISORER FÖR KOMMUNEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anja Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Ulla-Christina Lindberg (S) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anja Lindberg (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Birgit Johansson (M) 
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 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2.  Sara Anheden (S) 

3. Per Gustafsson (SD) 

4. Markus Hammarström (M) 

5. Anders Throbäck (S)  

6. Per-Olof Örnsved (SD) 

7. Marie Ståhlbrand (M) 

8. Tobias Högborg (C) 

9. Ida Bornlykke (S) 

10. Thony Blomgren (SD) 

11. Ann-Marie Johansson (C) 

12. Linda Ekelund (V) 

13. Anna Sandegren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Marianne Åkerblad (M) 

2. Roger Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

4. Emil Ekstrand (M) 

5. Kristin Skoog (S) 

6. Annika Sandegren (SD) 

7. Bo Herou (KD) 

8. Fatlum Avdullahu (C) 

9. Inger Åbonde (S) 
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 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

 

10. Anders Rosengren (SD) 

11. Carina Persson (L) 

12. Claes Melin (MP) 

13. Peter Vestlund (SD) 

 

ORDFÖRANDE 

Per-Martin Svensson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Sara Anheden (S) 

 

KRISLEDNINGSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2.  Sara Anheden (S) 

3. Per Gustafsson (SD) 

4. Ann-Marie Johansson (C) 

5. Anders Throbäck (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Markus Hammarström (M) 

2. Ida Bornlykke (S) 

3. Anna Sandegren (SD) 
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 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

 

4. Gunvor Olsson (C) 

5. Per-Olof Örnsved (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Sara Anheden (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

BYGGNADSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Emil Ekstrand (M) 

2. Roger Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

4. Per Håkanson (C) 

5. Anders Rosengren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Bertil Fredlund (M) 

2. Peter Mårtensson (S) 

3. Birger Hörberger (SD) 

4. Oscar Sandberg (C) 

5. Roland Ekström (S) 
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 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

 

ORDFÖRANDE: 

Emil Ekstrand (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Petra Blomgren (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Roger Persson (S) 

 

FAMILJENÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Ewa Carnbrand (M) 

2. Anders Throbäck (S) 

3. Anna Sandegren (SD) 

4. Carina Persson (L) 

5. Ingrid Bergh (V) 

6. Gunnel Andersson (SD) 

7. Charlotte Rosdala (C) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Ann-Christin Svensson (M) 

2. Robert Buhre (S) 

3. Kent Olofsson (SD) 

4. Chris Persson (M) 

5. Tittié Bengtsson (S) 

6. Anette Lind (SD) 
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 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

 

7. Sven Gunnarsson (C) 

 

ORDFÖRANDE: 

Ewa Carnbrand (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anders Throbäck (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anna Sandegren (SD) 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Ann-Marie Johansson (C) 

2. Ida Bornlykke (S) 

3. Per-Olof Örnsved (SD) 

4. Marianne Åkerblad (M) 

5. Kristina Buhre (S) 

6. Anita Kronkvist (SD) 

7. Alexander Svensson (M) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Gunvor Olsson (C) 

2. Jerry Bergström (MP) 

3. Csaba Vöfély (SD) 

4. Simon Blixt (M) 
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 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    
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5. Beata Tinmark (V) 

6. Sofia Prokopczyk (SD) 

7. Susanne Balczar-Herou (KD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Ann-Marie Johansson (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Ida Bornlykke (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per-Olof Örnsved (SD) 

 

VALNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Viktor Emilsson (M) 

2. Karin Arvidsson (S) 

3. Kent Olofsson (SD) 

4. Eva Gustavsson (C) 

5. Anna Sandegren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Lennart Johansson (M) 

2. Henrik Nilsson (S) 

3. Csaba Vöfély (SD) 

4. Nesib Haskic (C) 
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5. Kristin Skoog (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Viktor Emilsson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Kent Olofsson (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Karin Arvidsson (S) 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Bitte Müller-Hansen (C) 

2. Kristin Skoog (S) 

3. Annika Sandegren (SD) 

4. Paul Hallgren (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Fatlum Avdullahu (C) 

2. Solveig Falk (MP) 

3. Anders Rosengren (SD) 

4. Remco Dijkstra (M) 

5. Peter Vestlund (SD) 
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ORDFÖRANDE: 

Bitte Müller-Hansen (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Kristin Skoog (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Annika Sandegren (SD) 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sander Dijkstra (M) 

