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Tomelilla den 7 mars 2022                          Dnr KS 2022/3 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden 
kommunstyrelsen den 16 mars 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

1. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor. 
- Ukraina 

2. IT-tekniker Mikael Kronblad och informationssäkerhetsansvarig 
Anna Jakobsson 
- Informationssäkerhet 

3. Ekonomichef Elisabeth Wahlström och utvecklingschef Helena 
Berlin 
- Aktuella upphandlingar 

4. Skolchef Johan Holmqvist 
- Samverkansarbete kring vuxenutbildningen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 7 mars 2022. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 40 Dnr KS 2021/114 

Årsredovisning för 2021 - Tomelilla 
kommun 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar Tomelilla kommuns årsredovisning 
2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons yrkande. 

________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 41 Dnr KS 2021/212 

Planeringsförutsättningar för mål och 
budget 2023 med plan för 2024-2025 

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

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige 
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025 
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari 
2022, cirkulär 22:06. 

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

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

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

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 41 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2022.xxx. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532. 

Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Planeringsförutsättningar 2023-2025 
Hög BNP-tillväxt i Sverige 2022 
 
BNP nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är problem 
med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Inflationen har stigit 
till höga nivåer i främst USA där den var 7,5 % i januari 2022.  Centralbanker och finansiella 
marknader pratar om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt de kvantitativa lättnaderna 
bör avvecklas. Det är ett stort problem i USA men även i Eurozonen börjar inflationstrycket att 
bli problematiskt. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om man räknar bort 
energipriserna. Här handlar det mer om att den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv 
allt eftersom arbetsmarknaden blir mer ansträngd. Omikronvarianten har visat sig vara mindre 
farlig än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt 
som det är färre som ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning. 
(Källa: SKR) 
 
Skatteunderlaget har återhämtat sig 
 
Skatteunderlaget har gjort en kraftig återhämtning efter ett svagare 2020 men saktar ner något 
inför kommande planperiod.  
 
Fortsatt tryck från demografin 
 
Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av 
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra 
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat 
ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det 
äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. 
Det hänger samman med att befolkningen blir allt äldre och kan leva med fler och svårare 
sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning 
och finansiering. Utifrån scb:s befolkningsprognoser de senaste åren beräknades också trycket på 
bland annat förskola och skola bli fortsatt stort. Efter en nedrevidering av antalet födslar och 
anhöriginvandringen i scb:s prognos ser nu trycket ut att avta något under den kommande 
tioårsperioden. 
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Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i 
betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en 
följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig 
i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med 
välfärdsbehoven. Under lång tid har den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning 
varit känt. En rad åtgärder har diskuterats, exempelvis höjda skatter, höjda avgifter, höjd 
pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare tid 
har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är 
ett sätt att bromsa behovsökningarna och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det 
är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen.  
(Källa: SKR) 
 
Befolkning 

Tomelilla har sedan 2013 ökat sin befolkning med 6,3%, från 12 891 invånare år 2013 till 13 712 
invånare 31 december 2021, en genomsnittlig ökning med ca 100 invånare per år. I 
skatteberäkningar för planperioden görs en försiktigare bedömning eftersom det under perioden 
har varit stor flyktingmottagning, vilket har minskat. Skatteberäkningen bygger på en positiv 
befolkningsökning med 50 invånare per år 2023-2025.   
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Vision Tomelilla kommun 

Tomelilla kommuns nya vision antogs i december 2020  

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

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål: 

 

Finansiella mål för 2023 

Resultatmål: resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska uppgå till lägst 2% i genomsnitt under planperioden, 2023-2025. För 
2023 motsvarar 2% ca 17 mkr. 

Investeringsmål: nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2025 uppgå till som 
mest 12% av totala skatteintäkter.  För 2023 motsvarar 12% ca 100 mkr. 

Skuldmål: Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 
55% i genomsnitt under perioden 2023-2025. Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten bör fullt ut självfinansieras, dvs upplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten- och avloppsverksamhet som täcker sina kostnader via taxor kan 
finansiera investeringar genom att ta upp lån. Bedömning av hur detta påverkar taxenivån ska 
dock göras. 

Krav på god ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ställs det krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning och 
redovisa ekonomisk balans. Föreskrifterna i kommunallagen om balanskrav innebär i korthet att 
årsbudgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Kommunen kan fastställa en budget som inte är i balans, om det föreligger synnerliga skäl. Om 
årets resultat i årsredovisningen är mindre än noll kronor, ska det negativa resultatet regleras och 
det egna kapitalet återställas senast tre år efter att det negativa resultatet uppkommit. Vid 
underskott ska en åtgärdsplan upprättas som anger hur det egna kapitalet ska återställas. 
Fullmäktige har möjlighet att besluta att inte reglera ett negativt resultat, om det uppkommit till 
följd av orealiserade förluster i värdepapper eller vid synnerliga skäl. 
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Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling 
 
Förändring i procent per år 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 
Årlig ökning 
(underliggande) 5,3 4,7 3,5 3,3 3,3 

Differens 1,2 0,5 -0,7 -0,9 -0,8 
Källa: Skatteverket och SKR 
 
Riksdagen har kompletterat befintlig lagstiftning om god ekonomisk hushållning. Det innebär att 
kommunen utifrån reglerna om balanskravet kan öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter 
över tid genom en resultatutjämningsreserv. Tomelilla kommuns riktlinjer för den kommunala 
resultatutjämningsreserven innebär att avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt 
den maximala nivå som stadgas i kommunallagen.  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 5 % 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 med behandlingen av årsredovisningen. Kommunen 
har 30,0 mkr i resultatutjämningsreserven från tidigare års resultat till och med 2020. 
Resultatutjämningsreserven får användas om det årliga värdet av skatteunderlagets utveckling 
understiger det tioåriga genomsnittet, vilket innebär att det med nuvarande prognoser är möjligt 
att ianspråkta medel under åren 2023-2025.. 
 
Bokslut 2021 och budget 2022 
 
2021 års balanskravsresultat uppgår till 51,3 mkr, vilket är 34,6 mkr högre än budget. Den största 
avvikelsen återfinns under finansieringen och är framförallt hänförligt till högre skatteintäkter och 
statsbidrag än budgeterat. Totalt sett uppvisar verksamheterna ett överskott för föregående år på 
7,4 mnkr medan finansieringen står för 27,2 mkr av det prognostiserade överskottet. 
I 2022 års mål och budget är resultatet budgeterat till 16,5 mkr. För att uppnå målet att 
överskottet bör vara 2% av skatteintäkterna behövs ett resultat på 17,5 mkr. Nämndernas 
budgetramar justerades för löne- och prisökningar med 2,1%. I budget för 2022 förstärktes 
nämndernas ramar, utöver prisökningskompensation, med 14,0 mkr. 
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall 
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Ekonomiska förutsättningar inför budget 2023-2025 
  
Inför arbetet med budget för 2023 har förutsättningarna stämts av mot SKR:s prognoser över 
förväntad utveckling av faktiskt skatteunderlag samt bedömning av pris och löneutveckling. Av 
tabellen nedan framgår övergripande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen och den 
utveckling som anvisningarna för planperioden baseras på.  
 
 
  2021 2022 2023 2024 2025 
Skatteunderlagets utveckling 
(%) 5,0 4,2 3,9 3,3 

 
3,3 

Arbetskraftskostnader (%) 2,3 1,6 3,4 2,1 3,4 
Övrig förbrukning (%) 2,8 2,5 1,7 2,1 2,4 
Prisförändring PKV (%) 2,4 1,9 2,9 2,1 3,1 
Internränta (%) 1,5 1,25 1,25 1,25 1,25 
Personalomkostnadspålägg (%) 40,35 40,35 40,35 40,35 40,35 

 
Skatteunderlagets utveckling baseras på SKR:s prognos 2022-02-17. 
Prisförändringar, prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är den sammanvägda förändringen 
av arbetskraftskostnader och övrig förbrukning. Internräntan baseras på SKR:s prognos i 
februari. 
 
Personalomkostnadspålägget bedöms oförändrat 40,35 under planperioden. Detta kan komma att 
ändras beroende på konsekvenserna av det nya pensionsavtalet AKAP-KR.  
 
Övriga anvisningar 
 
Driftbudget 
 
Nämnderna ska presentera sina budgetyttranden inom ram. Personalkostnader ingår i ramarna 
med 2023-års budgetnivå, detta innebär att ingen ytterligare kompensation kommer att tillföras 
för utfallet i avtalsrörelsen 2023. Eventuell ökning utöver tilldelad kompensation får finansieras 
inom nämndernas budgetramar med eventuellt lägre bemanning som följd. Nämnderna 
kompenseras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som enligt senaste 
prognosen uppgår till 2,9% för 2023. Personalomkostnader budgeteras med 40,15%. 
Kommunfullmäktige beslutade att de taxor som räknas upp med KPI ska utvärderas under 2023. 
 
Internränta 
Internräntan är 1,25%, vilket är oförändrat mot 2022. 
 
Budgetramar 
Budgetramar per nämnd baseras på 2022 års beslutade budget och räknas upp enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) för 2023 som enligt senaste prognosen uppgår till 2,9%.  
 
Inlämning av mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 

Senast den 31 maj 2022 ska respektive nämnd lämna in sitt yttrande för budget 2023 med plan 
för 2024-2025. Inlämning görs i enlighet med bifogade mallar till kommunledningskontorets 
ekonomienhet. Justerade MBL-protokoll och nämndsprotokoll ska bifogas. 
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Nämndens budgetyttrande 
Lämnas enligt bilaga 1. 
 
Driftbudget 
Nämndens budgetyttrande ska med utgångspunkt från nulägeskartan beskriva nämndens största 
och viktigaste utmaningar och vilka konsekvenser det får för nämnden och kommunen på kort 
och lång sikt. Nämnden ska också beskriva hur utmaningen kan mötas. 
I nämndens budgetförslag ska särskilt beskrivas eventuella demografiska effekter och budgetens 
påverkan på barnperspektivet.  
 
 
Investeringsbudget 
Varje nämnd ska i budgetförslaget ange behov av investeringar för åren 2023-2025. Varje 
investeringsprojekt kommenteras kortfattat och prioriteras enligt en tregradig skala där 1 är ytterst 
angeläget. Det ska också framgå vilka konsekvenser investeringen får på driftbudgeten och hur 
det inryms i befintlig ram. 
 
Taxor och avgifter 
Eventuella förändringar av taxor och avgifter ska framgå av budgetförslaget. Förslaget ska 
innehålla beskrivning av taxan/avgiften, samt belopp. 
 
Internbudget 
Senast den 31 januari 2023 ska nämnden fastställa internbudgeten. Större förändringar i 
nämndens förutsättningar inför 2023 som inte nämnden har kunnat påverka ska meddelas 
budgetberedningen, exempelvis kraftigt förändrade statsbidragsregler eller förändrat uppdrag till 
följd av lagförändring. 
 
Tidplan för budget 2023 med plan 2024-2025 
 
Datum Aktivitet 
16 februari Omvärlds- och nulägesanalys 
16 mars  Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningar 
4 april Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisning 2021  
6 april Samråd med kommunala bolag och förbund 
31 maj  Nämndernas budgetförslag ska vara inlämnade 
8 juni Investeringsberedning 1 
14 juni Investeringsberedning 2 
15 juni Budgetberedning 
  

30 september 
Kommunala bolag och förbunds budgetförslag ska vara 
inlämnade 

12 oktober Investeringsberedning 3 
19 oktober Budgetberedningen lämnar sitt förslag till mål och budget 
28 oktober MBL §11 
9 november Kommunstyrelsen lämnar sitt förslag till mål och budget 
18 november MBL §11, reservdag 
30 november Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget 
31 januari 2023  Internbudgeten ska vara fastställd av nämnd 
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      Bilaga 1 
 
Mall för nämndens budgetyttrande 
 
Nämndens ansvarsområde 
 
Nämndens största och viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och nyckeltal 
 
Konsekvenser på kort och lång sikt 
 
Nämndens sätt att möta utmaningen 
Ex vis omprioritering av verksamhet 
 
Taxor- och avgifter  

 
Demografiska effekter på verksamheten 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet 
 
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning 
 
Investeringsbudget (separat mall kommer att lämnas till nämnderna) 

• Kort beskrivning 
• Konsekvenser på driften 
• Prioritering 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 44 Dnr KS 2022/33 

Riktlinjer visionsmedel 

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

Ärendebeskrivning 
En första ansökningsomgång vad gäller Tomelilla kommuns visionsmedel, har 
passerat. Under handläggandet och efterföljande beslutsprocess, identifierade 
förvaltningen några önskvärda justeringar i riktlinjerna. 
 
Maxsumman för beviljade medel behöver höjas för att motivera ansökningar med 
projektidéer som kan skapa stor effekt i visionens anda. Därför föreslår förvaltningen 
den maximala summan som tilldelas ett projekt, höjs till från 25 000 kronor till 
100 000 kronor.  
 
Därmed skulle också behovet av flera ansökningar till ett och samma 
samarbetsprojekt försvinna.  
 
Ett behov av att förtydliga visionsmedlen syfte, kunde också upptäckas under den 
första ansökningsomgången.  

 

Förvaltningen föreslår därför tillägget: 

”Visionsmedlen ska inte ses som rena företagsstöd, utan ska ges idéer som är 
nytänkande utanför det som kan bedömas vara naturlig företagsutveckling.  

Projekt med flera samarbetande aktörer eller som innebär utvecklande av idéer vars 
utfall kostnadsfritt kommer många till del, ses extra positivt på.” 

Dessa föreslagna justeringar, påverkar de gällande riktlinjernas skrivning. I bifogat 
nytt förslag har text som i och med föreslagna ändringar kan utgå, strukits över.  

Tillkommen text är markerad med gult.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga nytillkomna då avsatta visionsmedels totalsumma om 200 000 kr/år är 
densamma som tidigare, liksom all annan hantering.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 44 forts. 

Barnperspektivet 
Visionsmedlen syftar till att utveckla Tomelilla som plats i en anda av matkultur, 
hållbarhet, kreativitet, innovation och tillväxt. Det är områden som i hög grad 
påverkar barn och ungas nutid och framtid. Ett utökat belopp per projekt och större 
tydlighet i syftet, kan leda till mer kraftfulla effekter. 

Miljöperspektivet 
Då detta perspektiv tydligt finns med i Tomelilla kommuns vision, kan visionsmedlen 
komma att stötta idéer som bidrar till en miljömässig hållbarhet. Ett utökat belopp 
per projekt och större tydlighet i syftet, kan leda till mer kraftfulla effekter. 

Uppföljning 
Förvaltningen ansvarar för årlig utvärdering av effekten av visionsmedlen med 
särskilt fokus på innovationshöjd, samhällsnytta, barnperspektiv, jämställdhet och 
jämlikhet.  

Denna delges kommunstyrelsen en gång per år. 

Efter varje beslutad tilldelningsomgång, informeras kommunstyrelsen om vilka 
projektidéer som beviljats stöd 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ändringarna i ”Riktlinjer för visionsmedel”.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunikationschef Katrin Högborn, handlingsid: Ks 2022.537. 

Riktlinjer för visionsmedel, reviderad, handlingsid: Ks 2022.538. 

Tidigare behandling 
Ksau § 84/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut. 

 

Ks § 65/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar antar ”Riktlinjer för Tomelilla kommuns visionsmedel”.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 44 forts. 

En bedömningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans 
med vardera två representanter från Tomelillas förenings- och näringsliv, ska utses. 
Förvaltningen ges därför i uppdrag att identifiera och tillfråga lämpliga kandidater 
från lokala föreningar och företag.  

Förvaltningens årliga utvärdering av effekterna av sökta visionsmedel, ska delges 
kommunstyrelsen en gång per år.  

Efter varje beslutad tilldelningsomgång, ska kommunstyrelsen informeras om vilka 
projektidéer som beviljats stöd. 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att under just 2021 ska av tidsmässiga skäl, 
beslutande och utdelande av medel äga rum endast en gång. 

 

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

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen  
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Beslutad av: Kommunstyrelsen 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommunikationschefen 
Följs upp: Vid behov 

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

R E G E L D O K U M E N T  R I K T L I N J E  

Riktlinjer för 
visionsmedel   
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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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Bakgrund 
I december 2020 antog kommunfullmäktige Tomelilla kommuns nya vision som ska 
gälla till 2030.  

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

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att från och med 2021, som ett stöd dela ut 
medel till invånare, föreningar och företag som har idéer i visionens anda. Syftet är 
att stödja och uppmuntra utveckling och test av idéerna, men också att möjliggöra 
förverkligande av de sökandes egna visioner och drömmar i Tomelilla kommun.  

Detta dokument specificerar förfarandet för utdelande av Tomelilla kommuns 
visionsmedel. 

Vem som kan söka medlen 
• Privatpersoner som är skrivna i Tomelilla kommun. 

• Föreningar som har sin verksamhet i Tomelilla kommun. 

• Företag som, genom huvudsäte eller filial, finns och verkar i Tomelilla kommun. 

• Privatperson under 30 år som bedriver forskning eller forskningsförberedande 
studier på universitetsnivå i ett ämne i linje med visionen. Personen ska antingen 
vara född, tillbringat majoriteten av sin uppväxt eller vara nu boende i Tomelilla 
kommun. Denna del av medlen delas ut en gång per år och uppgår till 10 000 
kronor. 

Gemensamma ansökningar från flera av ovan nämnda kategorier sökande, kan 
lämnas in.  

Sökande inom en eller flera av ovan nämnda kategorier som vill samarbeta, kan 
lämna in en gemensam ansökan för ett och samma projekt.   

Vad man kan söka för 
• Test och utveckling av idéer, små eller stora, som kan bidrar till att Tomelilla 

utvecklas i riktning mot visionen. 

• Forskning eller forskningsförberedande studier som bedrivs på universitetsnivå i 
linjemed visionen. 

 
I ansökan ska det tydligt anges vad medlen ska användas till. Medel får ej användas 
för att täcka kostnader som har uppstått innan projektets start eller uppstår efter 
projektets avslutning. Medel får ej heller användas till lön eller ersättning för nedlagd 
arbetstid. 
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Visionsmedlen ska inte ses som rena företagsstöd, utan ska ges till idéer som är 
nytänkande utanför det som kan bedömas vara naturlig företagsutveckling.  

 

Projekt med flera samarbetande aktörer eller som innebär utvecklande av idéer vars 
utfall kostnadsfritt kommer många till del, ses extra positivt på.  

Hur mycket medel som kan sökas 
Årligen från 2021 fram till 2030, kan visionsmedel om upp till och med maximalt  
200 000 kronor beviljas totalt från kommunstyrelsens budgets buffertmedel.  

Maximalt 25 000 kronor kan beviljas per sökande privatperson, företag eller förening. 
Samma projekt kan alltså ha flera sökande, dock kan maximalt 100 tkr sökas totalt 
per projekt. 

Maximalt 100 000 kronor kan beviljas för ett projekt.  

Skulle vårens ansökningsomgång generera beviljade medel på hela summan, utgår 
höstens ansökningsomgång. 10 000 kronor per år måste dock alltid reserveras för 
forskare eller student enligt ovan angivna kriterier. 

Ansökningsförfarande  
Medel kan sökas under hela året, men ansökningarna behandlas enbart två gånger per 
år. Sista dag för ansökan till respektive bedömning, kommuniceras i kommunens 
kanaler.  

Det ansökningsformulär som tillgängliggörs i kommunens kanaler ska användas vid 
ansökan. Förvaltningen ska vid behov erbjuda coachning i ansökningsfasen för att i 
möjligaste mån bidra till en hög kvalitet på inkomna ansökningar.  

Övriga villkor för bidrag  
Den aktivitet det söks medel för ska ha en tydlig början och ett tydligt slut och 
sträcka sig som längst ett år från det att medel beviljas.  

Senast tre månader efter att aktiviteten har avslutats, ska slutrapport enligt mall som 
kommunen tillhandahåller lämnas in.  

I all marknadsföring, ska det anges att idén testats och realiseras med stöd av 
Tomelilla kommuns visionsmedel.  

Om bidrag inte utnyttjas  
Om beviljade medel inte använts för det som angetts i ansökan eller inom given 
tidsram, kan återbetalning krävas.  
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Det är den sökande som har ansvar för att informera kommunen om ändrade 
förhållanden eller annat som kan påverka att beviljade medel inte kan utnyttjas enligt 
ansökan och beslut. 

Kriterier för bedömning 
Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen och 
utifrån hur nytt projektet är för Tomelilla.  

Förvaltningens utvecklingsenhet ansvarar för utformning av ansökningsformulär och 
bedömer ansökningar enligt nedan:  
 

• Uppfyller ansökan ovan angivna kriterier grundläggande krav för att kunna söka 
bidrag? 

• Ligger inkommen ansökan i linje med visionen? 

• Finns det rimlig budget, genomförandeplan och kompetens för att förverkliga 
idén? 

Ansökningar som uppfyller nämnda kriterier går vidare till bedömning till en grupp 
bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med två 
representanter från Tomelillas näringsliv samt två representanter från Tomelillas 
föreningsliv.  

 

Bedömningen i denna grupp sker enligt följande:  
 

• Kan idén sägas leda till en samhällsnytta om den realiseras? 

• Är idén nytänkande för Tomelillas del? 

• Svarar idén upp mot något identifierat behov som finns i Tomelilla kommun? 

• Kommer resultatet många till del kostnadsfritt? 

• Är det ett samarbetsprojekt? 

• Kan den sökande tilldelas hela sökta beloppet? 

 

De ansökningar som gruppen anser uppfyller kriterierna i den mån att de bör beviljas 
stöd, går vidare för beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med 
förslag om bidragets storlek.  

Beslut om beviljande fattas under sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott i 
april och oktober varje år. Skulle något av dessa sammanträden vara inställt, ska 
ansökningarna behandlas vid närmast påföljande sammanträde.  
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Utvärdering  
Förvaltningen ansvarar för årlig utvärdering av effekten av visionsmedlen med 
särskilt fokus på innovationshöjd, samhällsnytta, barnperspektiv, jämställdhet och 
jämlikhet. 

 

22



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 43 Dnr KS 2021/121 

Ändring av bolagsordning och 
aktieägaravtal Österlen VA AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.534, 
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.535. 

Deltar inte i beslutet 
Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar den 6 december 2021, kf § 142/2021, att ändra 
Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal. En av ändringarna var att 
bolagsstyrelsen ska ha ersättare, tre från varje ägarkommun, men att dessa endast ska 
ha närvarorätt när ordinarie ledamot har förhinder. 

Vid Simrishamns kommuns fullmäktigemöte den 20 december 2021 föreslogs att 
ersättarna ska ha närvarorätt och beslutet blev att återremittera ärendet för att ta en 
diskussion med Tomelilla kommun angående ersättarnas närvarorätt vid 
sammanträden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2022, ksau § 15/2022, att 
svara Simrishamns kommun att vi kan tänka oss att ta upp ärendet på nytt för att 
ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet för Österlen VA AB på så sätt att 
ersättarna i bolagsstyrelsen får närvarorätt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det uppkommer en högre kostnad för ersättarnas arvoden, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och körersättningar, men det är bolaget som betalar denna kostnad. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 43 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Ärendet kommer att tas upp på Österlen VA AB:s bolagsstämma där ersättarna väljs 
formellt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.xxx, 
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.536. 

Bolagsordning för Österlen VA Aktiebolag (ÖVAAB) (version 220215), handlingsid: 
Ks 2022.534. 

Aktieägaravtal Österlen VA AB (version 220215), handlingsid: Ks 2022.535. 

Tidigare behandling 
Ksau § 208/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att 
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt 
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och 
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses 
förslag. 

 

Ksau § 209/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och 
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses 
förslag. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 43 forts. 

Ks § 137/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att 
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt 
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och 
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses 
förslag. 

 

Kf § 142/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2021.3843, 
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.3598. 

 

Ksau  §15/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom Simrishamns kommuns 
förfrågan att ta upp frågan enligt förslag, handlingsid: Ks 2022.103. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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BOLAGSORDNING FÖR ÖSTERLEN VA AB 559244-4029 
 

1. FIRMA 

Bolagets firma är Österlen VA AB 
 

2. STYRELSENS SÄTE 

Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun. 
 

3. VERKSAMHET 
Bolagets verksamhet ska bestå i att svara för drift och underhåll av VA- 
anläggningar i Simrishamn och Tomelilla kommuner samt administration och 
ekonomi, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

4. ÄNDAMÅLET 
Bolagets ändamål är att tillsammans med Simrishamn och Tomelilla kommuner 
som är huvudmän för VA-anläggningarna svara för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna på ett för 
kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av 
kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Simrishamn och 
Tomelilla kommuner i proportion till aktiekapitalets fördelning. 

5. KOMMUNFULLMÄKTIGES YTTRANDE 
Bolaget ska inhämta yttranden från kommunfullmäktige i Simrishamn och 
Tomelilla kommuner innan beslut i verksamheten fattas, som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges yttranden ska 
innehålla ett ställningstagande i den aktuella frågan. 

6. AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor. 
 

7. ANTAL AKTIER 

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000. 
 

8. STYRELSEN 

Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) suppleanter. 

Av styrelseledamöterna utser Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige tre 
(3) ledamöter och tre (3) suppleanter vardera. Ledamöter och suppleanter 
utses   för   tiden från   den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige utser även 
ordförande och vice ordförande varannan gång vardera för samma tid. Första 
ordföranden utses av Tomelilla kommun och första vice ordföranden utses av 
Simrishamn kommun. Suppleanterna har endast närvarorätt i det fall ordinarie 
ledamot är förhindrad att närvara. Övrig konstituering sker inom styrelsen. 
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Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens inom 
bolagets verksamhetsområden. 

 
9. REVISOR 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor 
med en (1) ersättare. 

Uppdraget som revisor och revisorsersättare gäller enligt lag till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och 
ersättare. 

 
10. LEKMANNAREVISORER 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla kommuner, utse vardera en (1) 
lekmannarevisor. 

 
11. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

 
12. ÄRENDE PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän. 

4. Godkännande av dagordningen för stämman. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorerna med suppleanter. 

9. I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare. 

10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, 
ordförande, samt lekmannarevisorer. 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
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13. RÄKENSKAPSÅR 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

14. RÖSTRÄTT 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

 
15. FÖRKÖPSFÖRBEHÅLL 

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller 
gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före 
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. 

I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna 
ska motsvara aktiernas kvotvärde. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två 
(2) månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Begär flera aktieägare förköp på samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan 
bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata). 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, 
får den som begärt förköp, inom två (2) månader från den dag förköpsanspråket 
framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) 
om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en (1) skiljeman. Det genom 
skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är bindande och varje aktie i 
bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets 
kapital. Kostnaderna för värderingen ska bäras till lika delar av den som begärt 
förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna. 

Priset för aktierna ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då detta 
blev bestämt. 

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt 
att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning att överlåtelsen inte 
sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren 
uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Denna rätt gäller dock endast under sex (6) månader från utgången av den tid 
som har angetts i fjärde stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden 
för talan enligt sjätte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den 
som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte 
erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i sjunde stycket ovan, från 
tidpunkten då betalningsfristen löper ut. 
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HEMBUD 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget ska aktien 
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse. Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom överlåtelser som 
omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där 
aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 
Hembudet ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie. När 
anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller 
eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna 
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
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 jämnt fördelas bland 
dem som framställt lösningsanspråk. 
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då 
lösenbeloppet blev bestämt. 
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, 
får den som begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från det 
lösningsanspråk framställdes hos bolaget. 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 

17. INSPEKTIONSRÄTT 
Kommunstyrelserna i Simrishamn och Tomelilla kommuner har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 
 

18. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman: 

1. Ram för upptagande av krediter. 

2. Ställande av säkerhet. 

3. Bildande av bolag. 

4. Köp eller försäljning av bolag eller andel i 
sådant. 

5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

16.
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19. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Simrishamn och 
Tomelilla kommuner godkänt ändringen. 