2. Inger Åbonde (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Carl-Fredrik von Oelreich (KD) 

5. Per Widlund (V) 

6.  Kent Gustafsson (SD) 

7.  Jörgen Prahl (M) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Marianne Åkerblad (M) 

2. Henrik Nilsson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

4. Sven Gunnarsson (C) 

5. Claes Melin (MP) 

6.  Kent Olofsson (SD) 
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7.  Simon Blixt (M) 

 

ORDFÖRANDE: 

Sander Dijkstra (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Thony Blomgren (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Inger Åbonde (S) 

 

SYDÖSTRA SKÅNES ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

1. Eva Gustafsson (C) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Karin Arvidsson (S) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Magnus Nilsson (C)  

2. Karin Arvidsson (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Bertil Fredlund (M) 
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5. Kent Olofsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Birgitta Lundqvist (C) 

2. Helén Bladh (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

4. Marie Ståhlbrand (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Magnus Nilsson (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Thony Blomgren (SD) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – LEKMANNAREVISORER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anja Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 
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OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

ÖSTERLENHEM AB – STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Magnus Nilsson (C)  

2. Karin Arvidsson (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Bertil Fredlund (M) 

5. Kent Olofsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Birgitta Lundqvist (C) 

2. Helén Bladh (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

4. Marie Ståhlbrand (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Magnus Nilsson (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Karin Arvidsson (S) 
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ÖSTERLENHEM AB – LEKMANNAREVISORER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anna Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 

 

ÖSTERLENHEM AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB – STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Markus Hammarström (M) 

2. Axel Olsson (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Jan-Erik Broomé (C) 
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2. Kent Gustafsson (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Markus Hammarström (M) 

 

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB – 
LEKMANNAREVISOR 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEKMANNAREVISOR: 

Ulla-Christina Lindberg (S) 

 

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB - OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

AUGUST LARSSONS DONATIONSFOND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

Kommunstyrelsen utgör styrelse. 

 

A F MONTHANS DONATIONSFOND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 
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LEDAMOT: 

Carina Persson (L) 

 

FÖRENINGEN ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLA – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Sara Anheden (S) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

1. Leif Sandberg (C) 

2. Per Gustafsson (SD) 

 

SYDÖSTRA SKÅNES SAMORDNINGSFÖRBUND 
Mandattid: 1 april 2023 – 31 mars 2027 

 

LEDAMOT: 

1. Gunvor Olsson (C) 
 

 

ERSÄTTARE: 

1. Anders Throbäck (S) 

 

 

GODE MÄN ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 
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LEDAMÖTER: 

1. Sven-Anders Gustavsson (C), landsbygd 

2. Kristin Skoog (S), landsbygd  

3. Thony Blomgren (SD), tätort 

4. Bengt Högborg (C), landsbygd 

5. Roger Persson (S), tätort 

6. Per-Olof Örnsved (SD), landsbygd 

7. Mikael Brorsson (M), tätort 

 

KOMMUNALFÖRBUNDET AV-MEDIA SKÅNE 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

1. Carina Persson (L) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Anna Sandegren (SD) 

 

SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR SYDÖSTRA SKÅNE 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Sara Anheden (S) 2023-24, Per Gustafsson (SD) 2025-26 

 

 

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 
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LEDAMÖTER: 

1. Viktor Emilsson (M) 

2. Peter Boström (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Alexander Svensson (M) 

2. Kristin Skoog (S) 

3. Gunnel Andersson (SD) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Viktor Emilsson (M) 

 

REVISOR:  

Ulla-Christina Lindberg (S) 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET SYDÖSTRA SKÅNE – 
DIREKTIONEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sander Dijkstra (M) 

2. Peter Boström (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Sven Gunnarsson (C) 

2. Per Gustafsson (SD) 
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VICE ORDFÖRANDE: 

Sander Dijkstra (M) 

 

REVISOR: 

Birgit Johansson (M) 

 

ÖSTERLEN VA AB 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Bo Herou (KD) 

2. Per Skoog (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Jörgen Prahl (M) 

2. Linn Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Bo Herou (KD) 

 

LEKMANNAREVISOR:  

Inger Johanson-Thor (C) 

 

ÖSTERLEN VA AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 
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OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Inger Åbonde (S) 

 
SYDSKÅNES AVFALLS AB - STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

NOMINERING AV ERSÄTTARE: 

Leif Sandberg (C) 
 