 
 
 

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 25 juni 
2020. 
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DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat 2020-01-01 (”Avtalsdagen”) mellan: 

(1) Simrishamn kommun, org.nr 21200-0969, (”Simrishamn”); och 

(2) Tomelilla kommun, org.nr 21200-0886 (”Tomelilla”). 

nedan individuellt benämnd ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

1. BAKGRUND 

1.1 Österlen VA AB, org.nr 559244-4028 (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag vars 
verksamhet består i att direkt eller indirekt genom respektive kommun inom 
Parternas kommuner mot ersättning tillhandahålla vatten, rena eller distribuera 
avloppsvatten samt annan därmed förenlig verksamhet. 

1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 5 000 000 fördelat på 50 000 aktier 
med ett kvotvärde om 100 per aktie (”Aktierna”). 

1.3 Vardera Parten äger 50 procent av Aktierna. 

1.4 Parterna har inrättat Bolaget i syfte att ha ett samarbete i va-frågor, där 
vardera kommunen kvarstår som ägare och huvudman medan Bolaget sköter 
driften av den allmänna va-anläggningen och tjänster enligt lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster i respektive kommun. Samarbetet   mellan   Parterna 
och Bolaget är avsett att regleras genom (A) detta aktieägaravtal mellan 
Parterna (B) ett samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget samt (C) driftavtal 
mellan respektive kommun och Bolaget. 

1.5 Genom detta Avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och 
skyldigheter med anledning av ägandet i Bolaget och därmed 
sammanhängande frågor. Parterna är överens om att regleringen i detta Avtal 
är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art 
och omständigheterna i övrigt. 

1.6 Mot denna bakgrund har Parterna överenskommit om följande. 
 
2. BOLAGET 

2.1 Ändamål och verksamhet 

2.1.1 Bolaget ska, i enlighet med samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget 
(”Samarbetsavtalet”), Bilaga 2.1.1, tillsammans med Simrishamn och Tomelilla 
som är huvudmän för va-anläggningarna svara för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. 

2.1.2 För att uppnå hög effektivitet i Bolaget ska ekonomiadministration, kundtjänst, 
beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner vara enhetliga. 
Direktiv, policyer och regleringar om detta beslutas av Bolagets styrelse enligt 
vad parterna har kommit överens om i Samarbetsavtalet. 

2.1.3 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa. De förbinder sig särskilt att delta på 
bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt 

33



4 

innehavda aktier i Bolaget och att därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i 
detta Avtal. 

2.2 Bolagsordningen 

Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 2.2. Om 
Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämmer med bestämmelserna i 
detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står i 
strid med tvingande lag. Parterna ska därvid vidta de åtgärder som erfordras 
för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. 

2.3 Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara Österlen VA AB. 
 
3. STYRELSE 

3.1 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun. 

3.2 Styrelsens sammansättning 

3.2.1 Styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och sex (6) suppleanter. 
Envar av Parterna har rätt att utse tre (3) styrelseledamöter och tre (3) 
suppleanter. Suppleanterna har endast närvarorätt i det fall ordinarie ledamot är 
förhindrad att närvara. 

3.2.2 För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA- 
verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse 
till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA- 
försörjningen. 

3.2.3 Parterna ska tillse att styrelsens ledamöter har kunskap och erfarenhet 
anpassad till Bolagets verksamhet. 

3.3 Ordförande och vice ordförande 

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Simrishamn och Tomelilla 
kommunfullmäktige varannan gång vardera för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Första ordföranden utses av Tomelilla 
kommun och första vice ordföranden utses av Simrishamn kommun. 

3.4 Beslutsförhet 

Styrelsen ska anses beslutsför när mer än hälften av hela antalet 
styrelseledamöter är närvarande, varav minst en (1) styrelseledamot är 
nominerad av vardera Part. 

3.5 Fördelning av styrelsens ansvar 

Bolagets styrelse har att besluta om Bolagets organisation, strategiska frågor, 
ekonomisk redovisning och tillsättande av VD samt andra frågor av väsentlig 
art. 
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3.6 Information och rapportering 

3.6.1 Parterna ska tillse att Bolagets styrelse omgående antar: (i) en intern 
arbetsordning för Styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering 
samt (iii) en instruktion avseende arbetsfördelning mellan Styrelsen och VD. 
Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas i enlighet med 
aktiebolagslagen samt med beaktande av vad som avtalats i detta Avtal. 
Arbetsordningen och instruktionerna ska överensstämma med vad som angivits 
i Bilaga 3.6.1 till detta Avtal med de senare justeringar som styrelsen beslutar 
om. 

3.6.2 Parterna ska löpande få information om Bolagets ekonomiska ställning genom 
Parts representanter i styrelsen för Bolaget. Efter styrelsebehandling ska 
Bolaget till Part rapportera om årsbokslut, tertialbokslut inkl. årsprognos (senast 
25:e i månaden efter rapportperiod), budget för kommande år, inkl. översiktligt 
plan för ytterligare två (2) år (senast i maj) och övriga ärenden som kan ha 
väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare. 

3.7 Revisorer 

3.7.1 Bolaget ska ha en revisor och en ersättare för denne i enlighet med 
bestämmelserna i bolagsordningen. 

3.7.2 Simrishamn kommun ansvarar för samordnad upphandling av auktoriserade 
revisorer för Bolaget. 

3.8 Lekmannarevisorer 

Parterna ska utse lekmannarevisorer i enlighet med bestämmelserna i 
bolagsordningen för Bolaget. 

 
4. MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT 

4.1 Med undantag för bestämmelser i bolagsordningen och vad som följer av 
tvingande lagstiftning ska Parterna tillse att inga beslut fattas eller handlingar 
företas avseende nedanstående frågor utan att såvitt avser styrelsemöte, 
samtycke föreligger från minst fyra (4) styrelseledamöter av vilka två (2) måste 
innefatta styrelseledamöter utsedda av Simrishamn och två (2) måste omfatta 
styrelseledamöter utsedda av Tomelilla, eller såvitt avser bolagsstämma, 
samtycke föreligger av aktieägare representerande minst 65 procent av 
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget: 
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a) investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett 
sammanlagt investeringsbelopp överstigande 60 prisbasbelopp 
(ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, 

b) Bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans 
med Bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 60 
prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, och 

c) väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med någon av Parterna 
eller någon som är närstående till Part. 

4.2 I de fall ärende enligt ovan upptagits i styrelsen eller i bolagsstämmans 
dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom Part inte är närvarande 
eller erforderligt samtycke inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från 
dagordningen. Det sagda gäller under förutsättning att ett beslut inte krävs 
enligt tillämplig tvingande lagstiftning. 

 
5. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Det åligger Parterna att genom Parternas representanter i styrelsen tillse att 
Parternas kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan beslut fattas 
beträffande Bolagets verksamhet, som är av principiell beskaffenhet eller på 
annat sätt av större vikt. Som sådant räknas bland annat: 

a) ändring av bolagsordning, 

b) fusion av företag, 

c) förvärv eller bildande av dotterföretag, och 

d) förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång 
överstigande ett värde av 5 miljoner kronor. 

 
6. KOMMUNERNA 

6.1 Organisationsfrågor 

Inget i detta Avtal ska utgöra någon begränsning i Parts möjlighet att kontrollera 
och följa upp verksamheten i Bolaget. Samtliga Parter förbinder sig att rösta på 
bolagsstämma och vidta de åtgärder som i övrigt erfordras för att respektive 
Part ska kunna utöva sådan kontroll och tillsyn samt i övrigt ha ett 
bestämmande inflytande i frågor som regleras av lag. 

6.2 Finansiering 

6.2.1 Utgångspunkten för fördelningen av kostnader för va-verksamheten är att va- 
kollektivet i vardera kommunen ska bära kostnaderna för sina egna va- 
anläggningar och -tjänster inklusive utrymme för nödvändiga investeringar 
(avgiftsfinansiering och självkostnadsprincip enligt vattentjänstlagen). 

6.2.2 Envar av Parterna ska uppbära va-avgifter från sina va-användare och betala 
Bolaget enligt vad som anges i vid var tid gällande samarbetsavtal och 
driftavtal. 
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6.2.3 Om debitering enligt avtalen skulle leda till löpande under- eller   överskott 
eller snedfördelning av kommunernas kostnader för va-tjänster, ska 
ersättningsnivåerna omförhandlas med beaktande av utgångspunkten enligt 
punkt 6.2.1 ovan. 

6.2.4 Om Bolaget kommer på obestånd eller blir insufficient, åtar sig Parterna att 
tillskjuta medel som behövs med beaktande av utgångspunkten   enligt 
punkt 6.2.1 ovan eller, om orsaken till underskottet är hänförlig till 
gemensamma kostnader alternativt inte kan fastställas, pro rata efter 
ägarandel. 

 
7. ÄGARDIREKTIV 

Parterna ska gemensamt utfärda ägardirektiv för Bolaget. Parterna förbinder sig 
att vid fastställande av ägardirektiv lojalt verka för Bolagets bästa. 

 
8. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 

8.1 Aktie i Bolaget får inte övergå till annan utan att den andra Parten givit sitt 
skriftliga godkännande därtill. Önskar Part överlåta sina aktier i Bolaget är Part 
skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget i enlighet med Bolagets bolagsordning. 

8.2 Löses en Parts aktier in, ska detta Avtal fortsätta att gälla mellan kvarvarande 
Parter. 

8.3 Om ny part förvärvar Parts aktier ska förvärvaren tillträda detta Avtal till fullo 
genom att underteckna en kopia av detta Avtal i samband med att aktierna 
tillträds. Den säljande Parten är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta 
Avtal fram till dess den nya parten tillträtt detta Avtal till fullo. 

 
9. KONTRAKTSBROTT M.M. 

9.1 Kontraktsbrott av väsentlig betydelse 

9.1.1 Bryter Part mot bestämmelse i detta Avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet 
av väsentlig betydelse och vidtas inte rättelse inom 30 dagar efter skriftlig 
anmaning ska, om samtliga övriga Parter begär det, Avtalet sägas upp och 
Bolaget träda i likvidation. Skulle övriga Parter inte begära detta har de istället 
rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande Partens aktier i 
Bolaget motsvarande aktiernas kvotvärde. 

9.1.2 Med begreppet ”av väsentlig betydelse” avses ett kontraktsbrott som är av 
väsentlig betydelse för en Part och som motparten måste insett var av väsentlig 
betydelse för sådan Part. 

9.2 Förtida uppsägning 

Utöver vad som anges i punkt 9.1 ovan har respektive Part rätt att begära att 
Avtalet sägs upp och att Bolaget träder i likvidation om: 
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a) Parterna vid upprepade tillfällen inte lyckas fatta beslut i någon fråga 
samt den bristande förmågan att fatta beslut Parterna emellan 
uppenbarligen äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet, eller 

b) Förutsättningarna för detta Avtal väsentligen rubbas och 
överenskommelse inte kan åstadkommas. 

9.3 Likvidation 

Skulle begäran om likvidation lämnas enligt punkterna 9.1.1 eller 9.2 förbinder 
sig samtliga Parter att på bolagsstämma rösta för beslutet om likvidation. 

9.4 Inlösen 

9.4.1 Om övriga Parter önskar utnyttja sin rätt till inlösen enligt punkt 9.1.1 ska de 
inom två månader från den dag erbjudandet om inlösen skickats, skriftligen 
meddela den felande Parten om att Part önskar förvärva aktierna i Bolaget. 

9.4.2 Skulle endast en av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne rätt men 
inte skyldighet att lösa samtliga den felande Partens aktier. 

9.4.3 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i 
anledning av kontraktsbrottet. 

 
10. ÖVRIGT 

10.1 Överlåtelse 

Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till 
detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande därtill. 

10.2 Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal befinnas vara ogiltig ska 
detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska i den mån 
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet 
skälig jämkning av Avtalet ske. 

10.3 Passivitet 

Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet under Avtalet eller underlåta att 
påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit 
sin rätt i ett sådant avseende. Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss 
rättighet eller påtala ett visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i 
varje enskilt fall. 

10.4 Rubriker 

Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga 
till grund för tolkning av Avtalets materiella bestämmelser. 

10.5 Enkelt bolag 

Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om 
detta Avtal ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund 
för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla 
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bolag, ska bolaget inte likvideras, utan den Part till vilket likvidationsgrunden är 
hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget. Dock får inte ett sådant utträde ske 
efter det att någon Part begärt att den Part till vilken likvidationsgrunden är 
hänförlig ska uteslutas (genom inlösen av dennes aktier i Bolaget) i enlighet 
med bestämmelserna i detta Avtal. 

 
11. AVTALSTID 

Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av 
respektive Parts kommunfullmäktige och gäller därefter för en tid av tio (10) år. 
Om inte Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader 
före avtalstidens utgång, gäller Avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör Avtalet vid det 
årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga 
Parter består Avtalet. 

 
12. ÄNDRINGAR 

Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen 
och undertecknats av samtliga Parter. 

 
13. TILLÄMPLIG LAG 

Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk rätt. 
 
14. TVISTER 

Tvist i anledning av detta Avtal ska prövas och slutligt avgöras av allmän 
domstol i den domkrets, där Bolaget har sitt säte. 

 
 
 

Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka parterna har erhållit ett (1) original 
var. 
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Ort och datum: Ort och datum: 
 
SIMRISHAMN KOMMUN TOMELILLA KOMMUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn: Namn: 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: Namn: 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 45 Dnr KS 2020/59 

Revidering av renhållningsföreskrifter till 
renhållningsordningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsrn 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”, 
handlingsid Ks 2022.359.  

Ärendebeskrivning 
Ökrab, genom Bo Persson, har inkommit med följande skrivelse., handlingsid: Ks 
2022.538. 

Översändes förslag till revidering av föreskrifterna till renhållningsordning 2021 för 
handläggning. I dokumentet har förändringar gjorts enligt nedan 

 

1.Informationsdelen. Hänvisning till paragrafer ändrats då producentansvaret för 
tidningar upphört from årsskiftet. Förändring har även gjorts i delen rörande döda 
djur 

2. Föreskrift. Ändringar har gjorts enligt nedan 

§ 12. Nybyggnation. Ändring påkallad av Ystad Österlenregionens miljöförbund 

 

Under undantag 

§ 58 Tillägg i grönt påkallat av miljöförbundet 

§ 59. Mindre justering i text rörande tillståndet enligt miljöförbundets önskemål. 

§ 60. Ny paragraf rörande bioreningsverk enligt miljöförbundets önskemål 

§ 63. Förändring påkallad av att miljöförbundet övertar hanteringen av ansökningar 
om uppehåll i hämtningen 

§ 64. Ny paragraf påkallad av miljöförbundet rörande uppehåll i hämtningen för 
matavfallshämtning 

Förslagen har antagits av Ökrabs styrelse 2021-11-15. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 45 forts. 

Ökrabs förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”, 
handlingsid Ks 2022.359. 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av renhållningsföreskrifterna till renhållningsordning 2021, 
handlingsid: Ks 2022.358. 

Revidering renhållningsföreskrift, handlingsid: Ks 2022.359. 

Revidering renhållningsföreskrift  - Med kommentarer, handlingsid: Ks 2022.360. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Antagen av KF Tomelilla kommun 20-12-14   
Antagen av KF Simrishamns kommun 20-12-14 

 
 
 
 
Simrishamns och Tomelilla kommuner  
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Information 
Denna inledning innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 
Inledningen omfattas inte av kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter för 
avfallshantering. Den information som finns innan föreskrifternas paragrafer kan 
uppdateras vid behov, utan beslut av kommunfullmäktige.  

Bestämmelser om avfallshantering 
Utöver de här föreskrifterna gäller för Simrishamns och Tomelilla kommuners 
avfallshantering bland annat: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614) 
• Andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 
• Renhållningstaxa för Simrishamns och Tomelilla kommuner, som är beslutad av 

kommunfullmäktige 
• Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

arbetsmiljölagen 

Ytterligare regler, riktlinjer, instruktioner  
och rekommendationer om avfallshantering 
När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och 
riktlinjer följas: 

• De här föreskrifterna för avfallshantering 
• Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 
• Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:02 och 2012:02)   
• Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  
• Motsvarande bestämmelser som kan komma att ersätta ovanstående 

 
Simrishamns och Tomelilla kommuner har en avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan. ”2021–2030”, som beslutas av kommunfullmäktige, och som 
tillsammans med dessa föreskrifter för avfallshantering utgör renhållningsordning för 
Simrishamns och Tomelilla kommuner. I kretsloppsplanen fastställs mål, indikatorer och 
åtaganden för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. Planen gäller under 10 år. 
 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar, 
regler och riktlinjer som ska följas vid dimensionering av avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.  
 
Kommunens avfallsorganisation ger instruktioner om sortering, hur avfall ska lämnas till 
återvinningscentral, placering av kärl med mera. Dessa instruktioner finns bland annat på 
Simrishamns och Tomelilla kommuners hemsida, på skyltar på återvinningscentraler, på 
dekaler på avfallsbehållare och annan insamlingsutrustning samt i tryckt 
informationsmaterial. 
 
Mer information om avfallshantering och sortering av avfall finns på Ökrabs hemsida, 
www.okrab.se och på Sysavs hemsida, www.sysav.se. 
 

Kommentar [LO1]:  Från avfall till resurs – gemensam 
kretsloppsplan 2021–2030 
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Information om anmälan och ansökan om undantag enligt avfallsföreskrifterna § 51 finns 
på Ystad Österlenregionens Miljöförbunds hemsida www.ystad.se/ystadosterlenmiljo 
samt på Ökrabs hemsida, www.okrab.se.  
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Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser 
15 kap. 2§ Med avfallsförebyggande åtgärder avses i detta kapitel åtgärder som vidtas 
innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden 
avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en 
minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov 
till. Lag (2016:782 2020:601). 
 
15 kap. 10 § miljöbalken, om avfallshierarkin:  
Avfall ska i första hand förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand deponeras. Avfallet ska därför i 
första hand sorteras så att det blir en resurs som kan återanvändas eller 
materialåtervinnas. Därigenom kan vi spara råvaror och energi.  
 
15 kap. 11 § miljöbalken, om ansvar:  
Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljön.  
 
Det är kommunens avfallsföreskrifter som preciserar hur avfallshanteringen ska gå till. 
Syftet är att underlätta återvinning och miljösäker behandling. 
 
15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § miljöbalken, om nedskräpning: 
Ingen får skräpa ned utomhus. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för 
nedskräpning till böter eller fängelse. 
 
27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, om renhållningstaxa: 
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Det brukar kallas att renhållningstaxan får vara 
miljöstyrande.  
 
3 kap. 2 4 § avfallsförordningen, om sortering av förpackningar: 
Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall 

Kommentar [LO2]:  Kolla paragrafen ang. återanvändning 
då det  har uppdaterats till "Lag (2020:601)" 

Kommentar [BP3R3]:  Korrigeras här 

Kommentar [LO4]:  Ändrat genom Lag 2020:601 

Kommentar [BP5R5]:   
Kommentar [BP6R5]:  Se svar ovan 

Kommentar [LO7]:  Ändrad paragraf, sista stycket i 11§ 
anger en hänvisning till 20-22 §§ om kommunens ansvar 

Kommentar [BP8R8]:  Se svar ovan 

Kommentar [LO9]:  Ändras den 1 jan 2022 till 4§. Texten är 
annan även. 

Kommentar [BP10R10]:  Korrigerat här 
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3 kap. 3 § avfallsförordningen, om sortering av returpapper: 
Den som har använt en tidning som blivit hushushållsavfall ska sortera ut returpappret 
från annat avfall 
 
3 kap. 4§ avfallsförordningen, om borttransport sortering av förpackningar och 
returpapper: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemen att transport 
bort förpackningsavfall och returpapper enlighet 45 § förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från 
fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens 
utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
Den som har returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till 
det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller. 
3 kap. 4a § avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver ett 
insamlingssystem att transportera bort förpackningsavfall enligt 45 § förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Fastighetsägaren får avböja 
borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till 
fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
 
3. kap 5§ avfallsförordningen, om el-avfall: 
Den som har avfall som innehåller eller utförs av elektriska eller elektroniska produkter 
ska sortera ut det och hantera det som skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar 
återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt. 
 
5. kap 15 § avfallsförordningen, om eget omhändertagande: 
Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på att annat sätt 
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall eller som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till Ystad 
Österlenregionens miljöförbund. 
 
Det som sägs om fastighetsinnehavaren stycket ovan gäller också den som har 
nyttjanderätt till fastigheten 
 
 

Producentansvar 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Sådant avfall inkluderar till exempel tidningar, förpackningar, läkemedel, däck, bilar, 
ljuskällor samt batterier och el-avfall, och ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare 
och lämnas i producenternas insamlingssystem.  
 
Kommunerna är, enligt samarbetsavtal med producenterna, ansvariga för att ta emot 
batterier och el-avfall på återvinningscentralerna samt på andra insamlingsställen som 
kommunen hänvisar till. Kommunen kan även utföra fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial, på uppdrag av producenterna. 
 
Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att informera om krav och hantering 
avseende förpackningar, returpapper, el-avfall, och bilar.  

Kommentar [BP11]:  Korrigerat med anledning av att 
returpapper blivit kommunalt ansvar 

Kommentar [BP12]:   

Kommentar [BP13]:  Ny text beroende på att 
förpackningsansvaret för tidningar övergått till kommunerna 
2022 
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Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Detta ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare och lämnas i producenternas 
insamlingssystem.  
 
Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och 
plast, bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller lösa 
batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som 
avfall från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör 
och andra ljuskällor, övrigt elavfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt 
förordning kan komma att omfattas av producentansvar. 
 

Textilier 
I dagsläget finns inget lagkrav om att textilier ska samlas in separat, och det finns inte 
heller någon insamling av trasiga textilier i kommunen ännu. Information om hur textilier 
ska samlas in för att återbrukas eller återvinnas kommer att finnas på www.okrab.se och 
www.sysav.se efterhand som textilinsamlingen utvecklas. 
 
Idag bör textilavfall som kan återbrukas eller återvinnas lämnas till ideella eller privata 
organisationers insamling.   
  

Kommentar [BP14]:  Ny text beroende på förändring av 
producentansvaret 
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Döda djur och slaktbiprodukter 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur lämnas till veterinär, särskild 
djurkremeringsanläggning hos Sysav eller godkänd verksamhet för kremering. Vid 
nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, ska kommunens 
tillsynsmyndighet kontaktas enligt 12 § förordningen (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hur denna typ av 
avfall ska hanteras. 
 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur kan lämnas till veterinär som har avtal för vidare 
omhändertagande, särskild djurkremeringsanläggning hos Sysav eller annan godkänd 
verksamhet för kremering. Vid nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, 
ska kommunens tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskyddet kontaktas enligt 12 § 
förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. På Jordbruksverkets 
hemsida finns mer information om hur denna typ av avfall ska hanteras 

Avfall från fettavskiljare 
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SSEN 
1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning. Ytterligare regler finns i kommunens 
ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning). 

Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 
avfallsföreskrifterna. Tillsynsmyndigheten fattar som första instans beslut i alla ärenden 
gällande dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte är nöjd med beslutet kan detta 
överklagas.  
  

Kommentar [BP15]:  Ny förordning rörande döda djur och 
slaktbiprodukter 
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Kommentar [BP16]:  Ändring pgr av tillägg av 2 paragrafer, 
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§§ 3-11 Ansvarsfördelning 
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn  
3 § Ökrab ansvarar för hanteringen av enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och som i dessa 
föreskrifter benämns hushållsavfall. Ökrab har särskilt ansvar för att samla in och 
transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall till en behandlingsanläggning. Den 
hantering av avfall som kommunen ansvarar för utförs av Ökrab och dem som Ökrab 
anlitar för ändamålet. 
 
4 § Ystad Österlenregionens Miljöförbund sköter tillsynen av avfallshanteringen enligt 
15 kap. miljöbalken och enligt de här föreskrifterna meddelade med stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 
5 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallshanteringen gentemot kommunen. 
Fastighetsinnehavarens ansvar enligt de här föreskrifterna ska i samma utsträckning 
gälla nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera den eller de som bor på eller är 
verksamma inom fastigheten om reglerna för avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller 
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till kommunens avfallsorganisation.  
  

§ 1 Bemyndigande 
1  § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.  

§ 2 Ikraftträdande 
2  § Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare beslutade 
föreskrifter Dnr 2016/58 samt KS 2016/162 upphör att gälla. Revidering utförd 1 
januari 2022, dnr ****/** samt KS ****/*** 

Alla ord som är 
understrukna förklaras i 

bilaga 1 tabell 1.  

Kommentar [BP17]:  Ändras i samband med behandling av 
ärendet 
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Betalning 
6 § Avgift ska betalas, enligt kommunens renhållningstaxa, för insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
7 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens 
insamlingssystem om inte annat anges i de här förskrifterna. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
8 § Hushållsavfall från verksamheter ska hämtas av kommunens avfallsorganisation. 
För sådant avfall gäller §§ 3-66 om inte annat anges i de här föreskrifterna. 

Uppgiftsskyldighet  
9 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet, som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter om avfallet till kommunens 
avfallsorganisation. Det ska vara uppgifter som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning, inklusive vilken typ av avfall det rör sig om, sammansättning, mängd 
och hantering. 
 
Den som är innehavare av en hamn ska enligt 4 kap.9 § avfallsförordningen lämna 
uppgifter till kommunens avfallsorganisation om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 
8 § avfallsförordningen.  

Åtgärder om föreskrifterna inte följs 
10  § Om de här föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt 
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare eller för tungt lock till 
enskilda avloppsanläggningar har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra 
ordinarie hämtning.   
 
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen kostnadsfritt 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt 
renhållningstaxan.  
 
För avfall från små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning 
beställas efter att felet rättats. 
 
11  § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljö om avfallet lämnas kvar på fastigheten, har kommunens 
avfallsorganisation rätt att hämta avfallet på annat sätt än ordinarie hämtning, mot 
särskild avgift enligt kommunens renhållningstaxa. Vid upprepade fel kan kommunens 
avfallsorganisation ändra abonnemanget. 

  

Kommentar [BP18]:  Ändrat då 2 paragrafer tillkommit 
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§ 12 Ny- och ombyggnation 
12  § Bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation ska kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation och större renovering av avfallsutrymmen. samt 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
Detta ska ske tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och utformning. Inför 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar ska 
tillsynsmyndigheten även kontaktas, som handlägger anmälningar och ansökningar 
gällande avlopp. Inför installation och anläggande av fettavskiljare ska VA-huvudman 
även kontaktas. 
 
Vid utformning och placering av utrymmen och anläggningar ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar 
ska anpassas till den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken 
anläggning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet 

 

  

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
§§ 13-16 om avfallsutrymme 

§§ 17-21 om anläggning och installation 

§§ 22-27 om hämtningsplats och dragväg 

§§ 28-31 om transportvägar  

§§ 32-40 om åtgärder inför hämtning och införskaffande av behållare med mera 

Kommentar [BP19]:  Mening utgår, Ystad Österlenregions 
miljöförbund skall kontaktas i första hand när det gäller 
tillstånd för enskilda anläggningar och fettavskiljare 

Kommentar [BP20R20]:   
Kommentar [LL21R20]:  Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund ska inte kontaktas gällande fettavskiljare. Det 
borde troligtvis vara VA och eventuellt byggenheten. 

Kommentar [BP22R20]:  Tar bort även så att det framgår 
att de enbart skall vända sig VA enheten rörande fettavskiljare 
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§§ 13-21Utrymmen, installation och anläggande 
Utformning av avfallsutrymmen 
13  § Avfallsutrymmen ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 
borttransport av avfall. Avfallsutrymmena ska vara väl tilltagna, med marginal för 
förändringar av hur fastigheten används eller förändrade krav på sortering.  
 
14  § När en fastighet använder kärl ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för 
att de ska kunna hanteras. Gången mellan rader av kärl ska vara fri och minst 1,5 meter 
bred. Mellan varje kärl ska det vara minst 6 cm på vardera sida. Kärlet skall vara placerat 
med hjul och handtag från vägg i miljöhuset.
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16 § Kommunens avfallsorganisation och dem som kommunens avfallsorganisation 
anlitar för ändamålet ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där avfall hämtas. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska fastighetsinnehavaren förse kommunens 
avfallsorganisation med, i den omfattning organisationen önskar. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas kommunens avfallsorganisation. 

15  § Avfallsutrymmen ska: 
• Placeras och utformas så att personer som ska lämna avfall eller personal som 

ska hämta avfall inte riskerar att skadas. 

• Placeras så att avfall inte transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras 
när avfall ska hämtas från avfallsutrymmet till hämtningsfordonet. 

• Ha god belysning i rum för kärl och andra behållare samt utanför 
avfallsutrymmen. Belysningen ska placeras så att den inte kan skymmas av 
dörrar eller portar. 

• Ha dörrar med uppställningsanordning som enkelt kan aktiveras. 

• Kunna lämnas utan nyckel.  

• Inte ha trappsteg, trösklar eller liknande.  

• Vara tydligt skyltat utifrån med att det är ett avfallsutrymme. 

• Vara tydligt skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i respektive 
behållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för skyltning och att informationen är 
tydlig både för de som lämnar avfall och för hämtningspersonal. 
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Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 
17 § När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 50 meter, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag. Höjdskillnaden mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om 
det inte finns särskilda skäl för undantag. I tömningen ingår 25 m slang kostnadsfritt, 
behövs ytterligare slang debiteras detta per m enligt gällande renhållningstaxa. 
 
18  § Anläggningen ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och placering. Den ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt, men enkel att öppna för den som ska tömma.  
 
Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med anslutningsanordning som är 
godkänd av kommunens avfallsorganisation och som är anpassad till de 
insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
 
19  § En anläggning som tas ur bruk för att anslutas till kommunalt avloppsnät, eller annan 
godkänd avloppsanläggning, ska sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ska så snart som 
möjligt efter att VA-huvudmannen har godkänt anslutningen till kommunalt avloppsnät, 
eller annan godkänd avloppsanläggning, beställa sluttömning från kommunens 
avfallsorganisation.  
 
  

 

Kommentar [BP23]:  § 18, Ska/gör MF denna bedömning – 
att tillstånd givits för endast godkända 
anslutningsanordningar. Det ÖKRAB brukar nämna är att FÄ 
ska skicka in tömningsinstruktioner till dom. Dock utan krav 
på, av ÖKRAB, godkända anordningar. 
 
Svar Ökrab, vi förutsätter att detta kontrolleras av 
Miljöförbundet i samband med tillståndsgivande, brukar inte 
vara något problem, de kopplingar som finns är ju oftast av 
standardtyp 

Kommentar [LL24R24]:  MF ber FÄ skicka in sina 
tömningsinstruktioner men gör ingen bedömning huruvida 
kopplingarna är godkända enl. ÖKRAB. 

Kommentar [BP25R24]:  Det är helt ok för vår del 
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande  
behållare och filterkassett/säck 
20  § Vid installation ska behållaren eller anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran. Det gäller underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, anläggning med fosforfilterkassett eller anläggning med säck för filtermaterial. 
 
Behållaren eller anläggningen ska installeras så att avståndet mellan hämtningsfordonets 
centra och behållarens centra är högst 6 meter. Gränsen på 6 meter gäller för behållare 
som väger högst 1 000 kilogram. Om behållare väger högst 500 kilogram är 10 meter 
godkänt.  
 
Den fria höjden ska vara minst 12 meter över kranfordonet. Det ska också vara minst 
samma fria höjd mellan platsen där kranfordonet stannar och behållaren eller 
anläggningen.  
 
21 § För att avfall i underjordsbehållare ska kunna transporteras bort ska behållaren vara 
försedd med tömningsanordning som är godkänd av kommunens avfallsorganisation, och 
anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
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§§ 22-31 Hämtningsplats, drag- och transportväg 
Hämtningsplats och dragväg 
22 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid gata/väg som är farbar enligt §§ 28-30, 
- vid plats som är överenskommen med kommunens avfallsorganisation eller  
- vid en plats som är anvisad av kommunens avfallsorganisation.  

 
Kommunens avfallsorganisation anvisar plats. 
 
23 § Vid extraordinära händelser, till exempel vid snöoväder, ska fastighetsinnehavaren 
vid behov lämna hushållsavfall på en uppsamlingsplats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. 
 
24 § Kärlet eller kärlen ska placeras så att god arbetsmiljö och trafiksäkerhet kan uppnås. 
Kärl ska till exempel placeras så att hämtningsfordonet inte är skymt vid tömning, av till 
exempel ett backkrön eller en kurva. Kärl ska vara placerat med hjul och handtag mot 
väg/gata vid en väg som är farbar enligt § 28-30, eller vid överenskommen plats. 
 
25 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen ut till gata 
eller väg så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. När 
hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras 
avgift för dragväg enligt kommunens renhållningstaxa. Maximalt tillåtna dragväg är 30 
meter om det inte finns särskilda skäl för undantag. Dragväg för kärl avsett för 
trädgårdsavfall är inte tillåten. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters 
avfall som uppkommer inom samma fastighet men kärl för rest- och matavfall ska stå intill 
varandra vid tömning om inte annat överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation. 
 
26 § Vid tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare där 
hämtningsfordonet inte kan köras intill anslutningspunkten, debiteras en avgift för slang 
utöver 25 m enligt kommunens renhållningstaxa. 
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27 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att dragvägen mellan behållaren eller 
tömningsanslutningen och platsen där hämtningsfordonet stannar uppfyller följande krav: 
 

- Dragvägen ska hållas fri från hinder (ex stängda grindar), röjas från snö och 
hållas halkfri i sådan utsträckning att personalen kan gå och flytta kärl eller slang 
utan svårighet. Dragvägen ska ha belysning. Det gäller både vid tömning av kärl 
och när slang dras till små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
 

- Dragväg för tömning av kärl ska vara jämn, plan och hårdgjord. Gräs- och 
singelbeläggning godkänns ej. Dragvägen ska vara utan trösklar och trappsteg. 
Passager ska vara anpassade till de kärl som används vid fastigheten. 
Dragvägen bör inte luta. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga   

-   och ska inte överstiga 1:12.  

 
 

Transportväg 
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till platsen där 
hämtningsfordonet stannar är farbar. 
 
Om transportvägen utgörs av en enskild väg ska den vara dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle. Vägen ska vara anpassad för de 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen.  
 
29 § Ej antagen, Kf § 164/2020 Tomelilla kommun. 
 
 
30 § Om hämtningsfordonet behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Av 
säkerhets- och arbetsmiljöskäl ska backning med hämtningsfordonet i största möjliga 
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mån minimeras. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall, och då endast 
korta sträckor till exempel i syfte att vända. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och 
cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboende. 
Fastighetsinnehavare med enskild väg eller tomtmark, som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall, ska upprätta en vändplats som är utformad som en vändplan eller en 
trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.  
 
31 § Om en farbar transportväg inte kan upprättas, eller det av andra skäl såsom 
exempelvis arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl inte bedöms möjligt att hämta avfallet på 
fastigheten, ska avfallet lämnas på en plats som har överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation eller anvisas enligt § 22. 
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§§ 32-38 Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl, container eller säck  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så 
att hämtning kan ske med de insamlingsfordon som används och så att hämtningen 
underlättas. Behållare ska vara uppställda i markplan om fastighetsinnehavaren inte har 
kommit överens om annat med kommunens avfallsorganisation. Kärl ska placeras och 
vändas så att de kan tömmas med en baklastande bil. Kärlet skall vara placerat med hjul 
och handtag mot väg/gata där hämtningsfordonet stannar. Se även anvisningar från 
kommunens avfallsorganisation för ytterligare information. 
 
33 § Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, om 
fastighetsinnehavaren inte har kommit överens om annat med kommunens 
avfallsorganisation.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att behållare står upprätt och inte hindrar 
gående, cyklister eller andra trafikanter. 
 
34 § Behållare får inte fyllas så mycket att den inte kan stängas 
helt. Den får inte heller vara så tung att arbetsmiljökraven inte 
uppfylls eller att det blir svårt att flytta den. Kärl får inte vara 
fastlåsta när avfallet ska hämtas, band med cykelstropp eller 
liknande accepteras. När flera kärl står tillsammans ska utrymmet 
framför och mellan kärlen vara så stort att de lätt kan dras ut och 
ställas tillbaka. Det får inte ligga föremål på behållaren vid 
hämtningstillfället. Det bör inte heller finnas snö eller is på locket. 
Locket får inte vara fastspänt eller låst med annat lås än ett som 
kommunens avfallsorganisation tillhandahåller.  
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Tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och  
fettavskiljare 
35 § Innan tömning ska fastighetsinnehavaren se till att anläggningen är förberedd för 
tömning med det fordon som används. 
 
Kommunens avfallsorganisation har rätt att lämna kvar vattenfasen vid tömning av 
slamavskiljare. Det gäller när det tillämpas avvattningsteknik vid tömning av 
avloppsanläggning. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. I god tid innan tömning ska fastighetsinnehavaren 
förse kommunens avfallsorganisation med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. 
Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När det saknas 
instruktioner har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra tömning och debitera 
framkörningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. 
 
36 § Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga inför 
tömning. När anläggningen ligger utanför fastigheten, eller det är oklart vilken fastighet 
anläggningen tillhör, ska anläggningen vara markerad med skyltar som visar vilken 
fastighet den hör till. Anläggningar som kan vara svåra att hitta ska märkas ut tydligt inför 
tömning.  
 
37 § Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om det inte finns särskilda skäl för undantag. Om 
brunnen eller tanken öppnas genom att locket dras åt sidan får locket väga högst 25 kg, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag.  
 
38 § Inför hämtning ska fastighetsinnehavaren se till att fosforfilterkassett, eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, placeras inom det 
tillåtna avståndet som anges i § 20. Fastighetsinnehavaren ska också koppla loss 
anslutningar inför hämtning så att det går att lyfta fosforfilterkassetten eller säcken med 
filtermaterial. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska gå att suga upp med slamsugningsfordon. När det behövs ska 
fastighetsinnehavaren tillföra vatten eller lösgöra filtermaterialet så att det kan sugas upp. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren se till att 
anläggningen får nytt filtermaterial innan anläggningen används igen.  
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§§ 39-45 Införskaffande, ägande och skötsel 
Införskaffande och ägande av behållare,  
anordning och anläggning 
39 § I kommunen får endast de behållare som anges i renhållningstaxan användas, och 
som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunen.  
 
Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som 
motsvarar fastighetens behov. Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms 
i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av 
antal behållare, storlek på behållare och intervall för hämtning.   
 

40 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens 
avfallsorganisation ägs av kommunens avfallsorganisation.  

Säck och säckställ tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation.  

Container införskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  

Underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare införskaffas och ägs 
av kommunens avfallsorganisation eller av fastighetsinnehavaren.  

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare införskaffas och ägs av 
fastighetsinnehavaren. Kvarn för matavfall tillåts inte. 

Underjordsbehållare samt andra behållare och anordningar för avfallshantering 
ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installationerna. 
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Skötsel av behållare, anordning och anläggning 
41 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på god arbetsmiljö 
ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för 
funktionen och för att undvika buller, lukt, skadedjur med mera. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar underhåll och service för 
anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som 
fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation 
eller de som anlitas för ändamålet. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små/enskilda avlopp och 
fettavskiljare sköts och att åtgärder vidtas, så att anläggningen har god funktion och att 
små/enskilda avloppsanläggningar har god slamkvalitet. 
 
43 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och 
tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats där behållare som hör 
till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör 
efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. 
Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad i enlighet med renhållningstaxan i 
kommunen. 
 
44 § Behållare får inte ändras, byggas om eller på annat sätt skadas. Om en behållare 
som tillhör kommunens avfallsorganisation eller de som anlitas för ändamålet behöver 
repareras eller liknande har kommunens avfallsorganisation rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren kostnaden för det. Kommunens avfallsorganisation ansvarar dock 
för byte eller reparation av kärl på grund av normalt, vardagligt slitage, eller skada som 
uppstått i samband med tömningen.  
 
När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll på behållare eller göra ett byte 
ska behållaren vara tillgänglig. 
 
45 § Fastighetsinnehavare får inte byta kärl eller flytta kärlen mellan olika 
hämtningsadresser. Alla sådana förändringar görs i samråd med kommunens 
avfallsorganisation. Varje kärl är uppmärkt för en specifik tjänst och till en specifik 
hämtningsadress.  
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§§ 46-47 Hämtningsområde  
och hämtningsintervall 
46 § Simrishamns och Tomelilla kommuner utgör ett hämtningsområde. 
 
47  § Hämtning av hushållsavfall ska ske med intervall enligt tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. Alternativen för dessa intervall och tjänster finns i kommunens renhållningstaxa. 
Hämtningen sker normalt måndag till fredag. Kommunens avfallsorganisation eller de 
som anlitas för ändamålet meddelar när hämtning sker. Avfallet ska transporteras bort så 
ofta att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§§ 48-50 Sortering, emballering och överlämning 
48 § I behållare och avfallsutrymme får bara sådant avfall läggas som behållaren eller 
utrymmet är avsett för. Hämtning av löst avfall som ligger på golvet eller marken ingår 
inte i kommunens ansvar. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att det inte finns fel slags 
föremål i avfallet som hämtas. För att materialet ska kunna återvinnas behöver det vara 
så rent från andra material som möjligt.  
 
49 § Avfall får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms, att avfallet 
inte har fastnat eller frusit fast.  
 
50 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter är ansvariga för att sortera, 
emballera, hålla isär och överlämna avfall enligt Tabell 1. Avfall ska vara väl emballerat 
så att det inte uppstår någon skada, något arbetsmiljöproblem eller någon annan 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att de som bor eller verkar på fastigheten kan sortera ut 
och hålla avfallsfraktioner åtskilda enligt Tabell 1. Avfall som kan förberedas för återbruk 
ska i första hand sorteras och lämnas till en återvinningscentral om denna möjlighet finns, 
eller till någon second-hand-verksamhet. 
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Tabell 1 Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning. 

Bygg- och rivningsavfall 

Beskrivning och exempel 
Bygg- och rivningsavfall är avfall som 
uppkommer vid nybyggnation, 
renovering, ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller som uppstår vid 
anläggningsarbete i trädgård. 

Emballering och överlämning 
Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får 
lämna bygg- och rivningsavfall till en 
återvinningscentral. Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller omhänderta bygg- och 
rivningsavfall som producerats i yrkesmässig 
verksamhet. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt 
avfall, till exempel eternit som innehåller asbest. 
Sådant avfall måste hanteras enligt regler för farligt 
avfall. Asbest ska förpackas före överlämning. 

El-avfall, ljuskällor och batterier 

Beskrivning och exempel 
El-avfall är allt som drivs med sladd 
eller batteri, till exempel tv-apparater, 
datorer, telefoner, dammsugare, 
tvättmaskiner och vattenkokare. 

Ljuskällor är till exempel glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör.  

Batterier är både småbatterier och 
blybatterier/bilbatterier.  

El-avfall, ljuskällor och batterier 
omfattas av producentansvar. 

Emballering och överlämning 
El-avfall, ljuskällor, batterier kan lämnas till en 
återvinningscentral.  

Hushåll får lämna småelektronik, små ljuskällor och 
småbatterier i skåpet ”Samlaren”. 

Hushåll får lämna el-avfall, batterier och ljuskällor till 
Farligt Avfall-bilen.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholk som finns på 
de flesta återvinningsstationer. 

 

Farligt avfall 

Beskrivning och exempel 
Farligt avfall är sådant avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen och 
som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. 
Exempel är färg, lack- och limrester, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
och syror. 

Emballering och överlämning 
Farligt avfall från hushåll kan lämnas till en 
återvinningscentral, eller annan plats som 
kommunens avfallsorganisation hänvisar till. Avfallet 
ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 
Vissa typer av farligt avfall kan även lämnas till 
Farligt Avfall-bilen. Större mängder tillfälligt avfall 
kan även hämtas efter beställning enligt taxa 
beslutad av den som anlitas för ändamålet 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om 
innehåll eller lämnas i uppmärkt, väl försluten, 
behållare.  

Farligt avfall för separat borttransport från 
fastigheten ska lämnas enligt instruktioner från 
anlitad för ändamålet och ska vara märkt med 
uppgifter om innehåll.  

Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom 
samma kolli eller i samma flaska. 
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Fosforfiltermaterial 

Beskrivning och exempel  
Fosforfiltermaterial är ett material med 
hög kapacitet för fosforbindning och 
som används i små/enskilda 
avloppsanläggningar för att avskilja 
fosfor från avloppsvatten. 

Emballering och överlämning 
Fosforfiltermaterial hanteras normalt i filterkassett 
eller lösvikt och ska vara förpackat eller tillgängligt 
så att det kan hämtas med ett fordon som är utrustat 
med kran eller suganordning. 

Förpackningar och returpapper 

Beskrivning och exempel 
Förpackningar är en produkt tillverkad 
för att skydda, hantera, leverera och 
presentera en vara. Förpackningar som 
avses här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och mjukplast, 
glas, metall eller aluminium. 

Returpapper är tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper. Kuvert är inte 
returpapper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett problem vid 
återvinningen. 

Producentansvar gäller för 
förpackningar och returpapper. 

Emballering och överlämning 
Förpackningar och returpapper som sorteras i 
behållare på fastigheten ska läggas i avsett fack 
eller behållare. Avfallet får inte emballeras i annat 
materialslag.  

Förpackningar och returpapper lämnas till 
återvinningsstation eller i annat insamlingssystem.  

 

Grovavfall 

Beskrivning och exempel 
Grovavfall är hushållsavfall som är 
tungt eller skrymmande, eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i kärl eller säckar, 
till exempel trasiga möbler, cyklar och 
barnvagnar.  

 

 

Emballering och överlämning 
Grovavfall ska lämnas till en återvinningscentral, 
eller till annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till, och sorteras enligt 
instruktioner på plats. 

Fastighetsinnehavare och hushåll får själva 
transportera grovavfall till återvinningscentral. All 
övrig transport av grovavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens försorg.   

Grovavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning 
enligt renhållningstaxan.  

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt instruktioner och ska vara märkt så att det 
tydligt syns att det är grovavfall. Avfall som hämtas 
från en fastighet ska kunna hanteras av en person 
och får väga max 25 kg per kolli. Det gäller inte 
vitvaror avsedda för hushållsbruk. Dessa hämtas 
efter beställning av kommunens avfallsorganisation. 
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Latrin 

Beskrivning och exempel 
Blandning av urin och exkrementer från 
människor. 

Emballering och överlämning 
Latrin komposteras på den egna fastigheten, efter 
ansökan enligt § 55.  

 

Läkemedel  

Beskrivning och exempel 
  Medicin och liknande för människor och   
  djur 

Emballering och överlämning 
  Lämnas på Apotek 

Matavfall 

Beskrivning och exempel 
Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som utgörs av hushållsavfall och 
som uppstår i livsmedelshantering. Det 
är avfall från hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och liknande.  

Emballering och överlämning 
Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar som 
tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation och 
sedan i behållaren för matavfall. Det är även möjligt 
att kompostera matavfall på den egna fastigheten. 
Kompostering av matavfall ska anmälas enligt § 54. 

Matfetter (flytande) och frityroljor 

Beskrivning och exempel 
Matfetter och frityroljor är allt flytande 
fett som används i samband med 
matlagning.  

Emballering och överlämning 
Matfetter och frityroljor lämnas i genomskinliga, 
uppmärkta, behållare med tättslutande lock. 

Lämnas till en återvinningscentral eller annan plats 
som kommunens avfallsorganisation hänvisar till. 
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Restavfall 

Beskrivning och exempel 
Restavfall är det hushållsavfall som 
kvarstår när allt annat avfall (matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar har 
sorterats ut. Följande avfall räknas inte 
heller som restavfall: grovavfall, 
trädgårdsavfall, slam eller filtermaterial 
från små/enskilda 
avloppsanläggningar. 

Exempel på restavfall är diskborstar, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar. 

 

Emballering och överlämning 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall. 

Restavfall ska läggas i påse eller emballage av 
lämpligt material och storlek. Påsen eller emballaget 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Dammande avfall ska hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen. Avfallet läggs därför överst i 
behållaren. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.  

Stickande och skärande avfall, till exempel trasigt 
glas och porslin, ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas.  

Små sällskapsdjur, som inte är större än exempelvis 
ett marsvin, och mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i behållare för restavfall. 
Det måste vara väl förpackat och det får inte 
förekomma någon misstanke om smitta.  

Sprutspetsar och kanyler 

Beskrivning och exempel 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler.  

Emballering och överlämning 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler ska läggas i 
särskilda behållare som hämtas i förväg på apotek 
och även lämnas där.  
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* Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
returpapper (tidningar), bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller 
lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som avfall 
från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och andra 
ljuskällor, övrigt el-avfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt förordning kan komma 
att omfattas av producentansvar. 

 
  

 

 

 

 

Trädgårdsavfall 

Beskrivning och exempel 
Trädgårdsavfall är komposterbart avfall 
som uppstår vid normalt bruk av 
trädgård. 

Emballering och överlämning 
Trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral, 
eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Det går även att 
teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall 
vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs 
löst i behållare för trädgårdsavfall. 

Sten, jord och grus, grövre grenar, rotklumpar, 
stammar och stubbar ska lämnas till en 
återvinningscentral enligt instruktioner från den som 
anlitas för ändamålet, för närvarande Sysav.  

Invasiva arter och smittade växtmaterial får inte 
läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas och 
lämnas till återvinningscentralen enligt instruktioner 
från den som anlitas för ändamålet, för närvarande 
Sysav. 

Övrigt avfall som omfattas av producentansvar* 

Beskrivning och exempel  
Till exempel däck och läkemedel. 

Emballering och överlämning  
Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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§§ 51 Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
51 § När det finns särskilda skäl kan undantag från de här föreskrifterna göras. Det får dock inte 
medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från de här föreskrifterna ska göras av fastighetsinnehavaren. 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och adresseras till den instans som är behörig att pröva 
ärendet, se tabell 2. Utöver de villkor för undantaget som anges i de här föreskrifterna kan villkor 
anges i beslutet från prövande instans. 
 
Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift både för att pröva anmälan eller ansökan, och för tillsyn. 
 
Godkända undantag upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperioden som anges i beslutet från beslutande instans  
- efter tidsperioden som framgår av §§ 54-66

  
Kommentar [BP26]:  Korrigering § 
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Tabell 2  Sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden. 
 

  
ÄRENDE HÄNVISNING 

PARAGRAF I 
FÖRESKRIFTERNA 

ANMÄLAN ELLER ANSÖKAN 
OCH PRÖVANDE INSTANS 

Eget omhändertagande av 
trädgårdsavfall 

§ 53 Ingen anmälan eller ansökan 
krävs 

Eget omhändertagande av 
matavfall 

§ 54 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller 
liknande 

§ 55 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
slam från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 56 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av restavfall 

§ 57 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 58 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från 
minireningsverk 

§ 59 

 

Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från bioreningsverk 

§ 60 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Gemensamma 
avfallsbehållare – delade 
kärl 

§ 61 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamhetslösning § 62 Anmälan till avfallsansvarig 
nämnd 

Uppehåll i hämtning av 
rest/matavfall 

§ 63 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
matavfall 

§ 64 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 65 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Undantag från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall 
till kommunen 

§ 66 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Kommentar [BP27]:  Ny paragraf 

Kommentar [BP28]:  Ny paragraft 

72



 

23 
 

Kompostering och annat eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Innehåll i anmälan eller ansökan 
52 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall ska alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

- vilka avfallsslag det rör sig om  
- de beräknade avfallsmängderna 
- behandlingsmetod 
- information om omgivning och eventuellt andra relevanta förutsättningar  
- eventuell övrig relevant information för bedömning  
- vilken tidsperiod det gäller 

 
Trädgårdsavfall 
53 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Trädgårdsavfall är olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall 
regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Matavfall 
54 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens matavfall inom 
fastigheten, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Det ska göras senast 6 veckor före 
den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att påbörja komposteringen. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare som är avsedd för 
ändamålet. Kompostjorden som skapas ska kunna användas på den egna fastigheten. 
Både kompostering och användande av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter 
eller näringsläckage. Egen transport av matavfall är inte tillåten enligt miljöbalken. 
 
Fastighetsinnehavare som har anmält kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten 
kan också ansöka till tillsynsmyndigheten om undantag uppehåll från hämtning av 
matavfall enligt 64§ samt förlängt hämtningsintervall av restavfall enligt § 57. 
 
 
Toalettavfall eller avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska 
ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering 
påbörjas. Ansökan kan godkännas om kompostering sker i avsedd anläggning på 
fastigheten och om materialet används som jordförbättringsmedel inom fastigheten. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Ansökan om omhändertagande av toalettavfall med egen anläggning ska, utöver vad 
som anges i § 52, innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut. 
 
56 §. Fastighetsinnehavare med små/enskilda anläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse att själv hantera slam genom eget omhändertagande. 
Fastighetsinnehavaren skall kunna visa att slammet kan nyttiggöras på fastigheten eller 
att det finns tillräckliga spridningsarealer i direkt anslutning till fastigheten. 
Förutsättningen skall dock vara att spridning endast får ske på mark där såväl ägare som 
brukare godkänt detta.  
 

Kommentar [BP29]:  Ny text med anledning av tillägget av § 
65 
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Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömningen anpassas till anläggningens behov. 
Tömning skall dock ske minst 1 gång per år. Ansökan som ska innehålla uppgifter om 
anläggningens belastning och konstruktion. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut.  
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Förlängt hämtningsintervall 
Restavfall 
57§ Restavfallet kan hämtas med förlängt hämtningsintervall under förutsättning att: 

• Fastighetsinnehavaren komposterar allt matavfall som uppkommit i hushållet och 
har anmält detta till tillsynsmyndigheten enligt § 54 

• Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
 
Anmälan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 
veckor före den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att undantaget skall börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Förlängt hämtningsintervall kan medges till en gång var fjärde vecka, en gång/kvartal 
eller en gång/halvår. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
58§ Fastighetsinnehavare med små/enskilda avloppsanläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till förlängt hämtningsintervall för slam från anläggningen. 
Avfallet ska dock alltid hämtas minst vartannat år eller enligt beslut från 
tillsynsmyndigheten. 
 
Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån ansökan som ska innehålla uppgifter om  
 

• anläggningens belastning och konstruktion. 
• Uppgifter om slammängden vid senaste tömning alternativt, 
• Uppgifter från tillverkaren om hur ofta tömning bör ske för just den modell som 

finns installerad  
• Eller annat som skulle kunna påverka bedömningen av lämplig 

tömningsfrekvens. 

 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [BP30]:  Tillägg enligt önskemål från 
miljöförbundet 
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59 § Fastighetsinnehavare med minireningsverk kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall eller enligt rekommendation i 
tillstånd. Den bedömningen görs utifrån ansökan.  
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov 
. 
 