SYDSKÅNES AVFALLS AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

1. Gunvor Olsson (C) 
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ERSÄTTARE: 

1. Csaba Vöfély (SD) 

 
KOMMUNASSURANS SYD AB – OMBUD  
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Per-Olof Örnsved (SD) 

 

OMBUD VID FÖRBUNDSMÖTE I SKÅNES KOMMUNER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Per Gustafsson (SD) 
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OMBUDSERSÄTTARE: 

1. Ann-Marie Johansson (C) 

2. Sara Anheden (S) 

 

INERA AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Anna Sandegren (SD) 

Ärendebeskrivning 
Valberedningsnämnden upprättar förslag till val av styrelser, nämnder med mera som 
ska företas av kommunfullmäktige. 

_________      

 

 

Beslutet skickas till:  

De valda 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 
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Valnämnden 

Krisledningsnämnden 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 

Österlenhem AB/Tomelilla Industriaktiebolag 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Österlens VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Föreningen Österlens Folkhögskola 

Sydöstra Skånes Samordningsförbund 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 

Lantmäteriet 

Simrishamns kommun 

Ystads kommun 

Sjöbo kommun 

Kommunalförbundet AV-Media Skåne 

Sysav 

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

Kommunassurans Syd AB 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Skånes Kommuner 

Inera AB 

Löneenheten Ystad 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 
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Vbn § 14 Dnr VBN    

Beslut om valberedningens förslag på 
inkallelseordning 

Valberedningsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att följande regler angående ersättares inkallande till 
tjänstgöring ska gälla för nämnder, styrelser, utskott med mera som väljs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder: 

Ersättare i nedan angiven partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, L, C, S, V, MP 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, KD, M, SD 

Moderaterna  M, C, KD, L, MP 

Centerpartiet  C,  

Vänsterpartiet V, MP, S, C, L 

Miljöpartiet  MP,  

Liberalerna  L,  

Kristdemokraterna KD, M, L, C, SD, S, MP, V 

  

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de är upptagna i valprotokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6:17 ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöringsordning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ärendet påverkar inte barn. 
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§ 14 forts. 

Miljöperspektivet 
Ärendet påverkar inte miljön. 

Uppföljning 
Ny inkallelseordning beslutas i början av varje mandatperiod. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Ks § 150 Dnr KS 2022/53 

Svar på motion - Naturskola i Tomelilla 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad 

Reservation 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Inger Åbonde, Kristin Skoog, 
och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Kristin Skoog (S) har den 4 april 2022 lämnat in en motion med följande 
lydelse: 
”Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Det visas inte minst av att allt fler barn 
och unga intresserar sig för miljö- och klimatfrågor. I Tomelilla kommun finns stora 
naturområden som på olika sätt skulle kunna användas i samband med undervisning. 
Däremot saknas en naturskola. Av skolans läroplan framgår att eleverna ska kunna 
koppla egna handlingar till effekter på miljön och klimatförändringarna. 

I Sverige finns det idag 90 naturskolor, två av dessa finns i Ystad och Simrishamn. Vi 
menar exempelvis att Fyledalen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt bra område för 
en naturskola. Här finns vattendrag, våtmarker, ängs- och betesmark, skog av olika 
slag och ett gammalt tegelbruk. 

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar att  

• Tomelilla kommun tar initiativ till ett samarbete med Naturskoleföreningen 
och lokala naturföreningar för att starta en naturskola”. 

Familjenämnden beslutade den 21 oktober 2022 (Fn § 126/2022) följande: 
Familjenämnden har tidigare behandlat motion ”Naturskola i Tomelilla kommun”, 
handlingsid: Ks 2022.930 och föreslagit att denna ska anses besvarad, FN § 
102/2022. Motionen har återemitterats till familjenämnden med anledning ”av att 
Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dessa elever”, slutcitat. 

Kommunstyrelsens tolkning är inte i överenstämmelse med vad familjenämnden 
beskriver i sitt svar. Av familjenämndens svar framgår att ”Allt sedan tankarna om  

 

310



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 150 forts. 

center för natur, miljö, odling och hållbarhet startade har möjligheten för övriga 
skolor att komma till Brösarp funnits med”, vidare under Ekonomiska konsekvenser,  

”För att utnyttja, driva och sprida konceptet till flera skolor kommer det också att 
krävas utökade personella resurser.” 

Dessa två formuleringar från familjenämndens ursprungliga svar beskriver att 
satsningarna i Brösarp, påbörjade och pågående är menade att komma alla skolor i 
Tomelilla till gagn.  