§ 60 Fastighetsinnehavare med bioreningsverk kan, efter ansökan till  
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras enligt rekommendation i tillstånd. Den bedömningen 
görs utifrån ansökan.  
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov 
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Gemensam avfallsbehållare 
 
61§ Två eller tre fastighetsinnehavare som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, kan efter anmälan till avfallsansvarig nämnd få tillåtelse att använda 
gemensam avfallsbehållare. Det kan tillåtas under förutsättning att:  
 
1. Fastighetsinnehavarna delar samtliga avfallsbehållare som ingår i ett abonnemang, 

till exempel både kärl för restavfall och kärl för matavfall. De kan få dispens från 
kravet på att ha ett kärl för matavfall om samtliga fastighetsinnehavare komposterar 
allt matavfall och har gjort anmälan om det enligt § 54. 

2. Det är högst 200 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang. Det gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område får det vara högst 500 meter. 

3.  Ansökan som är undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den 
avfallsansvariga nämnden. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för 
behållarna, faktura skickas till samtliga fastighetsinnehavare. 

Ansökan ska lämnas in minst fyra veckor innan undantaget ska börja gälla. Möjligheten 
att använda gemensamt kärl gäller inte för trädgårdsavfall. Undantaget börjar inte gälla 
förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Gemensamhetslösning  
62§ Fler än tre fastighetsinnehavare med närliggande fastigheter kan använda 
gemensamhetslösning efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. Det kan tillåtas under 
förutsättning att: 
 

1. Lämplig hämtningsplats finns 

2. Det finns en förening som utgör en juridisk person och som tar på sig ansvaret för 
anordnande och skötsel av den gemensamma avfallslösningen och för att vara 
fakturamottagare  

 
Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan gemensamhetslösningen ska börja 
användas.
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Uppehåll i hämtning 
Rest- och matavfall  Hushållsavfall (rest- och matavfall) 
63§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och 
matavfall, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: 
 

- En fastighet inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 
tolv månader. 

 
Uppehåll i hämtningen innebär inte en total avgiftsbefrielse. Grundavgift enligt beslutad 
renhållningstaxa debiteras alltid. Kan kunden visa att fastigheten inte håller den standard 
som krävs för att kunna användas som bostad (ingen el eller vatten kopplad till 
fastigheten) kan dock tillsynsmyndigheten efter ansökan från kunden besluta att 
grundavgift ej debiteras 
Uppehåll beviljas för högst ett tre år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
Skulle fastigheten vara i så dåligt skick att den bedöms inte vara bebolig inom 
överskådlig tid och inte heller har godkänt avlopp eller vatten inkopplat kan tillstånd 
beviljas i 5 år. Dokumentation bifogas till ansökan. Ny ansökan lämnas in i god tid innan 
tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska 
börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande 
meddelats kommunens avfallsorganisation.  
 
Matavfall 
§ 64 Fastighetsinnehavare kan få uppehåll i hämtning av matavfall i samband med 
anmälan om kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under 
förutsättning att:  

• Allt matavfall komposteras på fastigheten och detta har anmälts till 
tillsynsmyndigheten. 

Ansökan om uppehåll i hämtning av matavfall ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelas kommunens avfallsorganisation.  
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån anmälan som ska innehålla uppgifter om att både kompostering och användandet 
av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter eller näringsläckage. 
Uppehåll beviljas för högst ett fem år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Ny  
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast  
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän  
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [BP31]:  Överskrift justerad 

Kommentar [BP32]:  Komplettering med anledning av att 
miljöförbundet tar över handläggningen av uppehåll i 
hämtning och därmed debiterar en avgift för handläggning. I 
renhållningstaxan för 2022 finns en reducerad grundavgift 
för kunder som beviljas uppehåll i hämtningen som tillämpas 
vid dessa beslut. 

Kommentar [LL33]:  Dubbelkolla om det ska vara anmälan 
eller ansökan 

Kommentar [BP34R34]:  Bör väl vara ansökan då det är 
tillståndspliktigt 

Kommentar [LL35R34]:  Håller med. 

Kommentar [LL36]:  Hur många år? 

Kommentar [BP37R37]:  5 är ok för oss 
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Små/enskilda avloppsanläggningar 
65§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
små/enskilda avloppsanläggningar, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Uppehåll kan 
tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. Ny ansökan lämnas 
in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla.  
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Undantag från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
66§ Fastighetsinnehavare kan ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få tillåtelse att själv 
ta hand om sitt hushållsavfall. Kravet är att det kan ske på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön.  
 
Det måste finnas särskilda skäl för att tillsynsmyndigheten ska tillåta ett undantag från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. Fastighetsinnehavaren måste 
kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavaren får 
inte använda kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under tiden som 
undantaget gäller. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
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Bilaga 1 - Definitioner 
I tabell 1 anges termer och begrepp som används i de här föreskrifterna med de betydelser som 
anges i denna bilaga. 

 

Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i anslutning till föreskrifterna. 

BEGREPP FÖRKLARING 

Anläggning 

 

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 

Anordning Alla typer av stativ/hållare för behållare, karusell för 
sopsäckar, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, kärlskåp, 
kassun till underjordsbehållare eller annat som används vid 
uppsamling av avfall. 

Avfall Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med 
eller ämnar göra sig av med. 

Avfall som kan förberedas för 
återbruk 

 

Saker som ägaren vill göra sig av med, men som fortfarande 
är funktionsdugliga, hela och rena. Exempel är möbler, 
husgeråd, textilier och cyklar. 

Avfallsansvarig nämnd Den nämnd/bolag som utses enligt kommunens reglemente.  

Avfallshantering Insamling, transport eller behandling av avfall. 

Avfallsutrymme Ett utrymme som behållare eller löst avfall hämtas från. Det 
är till exempel miljöhus och miljörum. 

Behållare Kärl, säck, container, underjordsbehållare, bottentömmande 
behållare, eller annan behållare för uppsamling av 
hushållsavfall. 

Dragväg Med dragväg menas avståndet mellan behållarens placering 
och hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren får 
stå högst 30 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. 
Tillägg debiteras för avstånd 0–15 m och 15–30 m, se 
renhållningstaxa. Mot intyg från läkare kan kund får sina 
behållare hämtade inne på tomten under förutsättning att 
dragvägen är i enlighet med 27 § 

Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil, som några 
gånger om året tar emot farligt avfall från hushåll på olika 
platser i kommunen. Till Farligt Avfall-bilen kan 
privatpersoner lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och 
elektronikprodukter, upp till en mikrovågsugns storlek. Se 
mer information på sysav.se. 
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Fastighetsinnehavare Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

Fettavskiljare En anläggning för att samla upp och separera fettavfall från 
avloppsvatten.  

Fosforfiltermaterial Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som är ett 
komplement till en biologisk behandling, till exempel en 
markbädd. Fosforfällor kan också användas som 
efterbehandling efter till exempel ett minireningsverk. 
Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i 
avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för 
fosforbindning. I allmänhet används kalkbaserade 
filtermaterial. Fosforfällor innehåller en utbytbar filterkassett, 
säck, eller filtermaterial i lösvikt. 

Grundavgift Är en del av renhållningsavgiften. I denna avgift ingår 
kostnad för att nyttja en återvinningscentral samt 
administration och information. Avgiften debiteras även de 
kunder som har uppehåll i hämtningen. Kan kunden visa att 
fastigheten inte håller den standard som krävs för att kunna 
användas som bostad (inget el eller vatten inkopplat till 
fastigheten) kan tillsynsmyndigheten efter anmälan från 
kunden besluta att grundavgift ej debiteras. Finns två eller 
flera bostadsfastigheter med el eller vatten inkopplat skall 
båda fastigheterna debiteras grundavgift. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det 
vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 

I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan 
uppkomma i bostäder och som kallas för kommunalt avfall i 
15 kap. 3§ miljöbalken. Det är till exempel matavfall, 
restavfall (städsopor, hygienavfall), grovavfall, 
trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur. 

I begreppet ingår även latrin, avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar, till exempel slam, förbrukade 
fosforfilterkassetter eller säckar med förbrukat filtermaterial. 

Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet hushållsavfall, 
men måste hanteras som farligt avfall. Farligt avfall från 
verksamheter ingår inte i hushållsavfall och verksamheter 
ansvarar själva för att deras farliga avfall hanteras på ett 
miljöriktigt sätt. 

Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Utöver i 
vanliga bostäder uppstår det även vid boende i gästhamnar, 
campingplatser, internat, vårdinrättningar, fängelser, 
militärförläggningar, hotell med mera. 

I begreppet hushållsavfall ingår också visst avfall från 
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verksamheter. Avfallet ska gå att jämställa med avfall från 
hushåll och är ett resultat av att människor använder lokaler 
eller anläggningar. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar och restauranger, avfall från fettavskiljare, 
samt avfall som uppkommer genom städning och genom att 
saker kastas i papperskorgar.  

Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägs- och 
busstationer, hamnar, skolor, fritidsanläggningar och 
samlingslokaler, konventionellt avfall från sjukhus och andra 
vårdinrättningar samt avfall från kontor, handel och 
köpcentrum är hushållsavfall då det går att jämställa med 
avfall från hushåll. 

 Generellt utgör kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker 
 och stormarknader hushållsavfall, eftersom avfallet till sina 
 egenskaper och sammansättning inte skiljer sig annat än 
 volymmässigt från avfall från enskilda hushåll. 
 
  Från 1 januari 2023 gäller att bygg- och rivningsavfall ingår i       
  begreppet hushållsavfall om det uppkommer då ett hushåll 
  bygger, renoverar eller river. Om däremot en yrkesperson 
  utför arbetet räknas det istället som verksamhetsavfall 

Hårdgjord yta Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel asfalt, betong, 
betongplattor eller hårdpackat grus. Singel, gräs och annat 
löst material är inte att betrakta som hårdgjord yta. 

Kommunens 
avfallsorganisation 

Kommunens avfallsorganisation är den/det enhet, 
avdelning, förvaltning, kommunförbund eller bolag som 
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. I Simrishamns och Tomelilla kommuner har 
Ökrab detta uppdrag. 

Kompostering Biologisk behandling där matavfall, trädgårdsavfall eller 
latrin bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
hushåll. 

Nyttjanderättshavare Den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. I begreppet ingår verksamheter som hyr lokal, 
men inte den som har hyresrätt för bostad.  

Producentansvar Producentansvar är skyldigheten för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller behandla på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och 
miljömässigt godtagbar avfallshantering. 
Producentansvarets omfattning är under uppdatering och för 
en aktuell sammanställning hänvisas till ftiab.se samt 
okrab.se 
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Renhållningsordning Kommunens renhållningsordning består av:  

• Kommunens avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan 2021–2030”, som är 
beslutad av kommunfullmäktige 

• Dessa föreskrifter för avfallshantering  

Samlaren Ett skåp som finns i vissa butiker eller på andra platser, där 
hushåll kan lämna småbatterier, små ljuskällor och 
småelektronik. Se mer information på sysav.se. 

Små/enskilda 
avloppsanläggningar 

Det är sluten tank, trekammarbrunn, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar. Det slam eller förbrukat filtermaterial som 
uppstår i dessa anläggningar ingår i begreppet 
hushållsavfall och kommunen ansvarar för insamling och 
behandling. 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband med avfallshantering hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.  

Tillsynsmyndighet En tillsynsmyndighet är den nämnd som utses enligt 
kommunens reglemente. 

Toalettavfall Det är avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
latrinkärl och liknande toalettlösningar. 

Transportväg  Den eller de vägar som hämtningsfordonet använder för att 
ta sig fram till platsen där fordonet stannar vid fastigheten 
för hämtning av avfall. 

Underjordsbehållare Det är en behållare som helt eller delvis är nergrävd i 
marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare 
upp, med hjälp av en kran på hämtningsfordonet.  

Återvinningscentral (ÅVC) En plats, vanligen bemannad där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och annat 
avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och 
matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Återvinningsstation (ÅVS) En återvinningsstation (ÅVS) är en plats som ingår i 
producenternas insamlingssystem och är öppen för 
allmänheten och där hushåll kan lämna förpackningar som 
finns under producentansvaret.  Producentansvarets 
omfattning är under uppdatering och för en aktuell 
sammanställning hänvisas till ftiab.se samt okrab.se 
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Bilaga 2 - Hämtningsintervall 
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan 
hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. 

 
Tabell 1 Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och 

trädgårdsavfall. 
AVFALLSSLAG EN- OCH 

TVÅBOSTADHUS       
SAMT FRITIDSHUS 

FRITIDS 

FASTIGHETER 

FLERBOSTADSHUS/                   VERKSAMHETER 
GEMENSAMHETSLÖSNING 

Matavfall Normalt varannan 
vecka. 

Minst 15 ggr/år Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Restavfall Varannan vecka. 
Om matavfall 
komposteras och 
anmälan har gjorts 
enligt § 54, får 
behållare för 
restavfall tömmas 
enligt beslut av 
Ystad 
Österlenregionens 
Miljöförbund 

Minst 15 ggr/år. 
Om matavfall 
komposteras 
och anmälan 
har gjort enligt 
§ 54, får 
behållare för 
restavfall 
tömmas enligt 
beslut av Ystad 
Österlenregion
ens 
Miljöförbund 

Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Grovavfall Det går att beställa 
enstaka hämtning. 

Det går att 
beställa 
enstaka 
hämtning 

Det går att beställa 
enstaka hämtning 

 

Trädgårdsavfall Det går att teckna 
abonnemang med 
kärl som töms en 
gång varannan 
vecka under delar 
av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan 
vecka under 
delar av året 

Det går att teckna 
abonnemang med kärl 
som töms en gång 
varannan vecka under 
delar av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan vecka 
under delar av 
året 
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Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare.  

TYP AV ANLÄGGNING BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL 

Slutna tankar och 
slamavskiljare anslutna till WC. 

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en 
gång inom 12 månader sedan senaste tömningen 

Slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten 

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske var en gång per kvartal eller så ofta att 
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte 
försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 
anläggningen. 

Fosforfällor och 
minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av 
tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas 
så att anläggningen upprätthåller en god funktion och 
slamkvalitet. 

 
 
 
 
 
 
 

86



 

1 
 

  

Antagen av KF Tomelilla kommun 20-12-14   
Antagen av KF Simrishamns kommun 20-12-14 

 
 
 
 
Simrishamns och Tomelilla kommuner  
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Information 
Denna inledning innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 
Inledningen omfattas inte av kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter för 
avfallshantering. Den information som finns innan föreskrifternas paragrafer kan 
uppdateras vid behov, utan beslut av kommunfullmäktige.  

Bestämmelser om avfallshantering 
Utöver de här föreskrifterna gäller för Simrishamns och Tomelilla kommuners 
avfallshantering bland annat: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614) 
• Andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 
• Renhållningstaxa för Simrishamns och Tomelilla kommuner, som är beslutad av 

kommunfullmäktige 
• Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

arbetsmiljölagen 

Ytterligare regler, riktlinjer, instruktioner  
och rekommendationer om avfallshantering 
När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och 
riktlinjer följas: 

• De här föreskrifterna för avfallshantering 
• Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 
• Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:02 och 2012:02)   
• Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  
• Motsvarande bestämmelser som kan komma att ersätta ovanstående 

 
Simrishamns och Tomelilla kommuner har en avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan. ”2021–2030”, som beslutas av kommunfullmäktige, och som 
tillsammans med dessa föreskrifter för avfallshantering utgör renhållningsordning för 
Simrishamns och Tomelilla kommuner. I kretsloppsplanen fastställs mål, indikatorer och 
åtaganden för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. Planen gäller under 10 år. 
 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar, 
regler och riktlinjer som ska följas vid dimensionering av avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.  
 
Kommunens avfallsorganisation ger instruktioner om sortering, hur avfall ska lämnas till 
återvinningscentral, placering av kärl med mera. Dessa instruktioner finns bland annat på 
Simrishamns och Tomelilla kommuners hemsida, på skyltar på återvinningscentraler, på 
dekaler på avfallsbehållare och annan insamlingsutrustning samt i tryckt 
informationsmaterial. 
 
Mer information om avfallshantering och sortering av avfall finns på Ökrabs hemsida, 
www.okrab.se och på Sysavs hemsida, www.sysav.se. 
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Information om anmälan och ansökan om undantag enligt avfallsföreskrifterna § 51 finns 
på Ystad Österlenregionens Miljöförbunds hemsida www.ystad.se/ystadosterlenmiljo 
samt på Ökrabs hemsida, www.okrab.se.  
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Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser 
15 kap. 2§ Med avfallsförebyggande åtgärder avses i detta kapitel åtgärder som vidtas 
innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden 
avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en 
minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov 
till. Lag (2020:601). 
 
15 kap. 10 § miljöbalken, om avfallshierarkin:  
Avfall ska i första hand förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand deponeras. Avfallet ska därför i 
första hand sorteras så att det blir en resurs som kan återanvändas eller 
materialåtervinnas. Därigenom kan vi spara råvaror och energi.  
 
15 kap. 11 § miljöbalken, om ansvar:  
Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljön.  
 
Det är kommunens avfallsföreskrifter som preciserar hur avfallshanteringen ska gå till. 
Syftet är att underlätta återvinning och miljösäker behandling. 
 
15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § miljöbalken, om nedskräpning: 
Ingen får skräpa ned utomhus. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för 
nedskräpning till böter eller fängelse. 
 
27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, om renhållningstaxa: 
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Det brukar kallas att renhållningstaxan får vara 
miljöstyrande.  
 
3 kap. 4 § avfallsförordningen, om sortering av förpackningar: 
Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall 
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3 kap. 3 § avfallsförordningen, om sortering av returpapper: 
Den som har använt en tidning som blivit hushushållsavfall ska sortera ut returpappret 
från annat avfall 
 
3 kap. 4§ avfallsförordningen, sortering av förpackningar och returpapper: 
 
Den som har returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till 
det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller. 
3 kap. 4a § avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver ett 
insamlingssystem att transportera bort förpackningsavfall enligt 45 § förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Fastighetsägaren får avböja 
borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till 
fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
 
3. kap 5§ avfallsförordningen, om el-avfall: 
Den som har avfall som innehåller eller utförs av elektriska eller elektroniska produkter 
ska sortera ut det och hantera det som skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar 
återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt. 
 
5. kap 15 § avfallsförordningen, om eget omhändertagande: 
Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på att annat sätt 
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall eller som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till Ystad 
Österlenregionens miljöförbund. 
 
Det som sägs om fastighetsinnehavaren stycket ovan gäller också den som har 
nyttjanderätt till fastigheten 
 

Producentansvar 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Detta ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare och lämnas i producenternas 
insamlingssystem.  
 
Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och 
plast, bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller lösa 
batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som 
avfall från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör 
och andra ljuskällor, övrigt elavfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt 
förordning kan komma att omfattas av producentansvar. 
 

Textilier 
I dagsläget finns inget lagkrav om att textilier ska samlas in separat, och det finns inte 
heller någon insamling av trasiga textilier i kommunen ännu. Information om hur textilier 
ska samlas in för att återbrukas eller återvinnas kommer att finnas på www.okrab.se och 
www.sysav.se efterhand som textilinsamlingen utvecklas. 
 
Idag bör textilavfall som kan återbrukas eller återvinnas lämnas till ideella eller privata 
organisationers insamling.   
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Döda djur och slaktbiprodukter 
 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur kan lämnas till veterinär som har avtal för vidare 
omhändertagande, särskild djurkremeringsanläggning hos Sysav eller annan godkänd 
verksamhet för kremering. Vid nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, 
ska kommunens tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskyddet kontaktas enligt 12 § 
förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. På Jordbruksverkets 
hemsida finns mer information om hur denna typ av avfall ska hanteras 

Avfall från fettavskiljare 
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SSEN 
1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning. Ytterligare regler finns i kommunens 
ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning). 

Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 
avfallsföreskrifterna. Tillsynsmyndigheten fattar som första instans beslut i alla ärenden 
gällande dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte är nöjd med beslutet kan detta 
överklagas.  
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§§ 3-11 Ansvarsfördelning 
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn  
3 § Ökrab ansvarar för hanteringen av enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och som i dessa 
föreskrifter benämns hushållsavfall. Ökrab har särskilt ansvar för att samla in och 
transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall till en behandlingsanläggning. Den 
hantering av avfall som kommunen ansvarar för utförs av Ökrab och dem som Ökrab 
anlitar för ändamålet. 
 
4 § Ystad Österlenregionens Miljöförbund sköter tillsynen av avfallshanteringen enligt 
15 kap. miljöbalken och enligt de här föreskrifterna meddelade med stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 
5 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallshanteringen gentemot kommunen. 
Fastighetsinnehavarens ansvar enligt de här föreskrifterna ska i samma utsträckning 
gälla nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera den eller de som bor på eller är 
verksamma inom fastigheten om reglerna för avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller 
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till kommunens avfallsorganisation.  
  

§ 1 Bemyndigande 
1  § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.  

§ 2 Ikraftträdande 
2  § Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare beslutade 
föreskrifter Dnr 2016/58 samt KS 2016/162 upphör att gälla. Revidering utförd 1 
januari 2022, dnr ****/** samt KS ****/*** 

Alla ord som är 
understrukna förklaras i 

bilaga 1 tabell 1.  

Kommentar [BP1]:  Ändras i samband med behandling av 
ärendet 
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Betalning 
6 § Avgift ska betalas, enligt kommunens renhållningstaxa, för insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
7 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens 
insamlingssystem om inte annat anges i de här förskrifterna. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
8 § Hushållsavfall från verksamheter ska hämtas av kommunens avfallsorganisation. 
För sådant avfall gäller §§ 3-66 om inte annat anges i de här föreskrifterna. 

Uppgiftsskyldighet  
9 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet, som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter om avfallet till kommunens 
avfallsorganisation. Det ska vara uppgifter som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning, inklusive vilken typ av avfall det rör sig om, sammansättning, mängd 
och hantering. 
 
Den som är innehavare av en hamn ska enligt 4 kap.9 § avfallsförordningen lämna 
uppgifter till kommunens avfallsorganisation om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 
8 § avfallsförordningen.  

Åtgärder om föreskrifterna inte följs 
10  § Om de här föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt 
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare eller för tungt lock till 
enskilda avloppsanläggningar har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra 
ordinarie hämtning.   
 
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen kostnadsfritt 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt 
renhållningstaxan.  
 
För avfall från små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning 
beställas efter att felet rättats. 
 
11  § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljö om avfallet lämnas kvar på fastigheten, har kommunens 
avfallsorganisation rätt att hämta avfallet på annat sätt än ordinarie hämtning, mot 
särskild avgift enligt kommunens renhållningstaxa. Vid upprepade fel kan kommunens 
avfallsorganisation ändra abonnemanget. 
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§ 12 Ny- och ombyggnation 
12  § Bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation ska kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation och större renovering av avfallsutrymmen. Detta 
ska ske tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och utformning. Inför installation 
och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar ska tillsynsmyndigheten även 
kontaktas, som handlägger anmälningar och ansökningar gällande avlopp. Inför 
installation och anläggande av fettavskiljare ska VA-huvudman även kontaktas. 
 
Vid utformning och placering av utrymmen och anläggningar ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar 
ska anpassas till den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken 
anläggning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet 

 
  

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
§§ 13-16 om avfallsutrymme 

§§ 17-21 om anläggning och installation 

§§ 22-27 om hämtningsplats och dragväg 

§§ 28-31 om transportvägar  

§§ 32-40 om åtgärder inför hämtning och införskaffande av behållare med mera 
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§§ 13-21Utrymmen, installation och anläggande 
Utformning av avfallsutrymmen 
13  § Avfallsutrymmen ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 
borttransport av avfall. Avfallsutrymmena ska vara väl tilltagna, med marginal för 
förändringar av hur fastigheten används eller förändrade krav på sortering.  
 
14  § När en fastighet använder kärl ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för 
att de ska kunna hanteras. Gången mellan rader av kärl ska vara fri och minst 1,5 meter 
bred. Mellan varje kärl ska det vara minst 6 cm på vardera sida. Kärlet skall vara placerat 
med hjul och handtag från vägg i miljöhuset.
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16 § Kommunens avfallsorganisation och dem som kommunens avfallsorganisation 
anlitar för ändamålet ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där avfall hämtas. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska fastighetsinnehavaren förse kommunens 
avfallsorganisation med, i den omfattning organisationen önskar. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas kommunens avfallsorganisation. 

15  § Avfallsutrymmen ska: 
• Placeras och utformas så att personer som ska lämna avfall eller personal som 

ska hämta avfall inte riskerar att skadas. 

• Placeras så att avfall inte transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras 
när avfall ska hämtas från avfallsutrymmet till hämtningsfordonet. 

• Ha god belysning i rum för kärl och andra behållare samt utanför 
avfallsutrymmen. Belysningen ska placeras så att den inte kan skymmas av 
dörrar eller portar. 

• Ha dörrar med uppställningsanordning som enkelt kan aktiveras. 

• Kunna lämnas utan nyckel.  

• Inte ha trappsteg, trösklar eller liknande.  

• Vara tydligt skyltat utifrån med att det är ett avfallsutrymme. 

• Vara tydligt skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i respektive 
behållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för skyltning och att informationen är 
tydlig både för de som lämnar avfall och för hämtningspersonal. 
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Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 
17 § När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 50 meter, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag. Höjdskillnaden mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om 
det inte finns särskilda skäl för undantag. I tömningen ingår 25 m slang kostnadsfritt, 
behövs ytterligare slang debiteras detta per m enligt gällande renhållningstaxa. 
 
18  § Anläggningen ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och placering. Den ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt, men enkel att öppna för den som ska tömma.  
 
Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med anslutningsanordning som är 
godkänd av kommunens avfallsorganisation och som är anpassad till de 
insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
 
19  § En anläggning som tas ur bruk för att anslutas till kommunalt avloppsnät, eller annan 
godkänd avloppsanläggning, ska sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ska så snart som 
möjligt efter att VA-huvudmannen har godkänt anslutningen till kommunalt avloppsnät, 
eller annan godkänd avloppsanläggning, beställa sluttömning från kommunens 
avfallsorganisation.  
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande  
behållare och filterkassett/säck 
20  § Vid installation ska behållaren eller anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran. Det gäller underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, anläggning med fosforfilterkassett eller anläggning med säck för filtermaterial. 
 
Behållaren eller anläggningen ska installeras så att avståndet mellan hämtningsfordonets 
centra och behållarens centra är högst 6 meter. Gränsen på 6 meter gäller för behållare 
som väger högst 1 000 kilogram. Om behållare väger högst 500 kilogram är 10 meter 
godkänt.  
 
Den fria höjden ska vara minst 12 meter över kranfordonet. Det ska också vara minst 
samma fria höjd mellan platsen där kranfordonet stannar och behållaren eller 
anläggningen.  
 
21 § För att avfall i underjordsbehållare ska kunna transporteras bort ska behållaren vara 
försedd med tömningsanordning som är godkänd av kommunens avfallsorganisation, och 
anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
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§§ 22-31 Hämtningsplats, drag- och transportväg 
Hämtningsplats och dragväg 
22 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid gata/väg som är farbar enligt §§ 28-30, 
- vid plats som är överenskommen med kommunens avfallsorganisation eller  
- vid en plats som är anvisad av kommunens avfallsorganisation.  

 
Kommunens avfallsorganisation anvisar plats. 
 
23 § Vid extraordinära händelser, till exempel vid snöoväder, ska fastighetsinnehavaren 
vid behov lämna hushållsavfall på en uppsamlingsplats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. 
 
24 § Kärlet eller kärlen ska placeras så att god arbetsmiljö och trafiksäkerhet kan uppnås. 
Kärl ska till exempel placeras så att hämtningsfordonet inte är skymt vid tömning, av till 
exempel ett backkrön eller en kurva. Kärl ska vara placerat med hjul och handtag mot 
väg/gata vid en väg som är farbar enligt § 28-30, eller vid överenskommen plats. 
 
25 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen ut till gata 
eller väg så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. När 
hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras 
avgift för dragväg enligt kommunens renhållningstaxa. Maximalt tillåtna dragväg är 30 
meter om det inte finns särskilda skäl för undantag. Dragväg för kärl avsett för 
trädgårdsavfall är inte tillåten. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters 
avfall som uppkommer inom samma fastighet men kärl för rest- och matavfall ska stå intill 
varandra vid tömning om inte annat överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation. 
 
26 § Vid tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare där 
hämtningsfordonet inte kan köras intill anslutningspunkten, debiteras en avgift för slang 
utöver 25 m enligt kommunens renhållningstaxa. 
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27 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att dragvägen mellan behållaren eller 
tömningsanslutningen och platsen där hämtningsfordonet stannar uppfyller följande krav: 
 

- Dragvägen ska hållas fri från hinder (ex stängda grindar), röjas från snö och 
hållas halkfri i sådan utsträckning att personalen kan gå och flytta kärl eller slang 
utan svårighet. Dragvägen ska ha belysning. Det gäller både vid tömning av kärl 
och när slang dras till små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
 

- Dragväg för tömning av kärl ska vara jämn, plan och hårdgjord. Gräs- och 
singelbeläggning godkänns ej. Dragvägen ska vara utan trösklar och trappsteg. 
Passager ska vara anpassade till de kärl som används vid fastigheten. 
Dragvägen bör inte luta. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga   

-   och ska inte överstiga 1:12.  

 
 

Transportväg 
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till platsen där 
hämtningsfordonet stannar är farbar. 
 
Om transportvägen utgörs av en enskild väg ska den vara dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle. Vägen ska vara anpassad för de 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen.  
 
29 § Ej antagen, Kf § 164/2020 Tomelilla kommun. 
 
 
30 § Om hämtningsfordonet behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Av 
säkerhets- och arbetsmiljöskäl ska backning med hämtningsfordonet i största möjliga 
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mån minimeras. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall, och då endast 
korta sträckor till exempel i syfte att vända. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och 
cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboende. 
Fastighetsinnehavare med enskild väg eller tomtmark, som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall, ska upprätta en vändplats som är utformad som en vändplan eller en 
trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.  
 
31 § Om en farbar transportväg inte kan upprättas, eller det av andra skäl såsom 
exempelvis arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl inte bedöms möjligt att hämta avfallet på 
fastigheten, ska avfallet lämnas på en plats som har överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation eller anvisas enligt § 22. 
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§§ 32-38 Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl, container eller säck  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så 
att hämtning kan ske med de insamlingsfordon som används och så att hämtningen 
underlättas. Behållare ska vara uppställda i markplan om fastighetsinnehavaren inte har 
kommit överens om annat med kommunens avfallsorganisation. Kärl ska placeras och 
vändas så att de kan tömmas med en baklastande bil. Kärlet skall vara placerat med hjul 
och handtag mot väg/gata där hämtningsfordonet stannar. Se även anvisningar från 
kommunens avfallsorganisation för ytterligare information. 
 
33 § Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, om 
fastighetsinnehavaren inte har kommit överens om annat med kommunens 
avfallsorganisation.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att behållare står upprätt och inte hindrar 
gående, cyklister eller andra trafikanter. 
 
34 § Behållare får inte fyllas så mycket att den inte kan stängas 
helt. Den får inte heller vara så tung att arbetsmiljökraven inte 
uppfylls eller att det blir svårt att flytta den. Kärl får inte vara 
fastlåsta när avfallet ska hämtas, band med cykelstropp eller 
liknande accepteras. När flera kärl står tillsammans ska utrymmet 
framför och mellan kärlen vara så stort att de lätt kan dras ut och 
ställas tillbaka. Det får inte ligga föremål på behållaren vid 
hämtningstillfället. Det bör inte heller finnas snö eller is på locket. 
Locket får inte vara fastspänt eller låst med annat lås än ett som 
kommunens avfallsorganisation tillhandahåller.  
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Tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och  
fettavskiljare 
35 § Innan tömning ska fastighetsinnehavaren se till att anläggningen är förberedd för 
tömning med det fordon som används. 
 
Kommunens avfallsorganisation har rätt att lämna kvar vattenfasen vid tömning av 
slamavskiljare. Det gäller när det tillämpas avvattningsteknik vid tömning av 
avloppsanläggning. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. I god tid innan tömning ska fastighetsinnehavaren 
förse kommunens avfallsorganisation med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. 
Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När det saknas 
instruktioner har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra tömning och debitera 
framkörningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. 
 
36 § Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga inför 
tömning. När anläggningen ligger utanför fastigheten, eller det är oklart vilken fastighet 
anläggningen tillhör, ska anläggningen vara markerad med skyltar som visar vilken 
fastighet den hör till. Anläggningar som kan vara svåra att hitta ska märkas ut tydligt inför 
tömning.  
 
37 § Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om det inte finns särskilda skäl för undantag. Om 
brunnen eller tanken öppnas genom att locket dras åt sidan får locket väga högst 25 kg, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag.  
 
38 § Inför hämtning ska fastighetsinnehavaren se till att fosforfilterkassett, eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, placeras inom det 
tillåtna avståndet som anges i § 20. Fastighetsinnehavaren ska också koppla loss 
anslutningar inför hämtning så att det går att lyfta fosforfilterkassetten eller säcken med 
filtermaterial. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska gå att suga upp med slamsugningsfordon. När det behövs ska 
fastighetsinnehavaren tillföra vatten eller lösgöra filtermaterialet så att det kan sugas upp. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren se till att 
anläggningen får nytt filtermaterial innan anläggningen används igen.  
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§§ 39-45 Införskaffande, ägande och skötsel 
Införskaffande och ägande av behållare,  
anordning och anläggning 
39 § I kommunen får endast de behållare som anges i renhållningstaxan användas, och 
som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunen.  
 
Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som 
motsvarar fastighetens behov. Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms 
i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av 
antal behållare, storlek på behållare och intervall för hämtning.   
 

40 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens 
avfallsorganisation ägs av kommunens avfallsorganisation.  

Säck och säckställ tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation.  

Container införskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  

Underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare införskaffas och ägs 
av kommunens avfallsorganisation eller av fastighetsinnehavaren.  

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare införskaffas och ägs av 
fastighetsinnehavaren. Kvarn för matavfall tillåts inte. 

Underjordsbehållare samt andra behållare och anordningar för avfallshantering 
ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installationerna. 
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Skötsel av behållare, anordning och anläggning 
41 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på god arbetsmiljö 
ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för 
funktionen och för att undvika buller, lukt, skadedjur med mera. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar underhåll och service för 
anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som 
fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation 
eller de som anlitas för ändamålet. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små/enskilda avlopp och 
fettavskiljare sköts och att åtgärder vidtas, så att anläggningen har god funktion och att 
små/enskilda avloppsanläggningar har god slamkvalitet. 
 
43 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och 
tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats där behållare som hör 
till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör 
efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. 
Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad i enlighet med renhållningstaxan i 
kommunen. 
 
44 § Behållare får inte ändras, byggas om eller på annat sätt skadas. Om en behållare 
som tillhör kommunens avfallsorganisation eller de som anlitas för ändamålet behöver 
repareras eller liknande har kommunens avfallsorganisation rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren kostnaden för det. Kommunens avfallsorganisation ansvarar dock 
för byte eller reparation av kärl på grund av normalt, vardagligt slitage, eller skada som 
uppstått i samband med tömningen.  
 
När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll på behållare eller göra ett byte 
ska behållaren vara tillgänglig. 
 
45 § Fastighetsinnehavare får inte byta kärl eller flytta kärlen mellan olika 
hämtningsadresser. Alla sådana förändringar görs i samråd med kommunens 
avfallsorganisation. Varje kärl är uppmärkt för en specifik tjänst och till en specifik 
hämtningsadress.  
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§§ 46-47 Hämtningsområde  
och hämtningsintervall 
46 § Simrishamns och Tomelilla kommuner utgör ett hämtningsområde. 
 
47  § Hämtning av hushållsavfall ska ske med intervall enligt tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. Alternativen för dessa intervall och tjänster finns i kommunens renhållningstaxa. 
Hämtningen sker normalt måndag till fredag. Kommunens avfallsorganisation eller de 
som anlitas för ändamålet meddelar när hämtning sker. Avfallet ska transporteras bort så 
ofta att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§§ 48-50 Sortering, emballering och överlämning 
48 § I behållare och avfallsutrymme får bara sådant avfall läggas som behållaren eller 
utrymmet är avsett för. Hämtning av löst avfall som ligger på golvet eller marken ingår 
inte i kommunens ansvar. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att det inte finns fel slags 
föremål i avfallet som hämtas. För att materialet ska kunna återvinnas behöver det vara 
så rent från andra material som möjligt.  
 
49 § Avfall får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms, att avfallet 
inte har fastnat eller frusit fast.  
 
50 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter är ansvariga för att sortera, 
emballera, hålla isär och överlämna avfall enligt Tabell 1. Avfall ska vara väl emballerat 
så att det inte uppstår någon skada, något arbetsmiljöproblem eller någon annan 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att de som bor eller verkar på fastigheten kan sortera ut 
och hålla avfallsfraktioner åtskilda enligt Tabell 1. Avfall som kan förberedas för återbruk 
ska i första hand sorteras och lämnas till en återvinningscentral om denna möjlighet finns, 
eller till någon second-hand-verksamhet. 
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Tabell 1 Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning. 

Bygg- och rivningsavfall 

Beskrivning och exempel 
Bygg- och rivningsavfall är avfall som 
uppkommer vid nybyggnation, 
renovering, ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller som uppstår vid 
anläggningsarbete i trädgård. 

Emballering och överlämning 
Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får 
lämna bygg- och rivningsavfall till en 
återvinningscentral. Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller omhänderta bygg- och 
rivningsavfall som producerats i yrkesmässig 
verksamhet. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt 
avfall, till exempel eternit som innehåller asbest. 
Sådant avfall måste hanteras enligt regler för farligt 
avfall. Asbest ska förpackas före överlämning. 

El-avfall, ljuskällor och batterier 

Beskrivning och exempel 
El-avfall är allt som drivs med sladd 
eller batteri, till exempel tv-apparater, 
datorer, telefoner, dammsugare, 
tvättmaskiner och vattenkokare. 

Ljuskällor är till exempel glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör.  

Batterier är både småbatterier och 
blybatterier/bilbatterier.  

El-avfall, ljuskällor och batterier 
omfattas av producentansvar. 

Emballering och överlämning 
El-avfall, ljuskällor, batterier kan lämnas till en 
återvinningscentral.  

Hushåll får lämna småelektronik, små ljuskällor och 
småbatterier i skåpet ”Samlaren”. 

Hushåll får lämna el-avfall, batterier och ljuskällor till 
Farligt Avfall-bilen.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholk som finns på 
de flesta återvinningsstationer. 

 

Farligt avfall 

Beskrivning och exempel 
Farligt avfall är sådant avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen och 
som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. 
Exempel är färg, lack- och limrester, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
och syror. 

Emballering och överlämning 
Farligt avfall från hushåll kan lämnas till en 
återvinningscentral, eller annan plats som 
kommunens avfallsorganisation hänvisar till. Avfallet 
ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 
Vissa typer av farligt avfall kan även lämnas till 
Farligt Avfall-bilen. Större mängder tillfälligt avfall 
kan även hämtas efter beställning enligt taxa 
beslutad av den som anlitas för ändamålet 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om 
innehåll eller lämnas i uppmärkt, väl försluten, 
behållare.  

Farligt avfall för separat borttransport från 
fastigheten ska lämnas enligt instruktioner från 
anlitad för ändamålet och ska vara märkt med 
uppgifter om innehåll.  

Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom 
samma kolli eller i samma flaska. 
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Fosforfiltermaterial 

Beskrivning och exempel  
Fosforfiltermaterial är ett material med 
hög kapacitet för fosforbindning och 
som används i små/enskilda 
avloppsanläggningar för att avskilja 
fosfor från avloppsvatten. 

Emballering och överlämning 
Fosforfiltermaterial hanteras normalt i filterkassett 
eller lösvikt och ska vara förpackat eller tillgängligt 
så att det kan hämtas med ett fordon som är utrustat 
med kran eller suganordning. 

Förpackningar och returpapper 

Beskrivning och exempel 
Förpackningar är en produkt tillverkad 
för att skydda, hantera, leverera och 
presentera en vara. Förpackningar som 
avses här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och mjukplast, 
glas, metall eller aluminium. 

Returpapper är tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper. Kuvert är inte 
returpapper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett problem vid 
återvinningen. 

Producentansvar gäller för 
förpackningar och returpapper. 

Emballering och överlämning 
Förpackningar och returpapper som sorteras i 
behållare på fastigheten ska läggas i avsett fack 
eller behållare. Avfallet får inte emballeras i annat 
materialslag.  

Förpackningar och returpapper lämnas till 
återvinningsstation eller i annat insamlingssystem.  

 

Grovavfall 

Beskrivning och exempel 
Grovavfall är hushållsavfall som är 
tungt eller skrymmande, eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i kärl eller säckar, 
till exempel trasiga möbler, cyklar och 
barnvagnar.  

 

 

Emballering och överlämning 
Grovavfall ska lämnas till en återvinningscentral, 
eller till annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till, och sorteras enligt 
instruktioner på plats. 

Fastighetsinnehavare och hushåll får själva 
transportera grovavfall till återvinningscentral. All 
övrig transport av grovavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens försorg.   

Grovavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning 
enligt renhållningstaxan.  

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt instruktioner och ska vara märkt så att det 
tydligt syns att det är grovavfall. Avfall som hämtas 
från en fastighet ska kunna hanteras av en person 
och får väga max 25 kg per kolli. Det gäller inte 
vitvaror avsedda för hushållsbruk. Dessa hämtas 
efter beställning av kommunens avfallsorganisation. 
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Latrin 

Beskrivning och exempel 
Blandning av urin och exkrementer från 
människor. 

Emballering och överlämning 
Latrin komposteras på den egna fastigheten, efter 
ansökan enligt § 55.  

 

Läkemedel  

Beskrivning och exempel 
  Medicin och liknande för människor och   
  djur 

Emballering och överlämning 
  Lämnas på Apotek 

Matavfall 

Beskrivning och exempel 
Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som utgörs av hushållsavfall och 
som uppstår i livsmedelshantering. Det 
är avfall från hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och liknande.  

Emballering och överlämning 
Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar som 
tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation och 
sedan i behållaren för matavfall. Det är även möjligt 
att kompostera matavfall på den egna fastigheten. 
Kompostering av matavfall ska anmälas enligt § 54. 

Matfetter (flytande) och frityroljor 

Beskrivning och exempel 
Matfetter och frityroljor är allt flytande 
fett som används i samband med 
matlagning.  

Emballering och överlämning 
Matfetter och frityroljor lämnas i genomskinliga, 
uppmärkta, behållare med tättslutande lock. 

Lämnas till en återvinningscentral eller annan plats 
som kommunens avfallsorganisation hänvisar till. 
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Restavfall 

Beskrivning och exempel 
Restavfall är det hushållsavfall som 
kvarstår när allt annat avfall (matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar har 
sorterats ut. Följande avfall räknas inte 
heller som restavfall: grovavfall, 
trädgårdsavfall, slam eller filtermaterial 
från små/enskilda 
avloppsanläggningar. 

Exempel på restavfall är diskborstar, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar. 

 

Emballering och överlämning 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall. 

Restavfall ska läggas i påse eller emballage av 
lämpligt material och storlek. Påsen eller emballaget 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Dammande avfall ska hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen. Avfallet läggs därför överst i 
behållaren. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.  

Stickande och skärande avfall, till exempel trasigt 
glas och porslin, ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas.  

Små sällskapsdjur, som inte är större än exempelvis 
ett marsvin, och mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i behållare för restavfall. 
Det måste vara väl förpackat och det får inte 
förekomma någon misstanke om smitta.  

Sprutspetsar och kanyler 

Beskrivning och exempel 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler.  

Emballering och överlämning 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler ska läggas i 
särskilda behållare som hämtas i förväg på apotek 
och även lämnas där.  
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* Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
returpapper (tidningar), bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller 
lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som avfall 
från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och andra 
ljuskällor, övrigt el-avfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt förordning kan komma 
att omfattas av producentansvar. 

 
  

 

 

 

 

Trädgårdsavfall 

Beskrivning och exempel 
Trädgårdsavfall är komposterbart avfall 
som uppstår vid normalt bruk av 
trädgård. 

Emballering och överlämning 
Trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral, 
eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Det går även att 
teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall 
vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs 
löst i behållare för trädgårdsavfall. 

Sten, jord och grus, grövre grenar, rotklumpar, 
stammar och stubbar ska lämnas till en 
återvinningscentral enligt instruktioner från den som 
anlitas för ändamålet, för närvarande Sysav.  

Invasiva arter och smittade växtmaterial får inte 
läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas och 
lämnas till återvinningscentralen enligt instruktioner 
från den som anlitas för ändamålet, för närvarande 
Sysav. 

Övrigt avfall som omfattas av producentansvar* 

Beskrivning och exempel  
Till exempel däck och läkemedel. 

Emballering och överlämning  
Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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§§ 51 Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
51 § När det finns särskilda skäl kan undantag från de här föreskrifterna göras. Det får dock inte 
medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från de här föreskrifterna ska göras av fastighetsinnehavaren. 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och adresseras till den instans som är behörig att pröva 
ärendet, se tabell 2. Utöver de villkor för undantaget som anges i de här föreskrifterna kan villkor 
anges i beslutet från prövande instans. 
 
Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift både för att pröva anmälan eller ansökan, och för tillsyn. 
 
Godkända undantag upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperioden som anges i beslutet från beslutande instans  
- efter tidsperioden som framgår av §§ 54-66
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Tabell 2  Sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden. 
 

  
ÄRENDE HÄNVISNING 

PARAGRAF I 
FÖRESKRIFTERNA 

ANMÄLAN ELLER ANSÖKAN 
OCH PRÖVANDE INSTANS 

Eget omhändertagande av 
trädgårdsavfall 

§ 53 Ingen anmälan eller ansökan 
krävs 

Eget omhändertagande av 
matavfall 

§ 54 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller 
liknande 

§ 55 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
slam från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 56 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av restavfall 

§ 57 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 58 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från 
minireningsverk 

§ 59 

 

Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från bioreningsverk 

§ 60 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Gemensamma 
avfallsbehållare – delade 
kärl 

§ 61 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamhetslösning § 62 Anmälan till avfallsansvarig 
nämnd 

Uppehåll i hämtning av 
rest/matavfall 

§ 63 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
matavfall 

§ 64 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 65 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Undantag från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall 
till kommunen 

§ 66 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Kommentar [BP2]:  Ny paragraf 

Kommentar [BP3]:  Ny paragraft 
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Kompostering och annat eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Innehåll i anmälan eller ansökan 
52 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall ska alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

- vilka avfallsslag det rör sig om  
- de beräknade avfallsmängderna 
- behandlingsmetod 
- information om omgivning och eventuellt andra relevanta förutsättningar  
- eventuell övrig relevant information för bedömning  
- vilken tidsperiod det gäller 

 
Trädgårdsavfall 
53 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Trädgårdsavfall är olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall 
regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Matavfall 
54 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens matavfall inom 
fastigheten, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Det ska göras senast 6 veckor före 
den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att påbörja komposteringen. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare som är avsedd för 
ändamålet. Kompostjorden som skapas ska kunna användas på den egna fastigheten. 
Både kompostering och användande av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter 
eller näringsläckage. Egen transport av matavfall är inte tillåten enligt miljöbalken. 
 
Fastighetsinnehavare som har anmält kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten 
kan också ansöka till tillsynsmyndigheten om uppehåll från hämtning av matavfall enligt 
64§ samt förlängt hämtningsintervall av restavfall enligt § 57. 
 
 
Toalettavfall eller avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska 
ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering 
påbörjas. Ansökan kan godkännas om kompostering sker i avsedd anläggning på 
fastigheten och om materialet används som jordförbättringsmedel inom fastigheten. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Ansökan om omhändertagande av toalettavfall med egen anläggning ska, utöver vad 
som anges i § 52, innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut. 
 
56 §. Fastighetsinnehavare med små/enskilda anläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse att själv hantera slam genom eget omhändertagande. 
Fastighetsinnehavaren skall kunna visa att slammet kan nyttiggöras på fastigheten eller 
att det finns tillräckliga spridningsarealer i direkt anslutning till fastigheten. 
Förutsättningen skall dock vara att spridning endast får ske på mark där såväl ägare som 
brukare godkänt detta.  
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Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömningen anpassas till anläggningens behov. 
Tömning skall dock ske minst 1 gång per år. Ansökan som ska innehålla uppgifter om 
anläggningens belastning och konstruktion. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut.  
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Förlängt hämtningsintervall 
Restavfall 
57§ Restavfallet kan hämtas med förlängt hämtningsintervall under förutsättning att: 

• Fastighetsinnehavaren komposterar allt matavfall som uppkommit i hushållet och 
har anmält detta till tillsynsmyndigheten enligt § 54 

• Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
 
Anmälan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 
veckor före den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att undantaget skall börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Förlängt hämtningsintervall kan medges till en gång var fjärde vecka, en gång/kvartal 
eller en gång/halvår. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
58§ Fastighetsinnehavare med små/enskilda avloppsanläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till förlängt hämtningsintervall för slam från anläggningen. 
Avfallet ska dock alltid hämtas minst vartannat år eller enligt beslut från 
tillsynsmyndigheten. 
 
Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån ansökan som ska innehålla uppgifter om  
 

• anläggningens belastning och konstruktion. 
• Uppgifter om slammängden vid senaste tömning alternativt, 
• Uppgifter från tillverkaren om hur ofta tömning bör ske för just den modell som 

finns installerad  
• Eller annat som skulle kunna påverka bedömningen av lämplig 

tömningsfrekvens. 

 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
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59 § Fastighetsinnehavare med minireningsverk kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall eller enligt rekommendation i 
tillstånd. Den bedömningen görs utifrån ansökan.  
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
 
. 
§ 60 Fastighetsinnehavare med bioreningsverk kan, efter ansökan till  
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras enligt rekommendation i tillstånd. Den bedömningen 
görs utifrån ansökan.  
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
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Gemensam avfallsbehållare 
61§ Två eller tre fastighetsinnehavare som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, kan efter anmälan till avfallsansvarig nämnd få tillåtelse att använda 
gemensam avfallsbehållare. Det kan tillåtas under förutsättning att:  
 
1. Fastighetsinnehavarna delar samtliga avfallsbehållare som ingår i ett abonnemang, 

till exempel både kärl för restavfall och kärl för matavfall. De kan få dispens från 
kravet på att ha ett kärl för matavfall om samtliga fastighetsinnehavare komposterar 
allt matavfall och har gjort anmälan om det enligt § 54. 

2. Det är högst 200 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang. Det gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område får det vara högst 500 meter. 

3.  Ansökan som är undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den 
avfallsansvariga nämnden. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för 
behållarna, faktura skickas till samtliga fastighetsinnehavare. 

Ansökan ska lämnas in minst fyra veckor innan undantaget ska börja gälla. Möjligheten 
att använda gemensamt kärl gäller inte för trädgårdsavfall. Undantaget börjar inte gälla 
förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Gemensamhetslösning  
62§ Fler än tre fastighetsinnehavare med närliggande fastigheter kan använda 
gemensamhetslösning efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. Det kan tillåtas under 
förutsättning att: 
 

1. Lämplig hämtningsplats finns 

2. Det finns en förening som utgör en juridisk person och som tar på sig ansvaret för 
anordnande och skötsel av den gemensamma avfallslösningen och för att vara 
fakturamottagare  

 
Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan gemensamhetslösningen ska börja 
användas.
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Uppehåll i hämtning 
Hushållsavfall (rest- och matavfall) 
63§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och 
matavfall, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: 
 

- En fastighet inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 
tolv månader. 

 
Uppehåll i hämtningen innebär inte en total avgiftsbefrielse. Grundavgift enligt beslutad 
renhållningstaxa debiteras alltid. Kan kunden visa att fastigheten inte håller den standard 
som krävs för att kunna användas som bostad (ingen el eller vatten kopplad till 
fastigheten) kan dock tillsynsmyndigheten efter ansökan från kunden besluta att 
grundavgift ej debiteras 
Uppehåll beviljas för högst tre år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Skulle 
fastigheten vara i så dåligt skick att den bedöms inte vara bebolig inom överskådlig tid 
och inte heller har godkänt avlopp eller vatten inkopplat kan tillstånd beviljas i 5 år. 
Dokumentation bifogas till ansökan. Ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd 
gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats 
kommunens avfallsorganisation.  
 
Matavfall 
§ 64 Fastighetsinnehavare kan få uppehåll i hämtning av matavfall i samband med 
anmälan om kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under 
förutsättning att:  

• Allt matavfall komposteras på fastigheten och detta har anmälts till 
tillsynsmyndigheten. 

Ansökan om uppehåll i hämtning av matavfall ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelas kommunens avfallsorganisation.  
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån anmälan som ska innehålla uppgifter om att både kompostering och användandet 
av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter eller näringsläckage. 
Uppehåll beviljas för högst ett fem år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Ny  
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast  
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän  
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation.  
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Små/enskilda avloppsanläggningar 
65§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
små/enskilda avloppsanläggningar, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Uppehåll kan 
tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. Ny ansökan lämnas 
in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla.  
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Undantag från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
66§ Fastighetsinnehavare kan ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få tillåtelse att själv 
ta hand om sitt hushållsavfall. Kravet är att det kan ske på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön.  
 
Det måste finnas särskilda skäl för att tillsynsmyndigheten ska tillåta ett undantag från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. Fastighetsinnehavaren måste 
kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavaren får 
inte använda kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under tiden som 
undantaget gäller. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
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Bilaga 1 - Definitioner 
I tabell 1 anges termer och begrepp som används i de här föreskrifterna med de betydelser som 
anges i denna bilaga. 

 

Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i anslutning till föreskrifterna. 

BEGREPP FÖRKLARING 

Anläggning 

 

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 

Anordning Alla typer av stativ/hållare för behållare, karusell för 
sopsäckar, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, kärlskåp, 
kassun till underjordsbehållare eller annat som används vid 
uppsamling av avfall. 

Avfall Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med 
eller ämnar göra sig av med. 

Avfall som kan förberedas för 
återbruk 

 

Saker som ägaren vill göra sig av med, men som fortfarande 
är funktionsdugliga, hela och rena. Exempel är möbler, 
husgeråd, textilier och cyklar. 

Avfallsansvarig nämnd Den nämnd/bolag som utses enligt kommunens reglemente.  

Avfallshantering Insamling, transport eller behandling av avfall. 

Avfallsutrymme Ett utrymme som behållare eller löst avfall hämtas från. Det 
är till exempel miljöhus och miljörum. 

Behållare Kärl, säck, container, underjordsbehållare, bottentömmande 
behållare, eller annan behållare för uppsamling av 
hushållsavfall. 

Dragväg Med dragväg menas avståndet mellan behållarens placering 
och hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren får 
stå högst 30 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. 
Tillägg debiteras för avstånd 0–15 m och 15–30 m, se 
renhållningstaxa. Mot intyg från läkare kan kund får sina 
behållare hämtade inne på tomten under förutsättning att 
dragvägen är i enlighet med 27 § 

Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil, som några 
gånger om året tar emot farligt avfall från hushåll på olika 
platser i kommunen. Till Farligt Avfall-bilen kan 
privatpersoner lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och 
elektronikprodukter, upp till en mikrovågsugns storlek. Se 
mer information på sysav.se. 
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Fastighetsinnehavare Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

Fettavskiljare En anläggning för att samla upp och separera fettavfall från 
avloppsvatten.  