Familjenämndens bedömning är att det som håller på att skapas i Brösarp, för 
Tomelilla skolor, mer än väl motsvarar de mervärde en naturskola skulle ge. 
Familjenämnden menar också att det är viktigt att vi håller kvar vid beslutade 
utvecklingsinitiativ och att hålla fokus på det som är påbörjat för att kunna få till 
reella kvalitetshöjningar och förflyttningar.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna kopplade till uteklassrum, odlingsbäddar och växthus 
uppgår/kommer att uppgå till drygt en miljon kronor, vilket även innebär ökade  

driftskostnader framöver (kapitaltjänstkostnader). För att kunna utnyttja, driva och 
sprida konceptet till flera skolor kommer det också att krävas utökade personella 
resurser. 

Barnperspektivet 
En stimulerande lärmiljö med praktiska möjligheter till odling, undervisning ute och 
fördjupade kunskaper inom miljö och naturområdet är stimulerande och 
lustskapande för våra barn och elever. 

Miljöperspektivet 
Ett av projektets stora mål och syften hamnar inom ramen för att stärka kunskapen 
om hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljö för kommande generationer.  

Uppföljning 
Följs upp i verksamhetsdialoger och skolans systematiska kvalitetsuppföljning 
(återrapporteras därigenom till familjenämnden). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 
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§ 150 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 184/2022 Svar på motion - Naturskola i 
Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.3263. 

Tidigare behandling 
Ksau § 93/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnuu § 35/2022: 

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Fn § 102/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Ksau § 141/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden 
med anledning av att Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dess elever, inte alla  

elever i kommunen i årskurs f-9 som - enligt motionen - ska ha möjlighet till 
naturskola. 

Fnuu § 41/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Fn § 126/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Ksau § 184/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Ewa Carnbrand (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
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§ 150 forts. 

 
Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa 
Carnbrands (M) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Ks § 151 Dnr KS 2022/74 

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom SOL och LSS 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS tredje kvartalet 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap h § socialtjänstlagen (SoL) har vård- och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 11 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut.  

Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas 
dagarna från erbjudet datum till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. En 
kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas 
vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

 

Åtta varav fyra nya ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-05-25. Verkställd 
2022-08-01. Väntetid fram till 2022-08-01 är 433 dagar. Väntetiden beror på 
att det inte har funnits tillgänglig bostad men också på att den enskilde ville 
flytta in den 1/8–2022 trots möjlighet att flytta in tidigare. 

- Beslut enligt 9§p.3 (Ledsagarservice) från 2021-11-01. Verkställt 2022-08-07. 
Väntetid fram till 2022-08-07 är 279 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. Flickan bor med föräldrar och har verkställt beslut på 
korttidsvistelse. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej 
verkställt. Väntetiden beror på att ingen tillgänglig bostad finns att tillgå. 
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§ 151 forts. 

- Beslut enligt 9§p.4 (Kontaktperson) från 2021-09-21. Varit verkställt från 
2022-01-21 fram till 2022-03-31. Sedan blev det avbrott i verkställigheten. 
Verkställt 2022-07-12. Väntetid från 2022-03-31 till 2022-07-12, 103 dagar. 
Väntetid beror på svårigheter i matchningsprocessen. 

 
- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2022-06-10. Enligt 

planering ska det verkställas 2022-10-01. Väntetid från 2022-06-10 till 2022-
09-30 är 112 dagar.  
 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-03-25. Väntetid från 
2022-03-25 till 2022-09-30 är 189 dagar. Utifrån den enskildes behov har det 
varit nödvändigt med en längre planeringsperiod för den enskilde. Insatsen 
finns att verkställa. 
 

-  Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-06-13. Väntetid från 
2022-06-13 till 2022-09-30 är 109 dagar. Svårt med planeringsprocessen för 
verkställighet då den enskilde avbokat möten. 
 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-04-07. Väntetid från 
2022-04-07 till 2022-09-30 är 176 dagar. Arbete pågår kring att hitta lämplig 
sysselsättning. 
 

Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att överlämna statistikrapporten till kommunfullmäktige får inga ekonomiska 
konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om 
kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut. 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse fjärde kvartalet 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS tredje kvartalet 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186/2022, handlingsid: Ks 2022.3265. 

Tidigare behandling 
Ksau § 186/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS tredje kvartalet 2022. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

kommunfullmäktige 
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