Fosforfiltermaterial Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som är ett 
komplement till en biologisk behandling, till exempel en 
markbädd. Fosforfällor kan också användas som 
efterbehandling efter till exempel ett minireningsverk. 
Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i 
avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för 
fosforbindning. I allmänhet används kalkbaserade 
filtermaterial. Fosforfällor innehåller en utbytbar filterkassett, 
säck, eller filtermaterial i lösvikt. 

Grundavgift Är en del av renhållningsavgiften. I denna avgift ingår 
kostnad för att nyttja en återvinningscentral samt 
administration och information. Avgiften debiteras även de 
kunder som har uppehåll i hämtningen. Kan kunden visa att 
fastigheten inte håller den standard som krävs för att kunna 
användas som bostad (inget el eller vatten inkopplat till 
fastigheten) kan tillsynsmyndigheten efter anmälan från 
kunden besluta att grundavgift ej debiteras. Finns två eller 
flera bostadsfastigheter med el eller vatten inkopplat skall 
båda fastigheterna debiteras grundavgift. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det 
vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 

I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan 
uppkomma i bostäder och som kallas för kommunalt avfall i 
15 kap. 3§ miljöbalken. Det är till exempel matavfall, 
restavfall (städsopor, hygienavfall), grovavfall, 
trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur. 

I begreppet ingår även latrin, avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar, till exempel slam, förbrukade 
fosforfilterkassetter eller säckar med förbrukat filtermaterial. 

Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet hushållsavfall, 
men måste hanteras som farligt avfall. Farligt avfall från 
verksamheter ingår inte i hushållsavfall och verksamheter 
ansvarar själva för att deras farliga avfall hanteras på ett 
miljöriktigt sätt. 

Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Utöver i 
vanliga bostäder uppstår det även vid boende i gästhamnar, 
campingplatser, internat, vårdinrättningar, fängelser, 
militärförläggningar, hotell med mera. 

I begreppet hushållsavfall ingår också visst avfall från 
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verksamheter. Avfallet ska gå att jämställa med avfall från 
hushåll och är ett resultat av att människor använder lokaler 
eller anläggningar. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar och restauranger, avfall från fettavskiljare, 
samt avfall som uppkommer genom städning och genom att 
saker kastas i papperskorgar.  

Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägs- och 
busstationer, hamnar, skolor, fritidsanläggningar och 
samlingslokaler, konventionellt avfall från sjukhus och andra 
vårdinrättningar samt avfall från kontor, handel och 
köpcentrum är hushållsavfall då det går att jämställa med 
avfall från hushåll. 

 Generellt utgör kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker 
 och stormarknader hushållsavfall, eftersom avfallet till sina 
 egenskaper och sammansättning inte skiljer sig annat än 
 volymmässigt från avfall från enskilda hushåll. 
 
  Från 1 januari 2023 gäller att bygg- och rivningsavfall ingår i       
  begreppet hushållsavfall om det uppkommer då ett hushåll 
  bygger, renoverar eller river. Om däremot en yrkesperson 
  utför arbetet räknas det istället som verksamhetsavfall 

Hårdgjord yta Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel asfalt, betong, 
betongplattor eller hårdpackat grus. Singel, gräs och annat 
löst material är inte att betrakta som hårdgjord yta. 

Kommunens 
avfallsorganisation 

Kommunens avfallsorganisation är den/det enhet, 
avdelning, förvaltning, kommunförbund eller bolag som 
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. I Simrishamns och Tomelilla kommuner har 
Ökrab detta uppdrag. 

Kompostering Biologisk behandling där matavfall, trädgårdsavfall eller 
latrin bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
hushåll. 

Nyttjanderättshavare Den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. I begreppet ingår verksamheter som hyr lokal, 
men inte den som har hyresrätt för bostad.  

Producentansvar Producentansvar är skyldigheten för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller behandla på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och 
miljömässigt godtagbar avfallshantering. 
Producentansvarets omfattning är under uppdatering och för 
en aktuell sammanställning hänvisas till ftiab.se samt 
okrab.se 
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Renhållningsordning Kommunens renhållningsordning består av:  

• Kommunens avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan 2021–2030”, som är 
beslutad av kommunfullmäktige 

• Dessa föreskrifter för avfallshantering  

Samlaren Ett skåp som finns i vissa butiker eller på andra platser, där 
hushåll kan lämna småbatterier, små ljuskällor och 
småelektronik. Se mer information på sysav.se. 

Små/enskilda 
avloppsanläggningar 

Det är sluten tank, trekammarbrunn, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar. Det slam eller förbrukat filtermaterial som 
uppstår i dessa anläggningar ingår i begreppet 
hushållsavfall och kommunen ansvarar för insamling och 
behandling. 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband med avfallshantering hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.  

Tillsynsmyndighet En tillsynsmyndighet är den nämnd som utses enligt 
kommunens reglemente. 

Toalettavfall Det är avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
latrinkärl och liknande toalettlösningar. 

Transportväg  Den eller de vägar som hämtningsfordonet använder för att 
ta sig fram till platsen där fordonet stannar vid fastigheten 
för hämtning av avfall. 

Underjordsbehållare Det är en behållare som helt eller delvis är nergrävd i 
marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare 
upp, med hjälp av en kran på hämtningsfordonet.  

Återvinningscentral (ÅVC) En plats, vanligen bemannad där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och annat 
avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och 
matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Återvinningsstation (ÅVS) En återvinningsstation (ÅVS) är en plats som ingår i 
producenternas insamlingssystem och är öppen för 
allmänheten och där hushåll kan lämna förpackningar som 
finns under producentansvaret.  Producentansvarets 
omfattning är under uppdatering och för en aktuell 
sammanställning hänvisas till ftiab.se samt okrab.se 
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Bilaga 2 - Hämtningsintervall 
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan 
hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. 

 
Tabell 1 Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och 

trädgårdsavfall. 
AVFALLSSLAG EN- OCH 

TVÅBOSTADHUS       
SAMT FRITIDSHUS 

FRITIDS 

FASTIGHETER 

FLERBOSTADSHUS/                   VERKSAMHETER 
GEMENSAMHETSLÖSNING 

Matavfall Normalt varannan 
vecka. 

Minst 15 ggr/år Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Restavfall Varannan vecka. 
Om matavfall 
komposteras och 
anmälan har gjorts 
enligt § 54, får 
behållare för 
restavfall tömmas 
enligt beslut av 
Ystad 
Österlenregionens 
Miljöförbund 

Minst 15 ggr/år. 
Om matavfall 
komposteras 
och anmälan 
har gjort enligt 
§ 54, får 
behållare för 
restavfall 
tömmas enligt 
beslut av Ystad 
Österlenregion
ens 
Miljöförbund 

Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Grovavfall Det går att beställa 
enstaka hämtning. 

Det går att 
beställa 
enstaka 
hämtning 

Det går att beställa 
enstaka hämtning 

 

Trädgårdsavfall Det går att teckna 
abonnemang med 
kärl som töms en 
gång varannan 
vecka under delar 
av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan 
vecka under 
delar av året 

Det går att teckna 
abonnemang med kärl 
som töms en gång 
varannan vecka under 
delar av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan vecka 
under delar av 
året 
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Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare.  

TYP AV ANLÄGGNING BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL 

Slutna tankar och 
slamavskiljare anslutna till WC. 

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en 
gång inom 12 månader sedan senaste tömningen 

Slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten 

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske var en gång per kvartal eller så ofta att 
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte 
försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 
anläggningen. 

Fosforfällor och 
minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av 
tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas 
så att anläggningen upprätthåller en god funktion och 
slamkvalitet. 
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E-post 
kundservice@okrab.se 

Telefon 
0414-285 71 

Org nr 
556177-3838                       

Postgiro 
11 80 50-4                       

Post- och besöksadress 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
Måsalycke Avfallsanläggning   
277 45  S:t Olof                                                                  

Hemsida 
www.okrab.se                   

Fax 
0414-605 61                   

Momsreg nr 
SE556177383801                      

Bankgiro 
281-1636 

 

 
 
 
 
 
 
 
Måsalycke den 14 februari 2022 
 
 
  
 
 

Tomelilla kommun
Simrishamns kommun
Kommunkansliet
       

Hej!

Översändes förslag till revidering av föreskrifterna till renhållningsordning 2021 för 
handläggning. I dokumentet har förändringar gjorts enligt nedan

1.Informationsdelen. Hänvisning till paragrafer ändrats då producentansvaret 
för tidningar upphört from årsskiftet. Förändring har även gjorts i delen 
rörande döda djur
2. Föreskrift. Ändringar har gjorts enligt nedan
§ 12. Nybyggnation. Ändring påkallad av Ystad Österlenregionens 
miljöförbund

Under undantag
§ 58 Tillägg i grönt påkallat av miljöförbundet
§ 59. Mindre justering i text rörande tillståndet enligt miljöförbundets 
önskemål.
§ 60. Ny paragraf rörande bioreningsverk enligt miljöförbundets önskemål
§ 63. Förändring påkallad av att miljöförbundet övertar hanteringen av 
ansökningar om uppehåll i hämtningen
§ 64. Ny paragraf påkallad av miljöförbundet rörande uppehåll i hämtningen 
för matavfallshämtning

Förslagen har antagits av Ökrabs styrelse 2021-11-15. Till skrivelsen bifogas dels en 
version där våra kommentarer finns infogade, dels en version utan kommentarer 
avsedd för att vara det dokument som används framledes                              

Med vänlig hälsning

ÖKRAB

Bo Persson
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 DIR §5         Dnr  ADM.2022.116  
  
  
   
   
  
 
Direktionen - Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021  

Beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen för 2021 samt vidare att godkänna årsredovisningen och 
verksamhetsberättelsen för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har överlämnat samtliga författningsreglerade 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
Miljöförbundet ska svara för de samverkande kommunernas myndighetsutövning och de 
övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
Miljöförbundets finansiella mål från medlemskommunerna är att verksamheten ska bedrivas 
inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger 
ett positivt resultat jämfört med budget på 2 680 tkr. Enligt förbundsordningen får förbundets 
ökning av eget kapital maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska 
återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. 
Vidare ska alkoholenheten redovisa ett neutralt utfall. I bokslutet reserveras därför en 
återbetalning av medlemsavgift till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. 
I bokslutet reserveras också en återbetalning på 59 tkr till Sjöbo kommun avseende 
medfinansiering av alkoholenheten. 
Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall 
på 68 tkr, vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive 
alkoholenheten. Det justerade utfallet avviker negativt mot budget med -139 tkr. 
Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2021 är 72 %. Alkoholenhetens självfinansieringsgrad 
är 90 %. Det finansiella målet att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar 
och vara i balans, samt ha en självfinansieringsgrad över 50 %, är uppfyllt. 
 
Miljöförbundets har ett antal mål för verksamheten där huvudrubrikerna är övergripande mål, 
vår myndighetsutövning, stöd, personal och ekonomiska mål. Till dessa mål finns ett antal 
underrubriker och ett av dessa mål har inte uppfyllts till årsskiftet. Det mål som inte är 
uppfyllt är att personalen ska känna stolthet, trygghet och arbetsglädje och som en av 
indikatorerna är att det ska utföras en arbetsmiljöenkät under året. Målet har därför bedömts 
som delvis uppfyllt då det inte utförts någon personalenkät under 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Daniel Hirvonen, ekonom 
Presentation årsbokslut 2021, daterad 2022-02-07 
Årsredovisning för, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, räkenskapsåret 2021-01-01 - 
2021-12-31, daterad 2021-02-07 
Verksamhetsberättelse, daterad 2020-02-07 

Förslag till beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen för 2021 samt vidare att godkänna årsredovisningen och 
verksamhetsberättelsen för 2021. 
 
______ 
 
Beslutet skickas till: 
Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner 
Miljöförbundets revisorer 
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ÅRETS HÄNDELSER OCH ARBETE 

Förvaltningsberättelse 
 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Miljöförbundet har sedan 2012 haft en ekonomi i balans och som fortfarande håller i sig. 
 
Samtliga verksamheter där miljöförbundet har tillsynsansvar har klassats vilket gör att tillsynsarbetet 
kan planeras långsiktigt. Ny miljöbalkstaxa fastställdes under hösten 2020, och det finns några 
verksamheter som justerats i tidsåtgång, både uppåt och nedåt. Det finns verksamhetsplaner långt 
fram i tiden inom samtliga områden, och arbetet kan i god tid planeras. Med en bra planering kan 
inläsning av lagar, regler, förordningar och vägledningar ske inför nya arbetsuppgifter.  
 
Genomgång av samtliga taxor där miljöförbundet har tillsynsansvar sker kontinuerligt. Det är viktigt att 
miljöförbundet kan stå bakom det antal timmar som verksamheterna debiteras för gällande 
inspektioner/kontroller. Lika viktigt som det är att fakturera korrekta belopp vid kontroller/ inspektioner, 
är det att fakturera korrekt vid ansökningar/anmälningar/registreringar. Även detta regleras i taxan. 
Genomgång av att timmarna stämmer görs kontinuerligt. Effektivare tillsyn är något som ständigt 
utvecklas, då en inspektör vid vissa tillfällen kan utföra tillsyn med stöd av flera lagstiftningar. På så 
sätt är det inte flera inspektörer som besöker verksamhetsutövaren. Det finns verksamheter som vid 
samma tillfälle får besök av två inspektörer, med kompetens inom olika områden, för att inte uppta tid 
för verksamhetsutövaren vid två tillfällen. En utveckling har skett under 2021 med att göra digitala 
inspektioner/kontroller, vilket kommer att fortsätta då det upplevts positivt av både förvaltningen och 
verksamhetsutövarna. Att helt gå över till digitala inspektioner/kontroller är inte möjligt, utan det blir en 
avvägning i varje enskilt fall, och vad syftet är med inspektionen/kontrollen. 
 
Direktionen har sedan tidigare, tagit beslut på att årlig tillsynsavgift skall vara utskickad senast sista 
februari innevarande år. Med anledning av situationen med Corona, så har de verksamhetsutövare 
som ansökt om respit med betalning fått det både under 2020 och 2021, med olika tidsintervall, 
beroende på hur omfattande fakturans belopp varit på. 
 
Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan, för att utveckla ett annat arbetssätt, genom att vara 
mer coachande och vägledande vid inspektioner/ kontroller och att arbeta i projekt. Genom att arbeta 
med avgränsningar i tillsynen, finns det möjlighet att anpassa personalresurser och arbetsinsatser 
efter målgrupp och behov. 
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Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant, och 
därför följer förbundet hela tiden utvecklingen med att hitta nya arbetssätt. Under 2021 har 
miljöförbundet investerat i diariesystem Castor för att bland annat underlätta vid planering, uppföljning 
och att det blir enklare hantering av inkommande post. Framöver kommer livsmedelskontroller kunna 
utföras med en app i telefonen. Arbetet med E-blanketter påbörjades 2019, och arbetet fortlöper hela 
tiden. En plattform har installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter, där man kan följa 
sina ärenden under ”Mina sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor.  
 
I juni fyllde miljöförbundet 12 år och detta firades med tårta, och vi konstaterade att mycket har hänt 
och utvecklats sedan starten. 
 
Under året som präglats av pandemin, har flera arbetsutskott och direktionsmöten skett digitalt. Det 
har fungerat bra, och mötena har kunnat genomföras som planerats. 
 
Miljöförbundet finns på sociala medier, genom Facebook och Instagram, och har en aktuell hemsida. 
Dessa sidor uppdateras kontinuerligt, med rapporter från olika tillsynsprojekt, eller annan information 
som förbundet vill dela med sig av. Facebooksidan får fler och fler följare, och beroende på inlägg är 
det stundtals många kommentarer.  
 
Miljöförbundet har under året fortsatt med att handlägga ärende, som gäller tillstånd och tillsyn, enligt 
tobakslagen och liknande produkter i Sjöbo kommun.  
 
Handläggning och tillsyn inom alkoholområdet överfördes till miljöförbundet vid halvårsskiftet 2020, 
från Tomelilla kommun. Under året har ett flertal stadigvarande alkoholtillstånd beslutats, av 
miljöförbundets arbetsutskott. Detta har underlättat beslutsprocessen, och blivit effektivare. 
Arbetsutskottet har under vissa månader haft möten två gånger i månaden, för att underlätta för de 
som sökt tillstånd. Under hösten 2021 har miljöförbundet påbörjat arbetet med att samma handläggare 
utfört kontroll både på livsmedel och alkohol, vid samma tillsynstillfälle. En översyn av alkoholtillsynen 
inför en reviderad taxa påbörjades under året. Tillsynen har varit eftersatt både 2020 och 2021, med 
anledning av överflytten av alkoholverksamheten från Tomelilla, och pandemins restriktioner med 
serveringstider, så valde förvaltningen att avvakta med att föreslå en reviderad taxa. Under 2022 
kommer därför samma taxa att gälla utan höjd timtaxa, eller andra ändringar i taxan. 
 
Under året har det utförts trängselkontroller på serveringar. Tillsynen har skett under ordinarie 
arbetstid, men även under kvällar och helger. Vid vissa tillfällen har även annan kontroll kunnat ske 
samtidigt, som exempelvis av alkohol eller livsmedel.  Sex föreläggande med vite utfärdades, tre 
verksamheter i Simrishamn och tre verksamheter i Ystad.  Detta efter muntliga tillsägelser och 
skriftliga rapporter. Även under detta år uppmärksammades miljöförbundets arbete med 
trängselkontroller i media. 
 
Arbetet med att ha ett uppdaterat och aktuellt 
register över enskilda avlopp pågår. Arbetet har 
fallit väl ut, och statusen på avloppen har blivit 
bättre, det vill säga färre röda enskilda avlopp 
(direktutsläpp utan efterföljande tillräcklig rening), 
och fler som är gröna och gula (tillräcklig rening 
med eventuell justering inom viss tid). 
 
Löne- och medarbetarsamtal har utförts under 
året. Medarbetarsamtalet är ett längre samtal, 
där medarbetaren har möjlighet att framföra sina 
åsikter som miljöförbundet behöver arbeta vidare 
med, för att vara goda arbetsgivare. Under året 
har det tecknats avtal med Österlen VA om HR-stöd. Uppdraget till HR-stöd är tydligt med att utveckla 
APT, arbetsmiljögruppen och vara ett chefsstöd. Lönerna på miljöförbundet ligger i linje med de tio 
största arbetsplatserna i Skåne, och även i hela landet. Under 2019 togs ett underlag fram till både 
medarbetar- och lönesamtal, där det ställs krav på att var påläst inför samtalet, vara aktiv genom att 
framföra förbättringsförslag för att föra miljöförbundet framåt. 
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Under året har sex medarbetare avslutat sina anställningar, varav en av dessa var en 
pensionsavgång. Samtliga tjänster är återbesatta. Om miljöförbundet jämför sig med andra 
miljökontor/miljöförbund är det inte stor personalomsättning, men en omsättning som upplevdes som 
väldigt negativ, stressande och orolig på förvaltningen. Direktionen tog vid ett extra direktionsmöte 
under våren, beslut på att anlita extern hjälp. Sedan årsskiftet handlar APT-mötena enbart om 
arbetsmiljö, och hur vi kan utveckla trivseln och gemenskapen på arbetsplatsen. 

Varje onsdag håller miljöchefen en kort information, om vad som är på gång inom förbundet, eller 
annan information som förvaltningen bör känna till. 

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun, både fysiskt och via 
teams, där miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla.  
 
Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag, 
med gruppövningar på förmiddagen, bl a hur vi ser på 
varandras roller som tjänstemän och politiker. En 
givande förmiddag och där det framkom 
förbättringsförslag som vi behöver arbeta vidare med. 
Förvaltningen presenterade även sina fokusområden för 
2022. På eftermiddagen var det en promenad i 
Kronoskogen, där vi fick lära oss av vad naturen har att 
erbjuda i form av mat och dryck. 
 
Med anledning av rådande pandemi, har det varit 
enstaka sammankomster, under året för förvaltningen. 
Förvaltningen gjorde under hösten en utflykt, med 
början i Sankt Olof och avslut i Malmö. Under dagen så var gruppövning där det löstes gåtor i olika 
celler. Dagen avslutades med provsmakning av allehanda ovanliga livsmedel. 
 

Kontinuerligt under året, har rapporter presenterats över utförda 
tillsynsprojekt, som efter information på direktionsmötena, lagts 
ut på hemsidan. De rapporter som presenterats, avser bland 
annat vindkraftverk, tandläkare, återvinningsstationer, hästgårdar 
över 10 djurenheter och digitalt tillsynsprojekt på vårdhem. 
 
Omklädningsrummet i källaren utnyttjas fortfarande av Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund. Avtal om omklädningsrummet 
är skrivet för ett flertal år framåt i tiden. 
 
Avtalet med Unity Line avseende livsmedelskontroller på m/s 
Skania och m/s Polonia gäller till och med 2022. Avtalet är 
skrivet med att det ska utföras två kontroller under året. Under 
hösten utfördes kontroll. Under våren var det inte möjligt med 
besök, eftersom vi inte fick gå ombord på fartygen. 
 
Förvaltningen har haft en genomgång av arbetsplatserna på 
kontoret av en ergonom. Samtliga arbetsplatserna har 
uppgraderats efter de behov som funnits.  

 
Förvaltningen har trivts med att arbeta både hemifrån och på kontoret, under pandemin. Miljöförbundet 
erbjuder fortsatt arbete hemifrån 1-2 dagar i veckan, om arbetet så tillåter. För att upprätthålla en god 
sammanhållning på arbetsplatsen, har förvaltningen tillsammans bestämt att hela förvaltningen arbetar 
på kontoret på tisdagar.  
 
Under våren 2021 levererades fyra elbilar, vilket gör att miljöförbundet kan köra fossilfritt till 
uppdragen. Laddstolpar är uppsatta på miljöförbundet, vilket underlättar tankningen av bilarna. 
Laddstolpar är även uppsatta på parkeringen.  
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Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade, känns det som att 
miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv. Miljöförbundet arbetar efter den förbundsordning och 
reglemente som upprättats d v s med myndighetsutövning. 
 
Under året har det i stort sett inte utförts några inventeringar på enskilda avlopp då detta färdigställdes 
under 2020. 150 rådbrev har skickats ut under året. Livsmedelskontrollerna uppgick till 473 stycken 
och 920 trängselkontroller. Det utfördes 162 inspektioner på tobak, öl och receptfria läkemedel.  Det 
utfördes 280 hälsoskyddsinspektioner och av dessa var 34 inspektioner klagomål.  
På lantbruk utfördes 109 inspektioner och 241 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet.  
När det gäller alkoholtillsyn så har det utförts 67 inspektioner. Sammanlagt har det under året utförts 
2402 stycken kontroller/inspektioner/tillsyn. Med anledning av pandemin så är inte alla 
kontroller/inspektioner /tillsyn utförda fysiskt på verksamheterna utan som skrivbordstillsyn eller digital 
 
Den kommunala koncernen 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades den 1 juni 2009 och har sedan dess ansvar för 
myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Uppdraget är 
formulerat i ett reglemente och en förbundsordning. Konkret är det myndighetsutövning inom 
miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel som åligger miljöförbundet. 
 
Medlemskommunerna styr förbundet via en direktion. En förvaltning är underställd direktionen och 
verksamheten leds av en miljöchef. Organisationen inom förvaltningen är sedan några år tillbaka platt 
utan mellanchefer och gruppledare. 
 
Miljöförbundet har ett flertal verksamheter som kontrolleras varje år med stöd av gällande lag-
stiftningar. Miljöförbundet har även en rådgivande funktion till allmänheten. Rådgivningen är framför 
allt riktad till invånare i medlemskommunerna som vill starta företag eller på annat sätt har frågor enligt 
de lagstiftningar som miljöförbundet arbetar med.   
 
Miljöförbundet är remissinstans till medlemskommunerna när det gäller översikts- och detaljplaner, 
strandskydd, bygglov och kommunala miljömål. Miljöförbundet är också involverade i krisarbetet i 
medlemskommunerna. 
 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Pandemin som drabbat Sverige och världen har utifrån ett ekonomiskt perspektiv haft en positiv 
påverkan på miljöförbundets utfall 2021. Förbundet har erhållit ca 1,0 mkr i statlig ersättning för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  
 
Händelser av väsentlig betydelse 
Inga händelser av väsentlig betydelse utöver det som redan beskrivits. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och förbundet är angeläget om 
att medborgarna också ska uppleva det så. Förbundet vill vara ett miljöförbund som ligger i framkant 
och vara den myndighet vi själva vill möta med ett starkt varumärke genom att se över hur förbundet 
kan vara effektiv i sin myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan uppdateras 
därför kontinuerligt med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla de 
nationella miljömålen, globala målen m m genom att anpassa sin myndighetsutövning. När det gäller 
operativa mål i livsmedelskontrollen så arbetar förbundet efter en inriktningsplan som beslutades i 
direktionen 2020 och gäller från och med 2021 till och med 2023. 

Direktionen beslutade under hösten 2020 att följa de mål även under 2021 som togs fram för 
miljöförbundet 2019. 

Övergripande mål 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer 
 
Myndighetsutövning 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 
 
Stöd  
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
 
Personal 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
Mål 2. Utveckling 
 
Ekonomiska mål 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 
 
Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 
Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
 
Fokusområde som förvaltningen tagit fram och arbetat efter under 2021 
Förvaltningen har tagit fram fokusområde enligt årets tillsyn- och kontrollverksamhet som sedan 
bedrivs enligt övergripande mål. De områden som tagits fram är med anledning att förvaltningen anser 
att det är område som är viktiga med ett perspektiv på miljö, hälsoskydd och livsmedel.  
 

• Förskolor: Tillse att det fanns uppdaterade aktuella rutiner i egenkontrollen och att den är 
förankrad och känd hos personalen  

 
• Fastighetsägare: Tillsyn av bland annat ventilation i bostäder. Förvaltningen arbetade efter 

miljömålet god bebyggd miljö och folkhälsomål nummer 5 Boende och närmiljö. 
 

• Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följt den plan för enskilda avlopp som beslutats av 
direktionen och gjort avsteg för att handlägga de enskilda avlopp där det sker direktutsläpp. 
Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grundvatten av god kvalité, levande sjöar 
och vattendrag, ingen övergödning och hav i balans samt levande kust och skärgård. 

 
• Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Informerat om avfallsminimering till 

verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen arbetar efter 
miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. I Länsstyrelsen 
Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område 
för att nå aktuella miljömål. 
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• Kontrollköp av tobak, öl och läkemedel: Åldersgräns på inköp, hur ser det ut i våra 

kommuner. 
 

• Servering till minderåriga: Att servering av alkohol inte sker till minderåriga.  
 

• Säkerställa informationen i livsmedelskedjan: Kontrollerat att menyn stämmer med vad 
som kunden blir serverad. 

 
• Spårbarhet - ägg (operativt mål 6): Verifierat så det finns spårbarhet på ägg. 

 
• Information om allergener (operativt mål 8): Kontrollerat så att verksamheten lämnat 

korrekt information om allergener.  
 

• Mikrobiologiska risker: Kontrollerat så att det sker säker hantering av livsmedel genom hela 
flödet 

 
• Dricksvatten: Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram för liknande 

verksamheter som tillhandahåller dricksvatten från enskild brunn. 
 

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att förbundet framöver kommer 
se var mer resurser bör läggas, kunna jämföra resultatet i ett större perspektiv, skriva rapporter som 
blir tillgängliga för medborgarna och dela med sig av kunskap vid tillsynsbesöken. Förbundet kommer 
även fortsättningsvis utföra inspektioner och kontroller på ett coachande sätt.  
 
Uppföljning av mål 2021 
 
Övergripande mål: 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer. 
 
Måluppfyllelse: I de kontroller/inspektioner som utförs är grunden att skapa en sund och säker livsmiljö 
för nuvarande och kommande generationer.  Målet bedöms som uppfyllt   
 
Vår myndighetsutövning 
 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  
Indikator: Verksamhetsplan med antal inspektioner och kontroller som baseras på risk- och 
erfarenhetsbedömning ska finnas upprättad för varje år.   
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt   
 
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Indikator: Medborgare och våra verksamheter ska uppleva ett respektfullt och gott bemötande. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
 
Tillsynen ska vara effektiv och värdeskapande för de vi finns till för och alla ska behandlas lika. 
Våra beslut ska vara välgrundade, motiverade, lätta att förstå och vara tydligt formulerade. 
Vi för en respektfull och aktiv dialog som främjar verksamhetsutveckling för den vi möter.  
Vi har fokus på behoven hos de vi finns till för och bidrar med kompetens.  
Vi har ett kvalitetsmål kopplat till mål 2 där vi arbetar med hur vi uppfattas av verksamhetsutövarna 
efter vår tillsyn och efter beslut av ansökningar. Under året så har vi återigen gått med i Insikt men 
några resultat från detta har fortfarande inte redovisats. 
 
Målet bedöms som uppfyllt   
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Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 
Indikator: Våra ansökningsblanketter ska vara lätta att förstå och lätta att fylla i. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
 
Tillgängligheten med blanketter som kan fyllas i digitalt ska ökas och där kan den sökande följa 
ärendenas handläggning. 
 
Vår handläggning ska ske skyndsamt och kostnadseffektivt. Ärende som beslutas på delegation ska 
vara beslutade inom två veckor. Ärende som beslutas av direktionen ska vara beslutade inom sex 
veckor från det att kompletta handlingar inkommit. Det kan finnas undantag, bland annat i ärende som 
kräver remissförfarande. Mallar ska finnas för alla beslut som förvaltningen arbetar efter och som är 
lätta att förstå och tydligt formulerade. 
 
Måluppfyllelse: Uppföljning sker genom intern kontroll. Målet bedöms som uppfyllt  
 
Stöd  
 
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
Indikator: Förbundet ska vara delaktiga i medlemskommunernas krisberedskap, miljö-och folkhälsomål 
samt översikts- och detaljplaner. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Förvaltningen har varit under året, svarat på de detaljplaner som inkommit och varit 
delaktiga i miljö- och folkhälsomålen. Miljöförbundet har varit in involverad i viss krisberedskap. Målet 
bedöms som uppfyllt  
 
Personal 
 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
Indikator: Ett strukturerat arbete med en arbetsmiljöpolicy med årlig handlingsplan och skyddsrond. 
Sjukfrånvaron hos medarbetarna ska som målsättning inte vara högre än hos våra medlems-
kommuner. Lönekartläggning ska genomföras varje år före lönerevision. Medarbetarenkäter ska 
genomföras regelbundet. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Arbetsplatsträffarna har sedan årsskiftet fokus på arbetsmiljöfrågor. Alla får komma till 
tals genom att arbetet skett i bikupor där sedan resultatet från den mindre gruppen redovisats för hela 
förvaltningen. Skyddsronder har utförts, vissa rutiner har uppdaterats och en riskbedömning av 
tillsynsarbetet under pandemin är några exempel vad som utförts under året.  Lönekartläggning är 
utförd. Det som inte utförts under året är en medarbetarenkät. Extern hjälp har anlitats med anledning 
av att det under året varit något högre personalomsättning än under tidigare år. Beslutet att inte gå 
vidare med en arbetsmiljöenkät har tagits i samråd med arbetsmiljögruppen och HR.  

Målet anses som delvis uppfyllt  
 
Mål 2. Utveckling 
Indikator: Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. 
Tid för kurser, inläsning, kompetensutveckling ska finnas i personlig verksamhetsplan. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Medarbetarna har erbjudits att delta i kurser/kompetensutveckling inom sitt 
arbetsområde. Vid medarbetarsamtalen har individuella utvecklingsplaner tagits fram. Målet bedöms 
som uppfyllt  
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Ekonomiska mål 
 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Indikator: Ett strukturerat arbete med intern kontrollplan. Verksamhetsplan ska upprättas årligen för att 
kunna använda organisationen på ett effektivt och SMART- arbetssätt. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Intern kontrollplan är framtagen och beslutad av direktionen.  Målet bedöms som 
uppfyllt  
 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 
Indikator: Samtliga tillsynsregister ska vara uppdaterade med korrekt klassning med tillsynsavgifter på 
de som faktureras årligen. Alla handläggare tillämpar taxan på samma sätt. Årsavgifter ska vara 
fakturerade senast februari månad innevarande år. Timavgifter debiteras efter avslutad handläggning 
av ansökan eller tillsyn. 
  
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Uppdaterade register med korrekta klassningar genomför regelbundet. Målet anses 
som uppfyllt  
 
 
Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 
Indikator: Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
Uppföljning: årsbokslut 
Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 
Allmänt 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger ett positivt 
resultat jämfört med budget på 2 680 tkr. Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget 
kapital maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till 
medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholenheten redovisa ett 
neutralt utfall. I bokslutet reserveras därför en återbetalning av medlemsavgift till Simrishamn-, 
Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. I bokslutet reserveras också en återbetalning på 59 tkr till 
Sjöbo kommun avseende medfinansiering av alkoholenheten.  
 
Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall på 68 tkr, 
vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive alkoholenheten. Det justerade 
utfallet avviker negativt mot budget med -139 tkr.  
 
Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2021 är 72 %. Alkoholenhetens självfinansieringsgrad är 90 %. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr. 
Livsmedel, alkoholtillstånd och miljöskydd redovisar positiva avvikelser på 0,4 mkr, 0,2 mkr, respektive 
0,2 mkr. Avlopp redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mkr. Övriga verksamheter redovisar i utfall i nivå 
med budget.  
 
Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr. 1,0 mkr är hänförligt statlig ersättning 
för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 0,2 mkr är hänförligt bidrag avseende 
extraresurs och 0,1 mkr består av vidarefakturering av flyttkostnader hänförligt alkoholenheten. 
 
Personalkostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr bland annat beroende på lägre 
pensionskostnader än budgeterat samt personalomsättning.  
 
Övriga kostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr hänförligt systemrelaterade 
kostnader, inköp av tjänst samt förbrukningsinventarier.  
 
På balansdagen 2021 har miljöförbundet 638 tkr (338) i kundfordringar mot verksamhetsutövare, detta 
efter att reserv för osäkra kundfordringar på 43 tkr (33) hänförligt till äldre fordringar har beaktats i 
bokslutet. De osäkra kundfordringarna täcker 100 % av de sammanlagda fordringarna som är äldre än 
sex månader; för dessa gör miljöförbundet bedömningen att en osäkerhet råder.  
 
Miljöförbundets likvida medel uppgår till ca 5,2 mkr (3,4) vid verksamhetsårets utgång. Det motsvarar 
en kassalikviditet på 162 % (202). Likvida medel klassificerades tidigare som en övrig fordran eftersom 
förbundet hade en koncernkontofordran på Ystads kommun. Sedan 2020 har förbundet ett eget 
bankkonto och jämförelsesiffrorna är justerade i årsredovisningen. 
 
Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.  
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Resultaträkning (tkr) 
Prognos 

2021 
(aug) 

Budget 
2021 

Utfall 
2021 

(före just. 
medl.avg.) 

Utfall 
2021 

(efter just. 
medl.avg.) 

Resultat 
mot 

budget 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medlemsavgifter 7 440 7 440 7 435 4 675 -2 765  6 505 7 150 6 980 
Miljö o Hälsoskyddsavg. 9 790 9 460 10 194 10 194 734  9 921 8 054 7 329 
Diverse övriga intäkter 1 345 257 1 681 1 622 1 365  982 463 145 
Personalkostnader -11 475 -12 050 -11 432 -11 432 618  -12 669 -11 414 -10 341 
Övriga kostnader -4 280 -4 680 -4 802 -4 802 -122  -4 474 -4 019 -3 951 
Semesterlöneskuld 0 0 47 47 47  35 46 82 
Avskrivningar -240 -220 -236 -236 -16  -226 -277 -241 
Återställ. av underskott - - - - - - - - 
Resultat 2 580 207 2 887 68 -139 73 3 3 
Självfinansieringsgrad 70% 57% 72% 72%  63 % 54 % 52 % 
 
Medlemsavgiftens historik 
 
2009: 4 999 tkr (halvt verksamhetsår) 
2010: 9 741 tkr 
2011: 9 720 tkr 
2012: 7 830 tkr 
2013: 7 000 tkr 
2014: 7 000 tkr 
2015: 7 175 tkr 
2016: 6 980 tkr, varav 695 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2017: 6 980 tkr, varav 291 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2018: 6 980 tkr 
2019: 7 150 tkr 
2020: 7 330 tkr, varav 825 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2021: 7 440 tkr, varav 2 760 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
 
Timtaxa under 2021 
 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, öl/tobak/läkemedel, strålskyddslagen mm: 1 066 kr 
Prövning av tillsyn av livsmedel och alkohol: 1 303 kr. 
Samtliga taxor har höjts med cirka 2,5 % under året enligt ett tidigare fastställt beslut i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.  
 
Investeringar 
 
Årets investeringar 
Miljöförbundets investeringar 2021 uppgår till 0,1 mkr avseende installation av laddstationer till 
förbundets elbilar. Det utgör hälften av investeringsutgiften. Resterande del finansierades via projektet 
Klimatklivet som leds av Ystads kommun.  
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Balanskravsresultat 
2021 års resultat på 68 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2021 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen.  
 
 2021 2020 
Enligt resultaträkning 68 73 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 68 73 
 
 
Väsentliga personalförhållanden 
Personalen var vid årsskiftet 15 tillsvidareanställda och 3 visstidstjänster och 2 månadsavlönade 
vikarier. Det motsvarar 14,9 tillsvidaretjänster (16,5 tjänster ifjol). Av tillsvidareanställda är 10 
miljöinspektörer, två alkoholhandläggare, en kontorskoordinator, en direktionssekreterare och en 
miljöchef. Fördelade på kön som var tillsvidareanställda vid årsskiftet är 5 män och 10 kvinnor.  
 
Under året har det inte varit några längre sjukskrivningsperioder eller sjukskrivningar som är 
relaterade till arbetet. 
 
Miljöinspektörerna har precis som tidigare år krav på sig genom att utarbeta personliga verk-
samhetsplaner där 1 000 timmar ska vara debiterbara. Framöver kommer grupperna själva lägga upp 
sina verksamhetsplaner och ha ett gemensamt ansvar för att fullfölja planerna. Uppföljning kommer att 
ske kontinuerligt. 
 
Tillsynsplaner framtagna långt fram i tiden och arbetet med att se över personalstyrkan fortlöper. Det 
pågår hela tiden ett arbete för att tillsynen ska bli så effektiv så möjligt.  
 
På miljöförbundet råder sedan 2012 en platt organisation, det vill säga en chef och inga mellanchefer, 
gruppledare eller teamledare. Denna organisation ställer högre krav på handläggarna. De olika 
arbetsgrupperna samarbetar själv för att lösa arbetsuppgifterna som ligger på respektive grupp att 
utföra. Det finns en ställföreträdande miljöchef som vid ordinarie miljöchefs frånvaro tar över ansvaret 
med samma befogenheter.  
 
Förväntad utveckling 
Verksamheten har i stora delar följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen under hösten 
2019. Med anledning av den pandemi som råder i samhället har det gjorts prioriteringar i tillsynen då vi 
ställt om till digitala inspektioner/kontroller. Det som tillkommit under året när det gäller vårt uppdrag 
och som inte kunde förutspås är trängselkontroller på serveringsställena som miljöförbundet utför på 
uppdrag av medlemskommunerna. 
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RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31 
Verksamhetens intäkter 1 16 491 17 407 
Verksamhetens kostnader 2,3 -16 184 -17 110 
Avskrivningar 4 -236 -226 
Verksamhetens nettokostnader  71 71 
Finansiella intäkter  2 2 
Finansiella kostnader  -5 0 
Årets resultat 5 68 73 
 
 
BALANSRÄKNING (tkr)  2021-12-31 2020-12-31   
 
TILLGÅNGAR 

     

Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 6 710 855    
Summa anläggningstillgångar  710 855    
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  638 338   
Övriga fordringar 7 1 753 1 581*    
Kassa bank  5 226 3 423*   
Summa omsättningstillgångar  7 617 5 342    
      
SUMMA TILLGÅNGAR  8 327 6 197    
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital  3 554 3 481    
Årets resultat  68 73   
Summa eget kapital  3 622 3 554    
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder  0 0   
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  541 267   
Övriga skulder 8 4 164 2 376    
Summa kortfristiga skulder  4 705 2 643    
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 8 327 6 197    

 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 
 
Ansvarsförbindelser  2021 2020 
Leasingbilar, framtida åtagande  671 0 
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 
 
Den löpande verksamheten 

   

Resultat efter finansiella poster  68 73 
Justering för av- och nedskrivningar  258 226 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 326 299 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -473 2 334* 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  2 063 790 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 916 3 423 
    
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella anläggningstillgångar  -113 0 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -113 0 
    
Finansieringsverksamheten  - - 
Förändring av låneskuld    
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 
    
Årets kassaflöde  1 803 0 
Likvida medel vid årets början  3 423 0 
Likvida medel vid årets slut  5 226 3 423 
 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 

Redovisningsprinciper och noter 

Redovisningsprinciper 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisningslagen (KRL) 
och tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

De anställdas fordringar 
Sparade semesterdagar har skuldbokförts som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. 
Beräkningen är gjord per 2021-12-31. 
 
Anläggningstillgångar 
Tillgångarna har i balansräkningen tagits upp till det värde som åsattes inventarierna i samband med 
försäljningen från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
minskat med avskrivningar. Nya investeringar har upptagits till anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar 
Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och 
avskrivningarna påbörjas innevarande år. 
 
Kundfordringar 
Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. Fordringarna är värderade till det belopp de beräknas inflyta. 
 

147



   15(16) 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och 
belastar årets redovisning.  
 
Tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
 
Noter (tkr) 
 
Not 1 
Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunerna samt externa 
intäkter från tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel och Hälsoskydd. 

 
Medlemsintäkter 2021 2020 Ägarandel i % Utfall i %* 
Ystad 2 019 2 804 43,1 43,2 
Simrishamn 1 590 2 192 33,7 34,0 
Tomelilla 1 066 1 509 23,2 22,8 
Summa 4 675 6 505   
     
Myndighetsutövning 10 194 9 920   
Övriga intäkter 1 622 982   
Totala intäkter 16 491 17 407   

 
* Utfallet av medlemsavgifterna skiljer sig något från ägarandelen. Det beror på att medlemsavgiften 
även används till finansiering av alkoholenheten, vilken använder fördelningsnyckeln andel 
stadigvarande alkoholtillstånd. 
 
Not 2 
Anställda och personalkostnader: 

 
Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 
Antal tillsvidareanställda 15 17 
varav kvinnor 10 10 
varav män 5 7 
Antal anställda omräknat till heltid 14,9 16,9 
   
Löner, arvoden och ersättningar   
Förbundsledning och direktion 1 125 1 081 
Övriga anställda 7 203 7 365 
Summa 8 328 8 446 
   
Pension och övriga sociala 
kostnader 

  

Pensioner och liknande förpliktelser 1 049 1 098 
Övriga sociala kostnader 2 422 2 213 
Summa 3 471 3 311 
   
Sjukfrånvaro (%)   
Total sjukfrånvaro 1,4 4,2 
Andel av sjukfrånvaro som avser 60 
dagar eller mer 0,0 31,6 
Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 5,0 
Sjukfrånvaro för män 0,8 3,1 
Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 0,0 4,8 
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 1,7 0,8 
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller 
äldre 

1,4 5,7 
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Not 3 
Total kostnad för räkenskapsrevision är 72 tkr (72) för räkenskapsår 2021. 
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna är 64,8 tkr (64,8). Förbundet gör 
bedömningen att 90% av revisionsuppdraget avser de sakkunnigas granskning av räkenskaperna. 
 
Not 4 
Avskrivningar: 
236 tkr (226 tkr) utgörs av planenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på investeringar till och med december 2021. 
 
Not 5 
Året resultat, avstämning mot balanskravet 
2021 års resultat på 68 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2021 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen.  
 2021 2020 
Enligt resultaträkning 68 73 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 68 73 
   
Not 6 
 2021-12-31 2020-12-31 
Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Ingående anskaffningsvärden 2 525 2 525 
Inköp under året 112 0 
Försäljning/utrangering - 110  -  
Utg. ackumulerade 
anskaffningsvärden 

2 527 2 525 

   
Ingående avskrivningar - 1 670 - 1 443 
Försäljning/utrangering 89 - 
Årets avskrivningar - 236 - 227 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

- 1 817 - 1 670 

Summa 710 855 
 

Not 7 
 2021-12-31 2020-12-31 
Övriga fordringar   
Avräkning Ystads kommun 0 0* 
Fordran moms och skatt 1 330 1 244 
Förutbetalda kostnader 397 313 
Övriga interimsfordringar 26 24 
Övriga fordringar - - 
Summa 1 753 1 581 
 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 
 
Not 8 
 2021-12-31 2020-12-31 
Övriga skulder   
Personalskatt och sociala avgifter 404 420 
Upplupen semesterlön 264 311 
Upplupen pensionskostnad 535 805 
Övriga interimsskulder 144 15 
Avräkning medlemskommunerna 2 819 825 
Summa övriga skulder 4 164 2 376 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund                 
 
 
Finansiell information 
 
Ekonomi (tkr) 2021 2020 2019 

Intäkter (tkr) 16 491 17 407 15 667 
Budgeterade intäkter (tkr) 17 157 15 480 14 840 
Kostnader (tkr) -16 423 -17 334 -15 664 
Budgeterade kostnader (tkr) -16 950 -16 190 - 15 910 
Resultat efter fin. poster (tkr) 68 73 3 
Budgeterat resultat (tkr) 207 -710 - 1070 
Soliditet (%) 44 57 65 
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%) 44             57 65 
Budgeterad soliditet - - - 
Antal tillsvidareanställda 15 17 17 
   varav män 5 7 8 
   varav kvinnor 10 10 9 
Antal anställda omräknat till heltid 14,9 16,5 16,0 
Nettoinvesteringar (tkr) 113 0 148 
Budgeterade investeringar (tkr) 100 100 100 
 
Avstämning mot kommunal-
lagens balanskrav (tkr) 2021 2020 

 
2019 

 
Årets resultat enligt resultat-
räkning 68 73 3 

Realisationsvinst, anläggnings-
tillgångar - - - 

Justerat resultat 68 73 3 
 
 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger 
ett positivt resultat jämfört med budget på 2 680 tkr. Enligt förbundsordningen får förbundets 
ökning av eget kapital maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbe-
talning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholen-
heten redovisa ett neutralt utfall. I bokslutet reserveras därför en återbetalning av medlemsav-
gift till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. I bokslutet reserveras också 
en återbetalning på 59 tkr till Sjöbo kommun avseende medfinansiering av alkoholenheten.  
 
Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall 
på 68 tkr, vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive alkohol-
enheten. Det justerade utfallet avviker negativt mot budget med -139 tkr.  
 
Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2021 är 72 %. Alkoholenhetens självfinansieringsgrad 
är 90 %. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr. 
Livsmedel, alkoholtillstånd och miljöskydd redovisar positiva avvikelser på 0,4 mkr, 0,2 mkr, 
respektive 0,2 mkr. Avlopp redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mkr. Övriga verksamheter 
redovisar i utfall i nivå med budget.  
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Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr. 1,0 mkr är hänförligt statlig 
ersättning för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 0,2 mkr är hänförligt bidrag 
avseende extraresurs och 0,1 mkr består av vidarefakturering av flyttkostnader hänförligt al-
koholenheten. 
 
Personalkostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr bland annat beroende på 
lägre pensionskostnader än budgeterat samt personalomsättning.  
 
Övriga kostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr hänförligt systemrelaterade 
kostnader, inköp av tjänst samt förbrukningsinventarier.  
 
Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.   
 
Årets viktigaste händelser 
 
Verksamheten har trots pandemi kunnat upprätthållas och följt den verksamhetsplan som be-
slutades av direktionen under hösten 2020. Förändringar har gjorts i tillsynen då förvaltningen 
ställt om till digitala inspektioner/kontroller på de verksamheter det varit möjligt. Trängsel-
kontroller på serveringsställena som miljöförbundet utför på uppdrag av medlemskommuner-
na har tagit tid i anspråk och under året anställdes förstärkning av personalresurserna för att 
kunna utföra uppdraget. 
 
Arbetsutskottet har under året beslutat om stadigvarande serveringstillstånd för alkohol vid ett 
eller två möten i månaden under året för att effektivisera beslutsprocessen.  
 
Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag med gruppövningar på förmiddagen med 
bland annat hur tjänstemän och politiker ser på varandras roller. En givande förmiddag med 
förbättringsförslag som förbundet behöver ta tag i och arbeta vidare med. Förvaltningen pre-
senterade även sina fokusområden för 2022.  
 
Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter in-
formation på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser 
bland annat vindkraftverk, tandläkare, återvinningsstationer, hästgårdar över 10 djurenheter 
och digitalt tillsynsprojekt på vårdhem. 
 
Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i fram-
kant och därför följer förbundet hela tiden utvecklingen med att hitta nya arbetssätt. Under 
2021 har miljöförbundet vidareutvecklat diariesystemet Castor för att bland annat underlätta 
vid planering, uppföljning och enklare hantering av inkommande post. Arbetet med E-
blanketter påbörjades 2019 och arbetet fortlöper hela tiden. En plattform har installerats för att 
kunna möta framtiden med E-blanketter där möjlighet ges att följa sina ärenden under ”Mina 
sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor.  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Senast 2024 ska debitering av livsmedelskontroller ske i efterhand. Det finns fortfarande 
mycket bristfälligt med vägledning hur debitering ska ske och vad som ska ingå i själva kon-
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trollen som förberedelse, inläsning, efterarbete mm och vad detta kommer att innebära med 
kontrolltid för verksamheterna. Vissa områden inom livsmedelskontrollen kommer att priori-
teras ner men det kommer även att tillföras annan kontroll som till exempel de som tillverkar 
material för livsmedelsproduktion. Miljöförbundet har för att underlätta den administrativa 
delen köpt in en plattform där kontrollerna kan ske direkt i mobiltelefonerna. 
 
Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Budgetarbetet är långsiktigt och ett förslag på kommande års budgetförutsättningar presente-
ras på medlemsmötet i mars innevarande år. Budget fastställs i oktober på direktionsmötet och 
presenteras i förväg för medlemskommunerna som sätter medlemsavgiften.  
 
Målen är antagna av direktionen 2020 och det är andra året med målen som uppföljning görs. 
Uppföljning sker med olika intervall som delår, halvår eller årsbokslut. Eftersom det är andra 
året som uppföljning sker är det svårt att se hur det ser ut över tid. 
 
Varje år antas en plan för intern kontroll och uppföljning avseende intern kontroll sker en 
gång/år. 
 
Måluppfyllelse 
 
 

Verksamhetsmål Utfall 
2021 Budget 2021 Utfall 

2020 
Uppnått 

målet? 
Miljöförbundet ska verka för en 
hållbar utveckling och för att 
skapa en sund och säker livs-
miljö för nuvarande och kom-
mande generationer. 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Riskbaserad och förebyg-
gande tillitsbaserad tillsyn - 
Verksamhetsplan med antal 
inspektioner och kontroller 
som baseras på risk- och 
erfarenhetsbedömning ska 
finnas upprättad för varje år 

Uppfyllt  

 

Uppfyllt Uppfyllt  

Rättssäker och professionell 
myndighetsutövning - Med-
borgare och våra verksamhet-
er ska uppleva ett respektfullt 
och gott bemötande 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Handläggning ska ske 
snabbt, enkelt och med hög 
grad av tillgänglighet - Våra 
ansökningsblanketter ska vara 
lätta att förstå och lätta att fylla 
i 

Uppfyllt 

 

 
Uppfyllt Uppfyllt 

Medlemskommunerna ska 
känna stöd från förbundet - 
Förbundet ska vara delaktiga i 
medlemskommunernas krisbe-
redskap, miljö-och folkhälso-
mål samt översikts- och detalj-
planer. 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Stolthet, gemenskap, trygg-
het och arbetsglädje - Ett 
strukturerat arbete med en 
arbetsmiljöpolicy med årlig 
handlingsplan och skyddsrond. 

Delvis  
uppfyllt 

 

Delvis 
uppfyllt 

Delvis  
uppfyllt 
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Sjukfrånvaron hos medarbe-
tarna ska som målsättning inte 
vara högre än hos våra med-
lemskommuner. Lönekartlägg-
ning ska genomföras varje år 
före lönerevision. Medarbetar-
enkäter ska genomföras regel-
bundet. 
Utveckling - Alla medarbetare 
ska erbjudas kompetensut-
veckling inom sitt arbetsom-
råde. Tid för kurser, inläsning, 
kompetensutveckling ska 
finnas i personlig verksam-
hetsplan. 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Effektiv organisation och 
arbetssätt - Ett strukturerat 
arbete med intern kontrollplan. 
Verksamhetsplan ska upprät-
tas årligen för att kunna an-
vända organisationen på ett 
effektivt och SMART- arbets-
sätt. 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Rättvist avgiftsuttag - Samt-
liga tillsynsregister ska vara 
uppdaterade med korrekt 
klassning med tillsynsavgifter 
på de som faktureras årligen. 
Alla handläggare tillämpar 
taxan på samma sätt. Årsavgif-
ter ska vara fakturerade senast 
februari månad innevarande 
år. Timavgifter debiteras efter 
avslutad handläggning av 
ansökan eller tillsyn. 

  
Uppfyllt 

 

Delvis 
Uppfyllt 

  
Uppfyllt 

 
 

Finansiella mål Utfall 
2021 Budget 2021 Utfall 

2020 
Uppnått 

målet? 
Verksamheten ska bedrivas 
inom givna ekonomiska ramar 
och vara i balans. En självfi-
nansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas samt ett bokslut 
som visar ett positivt resultat. 
 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 
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Personal 
 
 
Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 2021 

Total sjukfrånvaro 1,4 
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhäng-
ande tid av 60 dagar eller mer 0,0 

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 
Sjukfrånvaro för män 0,8 
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre 0,0 
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 30-49 år 1,7 
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre 1,4 
 
 

Förväntade pensionsavgångar  

2022 0 
2023 3 
2024 0 
2025 1 
2026 0 
2027 1 
2028 0 
2029 1 
2030 1 
2031 0 
 
Hållbarhet 
 
Miljöförbundet arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och miljömässigt då det ligger i 
uppdraget. Förbundet är också involverade i medlemskommunernas hållbarhetsarbete och 
kretsloppsplaner. Miljömässigt tar förbundet stort ansvar i samhället genom att vara rådgi-
vande vid tillsyn eller ställa krav på förbättringar för miljön.  
 
Framtid 
 
För att kunna följa med utvecklingen i samhället med ett digitalt arbetssätt så satsar förbundet 
på att så långt det är möjligt arbeta digitalt. Arbetet är ständigt pågående.  
 
Annat av betydelse 
 
Det finns inget annat av betydelse att rapportera utöver det som nämnts tidigare. 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 35 Dnr KS 2020/77

Årsredovisning 2020 - Ystad-
Österlenregionens miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja direktionen 
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Tina Bergström-Darrell (S), Jonas Olsson (SD) och Peter Boström (S) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat årsredovisning 
för 2020. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 73 tkr. Av 
revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att medlemskommunernas 
fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 39/2021, handlingsid: Ks 2021.1391.

Årsredovisning 2020 för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: Ks 
2021.577.

Årsboksgranskning och revisorernas revisionsberättelse för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, handlingsid: Ks 2021.1072.

Underskriven revisionsberättelse 2020, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2021.1073.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 35 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 39/2021:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.

_________

Beslutet skickas till:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ystads kommun

Simrishamns kommun
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 46 Dnr KS 2012/243 

Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 
m.fl. 

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

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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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 46 forts. 

Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten (LOD) ska 
eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas. 

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 
planeras att byggas under 2022 innan detaljplanen antagits. 

Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och cykelvägnätet 
utvecklas. Kommunen avser att vid behov stänga av för all motortrafik där 
Norregatan övergår till Sälshögsvägen samt någonstans på Sälshögsvägen norr om 
Hannelundsvägen, för att förhindra genomfartstrafik. 

Förändringar sen samråd  
Planförslaget har genomgått en omfattande bearbetning efter samrådet. Det har 
begränsats så att etappvis utbyggnad endast beskrivs som framtida möjligheter vilka 
kommer att innebära behov av nya planer och utredningar, bland annat detaljplaner.  

Planområdet har minskats, norr om Stärkan 1, så att varuhusets fastighet väster om 
järnvägen inte utökas. Byggrätten har minskats så att ingen byggrätt finns inom det 
område som berörs av riksintresset för eventuell framtida Simrishamnbana. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd och totalhöjd har sänkts av hänsyn till stadsbilden och 
skuggbildning på grannfastigheter.  

Scanvillan brann 2019 och revs 2020 därför har användningen bostad utgått. 
Möjligheten att. bygga hotell eller vandrarhem i det området har utökats med större 
byggrätt som placerats så att befintliga stora bokträd och trädgården kan sparas. 

Endast en intern förbindelse, mellan handelsområdets två delar, över järnvägen 
kvarstår, i en plankorsning. Här ska kunder i bil, på cykel eller gående och 
varutransporter korsa järnvägen tillsammans med en allmän gång- och cykelväg. 
Gång- och cykelvägen sammanbinder Norreplanområdet med Tryde, stationen och 
Tomelilla centrum via Norra Promenaden. Förbindelsen från Skräddaregatan till 
Norra Promenaden har utgått. Kommunen avser istället att bygga en gång- och 
cykelväg från Norregatan till Norra Promenaden längs Gladanleden. Den kan byggas 
i gällande plan och ingår inte i planförslaget 

Naturmarken inom området har utökats kring dammen samt genom att Scanvillans 
trädgård blir natur och området norr om Stärken 1 ändras från järnvägsändamål till 
allmän plats, natur. 

Plankarta 
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Planområdet har minskats i nordväst, del av fastigheten Tomelilla 237:9 har tagits 
bort och utökats i sydost där del av fastigheten Slakteriet 53, öster om dammen tagits 
med. 

Gång-och cykelvägar planläggs som allmän plats utom inom plankorsningen där de 
blir x- område. Utfartsförbudet har utökats och u-områdena har anpassats efter 
befintliga ledningar och framtida behov.  

Transformatorstationer, mobilmast och behovet av kundvagnsgarage, kiosker eller 
liknade på parkeringen har definierats. 

Byggnadernas gestaltning med högsta höjd, bearbetade volymer, variation, sadeltak, 
inslag av traditionella fasadmaterial har reglerats tillsammans med utformning av 
skyltar.  

Kartan har bearbetats och justerats med bestämmelser bland annat om krav på: 

• genomsläpplig mark  

• skydd, bevarande och nyplantering av träd  

• bullerskydd mot bostäderna vid Skräddaregatan  

• bevarande och varsamhet för lokstallet 

• marksanering innan startbesked lämnas 

 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen har omarbetats och bland annat kompletterats med: 

• Visionsbilder och resonemang kring gestaltning av området. 

• Grönstrukturen i och omkring området tillsammans med behovet och 
förutsättningarna för kompensationsåtgärder för arter med skydd enligt 
Artskyddsförordningen och för rödlistade arter. 

• Dagvattenhantering på kvartersmark och inom allmänplats. 

• Trafikföring i och omkring planområdet med beskrivning av trafikflöden, 
behov av åtgärder, och parkeringsbehov. 

• Nya utredningar avseende buller, trafik, dagvatten, naturvärden och artskydd, 
markföroreningar m. fl. 

• Konsekvenskapitlet har utökats generellt. 
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• Genomförandekapitlet har bearbetats och kompletterats med ett avsnitt kring 
exploateringsavtal. 

 

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 på 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: 

• inlösen av mark som planläggs som 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 
utökad kapacitet av dagvattendammen 

• kompensationsåtgärder för skyddade arter såväl inom som utom planområdet 

• trafikåtgärder utom planområdet 

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  
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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. 

• 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. 

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  
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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.  

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. 
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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. Vid behov 
kommer 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 med 
flera för granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planarkitekt Marcus Carlevåg, handlingsid: Ks 2022.519. 

Plankarta, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.Illustrationskarta, handlingsid: Ks 
2022.520. 

Planbeskrivningen, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.521. 

Illustrationskarta, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.522. 

Samrådsredogörelse, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.523. 

Behovsbedömning, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.524. 
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Tidigare behandling 
Ksau § 169/2019: 

Kommunstyrelsen beslutar att enligt delegation i planuppdraget godkänna 
planförslaget av detaljplan för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet för 
samråd. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inför kommunstyrelsens beslut ge 
förvaltningen i uppdrag att göra justeringar i planförslaget och tillhörande handlingar 
så att 

• framtida gata för infart från Gladanleden och parkering görs möjligt istället 
för park på kommunens fastighet Slakteriet 53 och del av 11. 

• utfart inte tillåts mot Skräddaregatan. 

• läget för gångväg mellan Tryde/centrum eventuellt flyttas ut i trafikområdet 
för järnväg. 

• formen för att allmänhetens tillträde säkras från Hannelundsgatan ner till 
Stärkan 1, Slakteriet 46, 53 och del av 11 samt föreslagen möjlig Slakteriet 12 
(disponentvillan). 

• Integrera lämpliga kommentarer från internt yttrande till KSAU 

 

Ks § 83/2019: 

Kommunstyrelsen beslutar att enligt delegation i planuppdraget godkänna 
planförslaget av detaljplan för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet för 
samråd. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 
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_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Behovsbedömning av miljöbedömning 
Granskningshandling 
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 viss ökad trafik, ca 10 %, på Gladanleden (väg 11). 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.  

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 skyddas 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 

Kerstin Torseke Hulthén  
Planarkitekt 

Henrik Lundblad 
Näringslivs- och exploateringschef 

  

169



 Dnr: Ks 2012/243 
 Granskningshandling 
 2022-02-18 
 

5 
 

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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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. 

Strålning  x  
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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. 

Kulturmiljö   x Lokstallet, som i Tomelillas 
kulturmiljöprogram ”Ortsrapport 
Tomelilla” är utpekat som 
kulturhistoriskt värdefull inom 
planområdet säkras från rivning samt 
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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. 

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. 

 

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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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Samrådsredogörelse  
Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 
m.fl., Tomelilla kommun, Skåne län. 

Samråd 
Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 26 juni till och 
med 25 augusti 2019 (förlängt till 1 september 2019). 

Kungörelse och kallelse till samrådsmöte publicerades i Ystads Allehanda 
den 2 juli 2019. Kungörelse och kallelse till samrådsmöte publiceras ännu 
en gång i Ystads Allehanda den 14 augusti 2019 med anledning av 
ändrad lokal för samrådsmötet. Kungörelse om förlängd samrådstid 
publicerades till Ystads Allehanda den 24 augusti 2019. 

Remiss och samrådshandlingar har skickats till alla som är förtecknade i 
sändlistan samt i upprättad fastighetsförteckning, daterad 2019-06-14, 
och förteckning över kända boende, daterad 2019-06-14. Handlingarna 
har funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på kommunhuset, 
på Tomelilla bibliotek, samt på kommunens webbplats. 

Tisdag 20 augusti 2019 kl. 18:00 hölls samrådsmöte i Folkets Parks lokal 
Intim. Antal deltagare 58 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 samrådstiden har elva skriftliga yttrande inkommit utan 
synpunkter. Privatpersoner är med anledning av GDPR inte förtecknade. 

Yttrande från: Datum: 

Räddningstjänsten SÖRF 2019-07-10 
Tomelilla Industri AB 2019-07-17 
Space 3 AB 2019-08-19 
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Inkomna yttranden med synpunkter 
Under samrådstiden 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 2019-08-23  
2. Lantmäteriet 2019-07-04 
3. Trafikverket 2019-08-16 
4. Region Skåne 2019-09-17 
5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019-08-23 
6. Byggnadsnämnden 2019-09-06 
7. Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-30 
8. TeliaSonera Skanova Access AB  

Infraområde Syd 2019-08-23 
9. Telia Towers Sweden AB 2021-04-23 
10. E.ON Energidistribution AB 2019-07-18 
11. Sälshögs Bys Samfällighetsförening 2019-08-10 

Kompletterande yttrande 2019-08-26 
12. Bo Ohlsson AB, Stärkan 1 2019-08-30 
13. HB L-H Månsson Slakteriet 49 2019-08-30 

Gemensamma yttranden 

Flera privatpersoner har kopierat in eller citerat identiska yttranden de 
redovisas och kommenteras här. I varje persons yttrande där något av 
dem ingår hänvisas till dessa yttranden. 

 Gemensamt yttrande A 

 Gemensamt yttrande B 

 Gemensamt yttrande C 

 Gemensamt yttrande D 

14. Privatperson 1, Bagaren 1  2019-07-02 
15. Privatperson 2, Björken 13 2019-07-25 

Kompletterande yttrande 2019-08-26 
16. Privatperson 3, Björken 13 2019-07-25 

Kompletterande yttrande 2019-08-22 
17. Privatperson 4, Björken 13 2019-07-25 

Kompletterande yttrande 2019-08-26 
18. Privatperson 5, Slakteriet 21 2019-07-30 
19. Privatperson 6, Skräddaren 3 2019-08-07 
20. Privatperson 7, Skräddaren 3 2019-08-07 
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Kompleterande yttrande 2019-08-29 
21. Privatperson 8, Målaren 11 2019-08-19 
22. Privatperson 9, Målaren 11 2019-08-19 
23. Privatperson 10, Snickaren 11 2019-08-19 
24. Privatperson 11, Snickaren 11  2019-08-19 
25. Privatperson 12, Alen 10 2019-08-21 
26. Privatperson 13 & 14, Slakteriet 5 2019-08-23 
27. Privatperson 15, Målaren 10 2019-08-23 

Kompleterande yttrande 2019-08-30 
28. Privatperson 16, Norra Kvärrestad 10:30 2019-08-24 
29. Privatperson 17 & 18, Snickaren 10 2019-08-25 
30. Privatperson 19, Björken 18 2019-08-26 
31. Privatperson 20, Björken 18 2019-08-26 
32. Privatperson 21, Börken 16 2019-08-26 
33. Privatperson 22, Snickaren 12 2019-08-27 
34. Privatperson 23, Målaren 12 2019-08-27 
35. Privatperson 24, Målaren 12 2019-08-27 
36. Privatperson 25 & 26, Torsken 23 2019-08-28 
37. Privatperson 27 & 28, Barberaren 5 2019-08-28 
38. Privatperson 29 & 30, Skräddaren 9 2019-08-28 
39. Privatperson 31 & 32, Björken 13 2019-08-28 
40. Privatperson 33, 34, 35 & 36, Skräddaren 22 2019-08-29 

Kompletterande yttrande 2020-03-10 
41. Privatperson 37, Slakteriet 23 2019-08-29 
42. Privatperson 38, Slakteriet 23 2019-08-29 
43. Privatperson 39 & 40, Skräddaren 1 2019-08-29 
44. Privatperson 41, Skräddaren 16 2019-08-29 
45. Privatperson 42, Skräddaren 16 2019-08-29 
46. Privatperson 43, Torsken 40 & 42 2019-08-30 
47. Privatperson 44, Björken 17  2019-08-30 
48. Privatperson 45, Björken 17  2019-08-30 
49. Privatperson 46 & 47, Slakteriet 22 2019-08-30  
50. Privatperson 48 & 49, Slakteriet 7 2019-08-30 
51. Privatperson 50, Björken 14 2019-08-30 
52. Privatperson 51, Björken 14 2019-08-30 
53. Privatperson 52 & 53, Slakteriet 20 2019-08-30 
54. Privatperson 54, Torsken 22 2019-08-30 
55. Privatperson 55, Torsken 22 2019-08-30 
56. Privatperson 56, Skräddaren 5 2019-08-30 
57. Privatperson 57, Torsken 41 2019-08-30 
58. Privatperson 58, Torsken 41 2019-08-30 

176



 Dnr: Ks 2012/243 
 Granskningshandling 
 2022-02-18 

 

4 
 

59. Privatperson 59 & 60, Slakteriet 24 2019-08-30 
60. Privatperson 61 & 62, Torsken 28 2019-08-31 
61. Privatperson 63 & 64, Björken 19 2019-09-01 
62. Privatperson 65 & 66, Snickaren 9 2019-08-02 

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 

Länsstyrelsens formella synpunkter 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 

Riksintressen 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 

Länsstyrelsen gör bedömningen att föreslagen detaljplan inte påtagligt 
försvårar tillkomsten av det framtida riksintresset för 
”Simrishamnsbanan”. Länsstyrelsen anser att resonemangen för den 
illustrerad godstransporten som föreslås ske över spårområdet kan bättre 
beskrivas och förklaras i relation till riksintresset i den fortsatta 
planprocessen. 

Dagvatten 

Länsstyrelsen noterar att en dagvattenutredning ska tas fram och arbetas 
in i kommande granskningshandlingar. 

Länsstyrelsens rådgivning 

Planteknik 

Allmännyttig gång- och cykelväg samt allmännyttig väg 

Länsstyrelsen anser att allmännyttig gång- och cykeltrafik samt 
allmännyttig väg bör regleras som allmänplats GC-väg och GATA och 
inte som x1, z1 på kvartersmark. 

Komplementbyggnad 

Länsstyrelsen anser att plankartan behöver reglera i vilken omfattning 
och skala som komplementbyggnader avses uppföras i. 

Information om artskydd 

Av planhandlingarna och bifogade inventeringar; Dagsinventering 
insekter, Tomelilla järnvägsområde och Fladdermusinventering vid gamla 
Scan-området, Tomelilla kommun, framgår att det inom föreslaget 
planområde finns värdefulla miljöer för hotade och skyddade arter. I en 
av inverteringarna beskrivs området inneha en botanisk rikedom som 
grundligare borde inventeras än vad som hitintills gjorts. 
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Området består till stor del av torr och sandig mark där förekomst av 
rödlistade insektsarter som bl a bin och humlor indikerar höga 
naturvärden. Trädmiljöerna, dammen och trädridån längs med den 
nerlagda järnvägen är värdefulla för fladdermöss. Inventeringar visar att 
flertalet fladdermusarter förekommer inom området. 

Artskydd 

Länsstyrelsen vill erinra om att enligt artskyddsförordningens 4 §, som 
skyddar alla fladdermössarter, är det bland annat förbjudet att avsiktligt 
döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Länsstyrelsen finner att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad i 
planen och kan av nuvarande planhandlingar inte se att de miljöer som 
fladdermössen är beroende av säkerställs. Kommunen måste ta ställning 
till om artskyddsdispens behöver sökas eller inte, vilket inte framgår av 
nuvarande planhandlingar. Att undvika påverkan på naturvärden och de 
skyddade arterna bör vara utgångspunkten för utformningen i det 
faktiska planförslaget. Att inte göra det innebära att lämna det öppet för 
särskilda prövningarna, vars utgång är osäker. 

Länsstyrelsen vill erinra om att utrymmet att lämna dispens från 
förbuden i 4 § artskyddsförordningen är ytterst begränsat. Länsstyrelsen 
får lämna dispens endast om det inte finns någon annan lämplig lösning 
och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 

Vad gäller fladdermusfaunan i det föreslagna planområdet ser 
Länsstyrelsen positivt på att dammen, området kring dammen samt 
vuxna träd sparas. Länsstyrelsen anser även att trädridån längs med den 
nerlagda järnvägen bör sparas. Kommunen bör säkerställa och utveckla 
samtliga av dessa områden till förmån för fladdermusfaunan och tydligt 
visa hur detta ska genomföras. Kommunen bör även visa och redogöra 
för vilka andra åtgärder som avses vidtas för att fladdermusfaunan inte 
ska störas/skadas, samt hur dessa ska säkerställas. Vidare bör kommunen 
studera och redogöra för spridningskorridorer in och ut från området. 

Länsstyrelsen anser även att det tydligare ska framgå av planhandlingarna 
att fladdermössen skyddas genom artskyddsförordningens 4 §. Att 
artskyddet alltid gäller, även inom områden som omfattas av detaljplan, 
samt innebörden av skyddet. 

De biologiskt värdefulla sandmiljöerna 

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens intentioner att kompensera, för 
områden med biologiska värden som genom en exploaterings skulle går 
förlorade, genom att skapa nya likvärdiga habitat. Dock anser 
Länsstyrelsen att det även bör vara möjligt att spara och trygga en del av 
de sandiga miljöerna till förmån för de biologiska värdena genom en 
annan disponering av området samt med planbestämmelser. Särskilt 
solexponerade områden är betydelsefulla för insektsfaunan. Likaså bör 
kommunen studera och säkerställa spridningskorridorer in och ut från 
området. 
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På sid 44 i planhandlingen står att planförslaget möjliggör att kompensationsytor 
för naturmiljön kan tillskapas i den norra delen av planområdet. Dessa ytor 
framgår inte av plankartan. 

Behovsbedömning 

Artskyddsförordningen, konsekvenserna/effekterna etc för 
fladdermusfaunan bör tas upp i behovsbedömningen samt hur man 
planerar och säkerställer att ingen ändring sker av det nationella 
miljömålet; Ett rikt växt- och djurliv. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål så att det visas att platsen är lämplig för den 
förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 
11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar: 

Planförslaget har reviderats och bearbetats enligt Länsstyrelsens 
kommentarer. 

• Avsnittet om dagvattenhanteringen har bearbetats. 

• All byggrätt är borttagen inom den fastställda 
utredningskorridoren för framtida riksintresset för 
Simrishamnsbanan.  

• Edast en passage över spårområdet kvartstår den har 
utformats i samråd med Trafikverket som kommer att bygga 
plankorsningen under våren 2022. Eftersom det är en intern 
förbindelse inom handelsområdet planläggs den som Trafik, 
precicerad Järnväg samt Trafik, preciserad intern 
handelstrafik för handelsområdet. Gång- och cykelbanan får 
egenskapen x eftersom den ska vara tillgänglig för allmän 
gång- och cykeltrafik på kvartersmarken i korsningen. Övriga 
delar planläggs den som Gång och cykelväg. z bestämmelsen 
har tagits bort. 

• Möjligheten för interna godstransporter mellan 
handelsområdena över befintlig viadukt på Gladanleden om 
Simrishamnsbana byggs ut, beskrivs. 

• Komplementbyggnaderns storlek och omfattning regleras i 
planen.  

• Planbeskrivningen har kompletterats kring artskydd. 

• Efter uppgifter om att sandödla observerats i området har 
fördjupad artinventering genomförts. I utredningen hittades 
ingen sandödla. 

• Kompensationsåtgärder för att gynna fladdermöss och de 
ekologiska värden som beskrivits på de öppna sandytorna, 
beskrivs.  

• Grönstråk som fungerar som spridningskorridorer redovisas. 
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2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig 
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst 
varit inriktad på genomförandefrågor. 

Plankartan 
Färg för PARK1 saknas i planbestämmelserna. 

Kombinationen CB som finns i plankartan återges inte under 
planbestämmelserna på samma sätt utan förekommer som uppdelade var 
för sig. För att göra kartan tydlig bör detta anges på samma sätt i 
plankartan som i planbestämmelserna. 

Att planbestämmelsen [HC1]T1 Handel/Centrum tillsammans med 
Järnvägsändamål utövas parallellt upplevs diffust och otydligt, och det 
finns en osäkerhet om dessa överhuvudtaget kan utövas parallellt. 
Detsamma gäller för det som ser ut att vara ”tillfälliga bygglov” i 
detaljplanen vilket angetts som ”/…/max 10 år med 5 + 5 års 
förlängning därefter järnväg”. Är syftet att området ska vara till för 
Handel och Centrum i den närmsta framtiden är det detta som bör 
anges, vilket också påtalas på sidan 46 i planhandlingarna. Då ändamålet 
för området ska ändras i framtiden är det kanske lämpligare att ta fram 
en ny detaljplan då det blir aktuellt med annat ändamål för området, som 
då exempelvis Järnvägsändamål. 

Utfartsförbud anges på ett antal platser i plankartan. Enligt Boverkets 
allmänna rekommendationer kan utfartsförbud inte anges i gränsen för 
planområdet. Samtliga utfartsförbud ligger i planområdesgränsen som 
det är nu. Även om det finns angränsande detaljplaner kan det ändå inte 
anges på detta sätt. 

Planbeskrivningen 
Fastighetskonsekvenser 

På sidan 46 anges att område 1, 2 och 3 blir allmän plats i detaljplanen. 
Plankartan innehåller inte område 1 och inte del av område 3 som ligger 
direkt norr om område 1 enligt kartan på sida 46. 

Rättigheter 

Det finns en befintlig ledningsrätt i norra delen (rättighetsbeteckning 
1270-847.1) inom fastigheten Slakteriet 11 som inte faller ut i 
detaljplanens u-område i plankartan. Ska ledningsrätten ligga kvar som 
den gör bör plankartan kompletteras med u-område även där. Ska 
ledningsrätten omprövas bör detta i så fall framgå i planhandlingarna. 

Ersättningsfrågor 

Det bör av planbeskrivningen framgå att kommunen har möjlighet att 
lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan 
att avtal föreligger med fastighetsägaren, samt att kommunen är skyldig 
att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det. 
Även de ekonomiska konsekvenserna av detta bör belysas i 
planbeskrivningen. Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i 
expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse 
träffas. 
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• PBL 6:13 – Kommunens rätt att lösa in mark. 
• PBL 14:14 – Kommunens skyldighet att lösa in mark. 

Bland annat är delar av område 2 och 3 kvartersmark i tidigare detaljplan 
(enligt karta och tabell på sidan 46-47). Fråga om inlösen av mark och 
ersättning därom bör tas med oavsett vem som äger marken. 

Kommentar:  
Planförslaget har omarbetats och bestämmelserna har reviderat. 

Utfartsförbud kommer fortsättningsvis sättas i plangräns då planområdet 
gränsar till allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
Gatufastigheten har funnits i sin nuvarande form större delen av 1900-talet 
fram till idag vilket gör att kommunen bedömer det som osannolikt att 
markanvändningen kommer att ändras.  

Fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen har reviderats. 

U-område har utvidgats för att omfatta alla allmänna ledningsrätter utom 
servisledningar till byggnader som inte längre finns kvar. 

Planbeskrivningen har kompletterats med text om ersättningsfrågor. 

3. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra handel och centrumändamål samt 
även pröva bostad inom planområdet. Trafikverket är berört då 
järnvägen går igenom planområdet, väg 11 som ligger söder om samt väg 
1516 som ligger öster om planområdet.  

Detaljplanen bygger på två etapper och första etappen är aktuell nu. 
Etapp två bygger på att viadukten över järnvägen är riven och att 
parkeringsområdet får en ny anslutning från väg 11. Etapp ett är därmed 
ett mellanläge, i avvaktan på etapp två, som inte är optimalt ur en trafikal 
lösning, men ändå ett faktum att förhålla sig till under detaljplanens 
genomförandeperiod. Även om etapp två är att föredra, kan det inte 
säkerställas att den blir genomförd och med anledning av detta måste 
etapp ett fungera fristående. Trafikverket anser därmed att etapp två bör 
tonas ned i planbeskrivningen och att fokus läggs på etapp ett.  

I planbeskrivningen framgår att exploateringen ska begränsas med 15% i 
den första etappen för att kapaciteten i korsningen Hanelundsvägen/ väg 
1561 inte ska överskridas. Trafikverket ifrågasätter hur detta ska 
säkerställas, då det inte framgår av varken plankarta, planbeskrivningen 
eller illustrationerna samt då fastighetsägaren har rätt att bygga i enlighet 
med planen under genomförandetiden. Den exploatering som 
trafikutredning och övrigt resonemang framhåller ska speglas i 
detaljplanekartan. Parkeringsplatserna inom området bör även dessa 
anpassas till exploateringen och Trafikverket efterfrågar en mer utförlig 
parkeringsutredning. 

Trafikverket efterfrågar ett utvecklat resonemang om antalet 
parkeringsplatser samt dess anpassning för den kommande 
exploateringen, både för Bo Ohlsson och för övriga verksamheter. Den 
reserverade parkeringsytan bör utgå ur plankartan, då den inte är aktuell i 
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etapp ett. När etapp två är aktuell, med utökad exploatering inom 
området, kan även denna parkeringsyta prövas. Trafikverket vill även 
påtala att parkeringsplatser för rörelsehindrade är placerade på ett minsta 
avstånd på 60 meter från entré, vilket inte är att föredra.  

Järnvägen 
Spårområdet som ligger mitt i planområdet är utpekat som framtida 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken, 
Simrishamnsbanan. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. För att inte inskränka på 
riksintresset får inga permanenta byggnadskroppar uppföras inom den 
fastställda utredningskorridoren. Detaljplanen har tagit höjd för detta 
och accepterar enbart bebyggelse under en tidsbegränsad period om 
maximalt 20 år. Det förväntas dock att Trafikverket blir remissinstans för 
samtliga bygglovsärenden inom korridoren. 

På sid 17 i planbeskrivningen föreslår Trafikverket följande korrigering i 
första stycket kring Simrishamnsbanan: 

I Trafikverkets Nationella Transportplan 2014-2025 saknades 
finansiering för fortsatt planläggning och byggnation av 
Simrishamnsbanan, vilket innebar att planeringen avbröts 2014. 
Åtgärden finns inte med i den nu aktuella transportplanen för 2018-2029, 
men utpekandet av framtida riksintresse ligger kvar. 

På illustrationskartan redovisas en passage för gångtrafik och 
persontrafik samt en för godstrafik över järnvägsfastigheten. Spår 6 är ett 
aktivt järnvägsspår och Trafikverket har behov av att kunna ställa upp 
tåg på detta spår, såsom tex makadamtåg eller spårriktare, till en längd av 
250 meter hindersfritt bakom växel 21. Växel 21 är placerad ca 30 meter 
söder om lokstallet. För övriga spår norr om väg 11 har Trafikverket 
inlett en process kring upphörande av underhåll. Trafikverket räknar 
med att en eventuell nedläggning och borttagning av spåren kan ske 
under 2026.  

Trafikverket kan acceptera en passage över järnvägen för all 
fordonstrafik samt gående. En passage bör förläggas så nära växel 21 
som möjligt och den ska utformas i samråd med Trafikverket och enligt 
våra riktlinjer, dvs en regelrätt plankorsning med kryssmärken mm. När 
tåget kommer ska en flaggvakt upprätthålla säkerheten. Trafikverket 
kommer att äga och drifta anläggningen samt ansvara för uppförandet. 
Då passagen är initierad av exploatörs behov ska kommunen/ 
exploatören stå för samtliga kostnader för genomförandet. Servitut är 
inte aktuellt i detta fall, men ett genomförandeavtal är aktuellt att 
tecknas.  

För att förhindra spårspring över järnvägsfastigheten måste stängsel 
uppföras, antingen av spårområdet eller parkeringsytan. Dialog kring 
utformning och placering ska ske i samråd med Trafikverket. 

Om Simrishamnsbanan blir aktuell bör en planskildhet för både gående 
och trafik upprättas. Detaljplanen har tagit höjd för en gångbro över 
spårområdet. Trafikverket anser att denna gångbro inte ska finnas med 
på detaljplanekartan, dels då Trafikverket inte vill binda upp sig till en 
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viss placering som inte är anpassad för järnvägens behov, dels att 
lösningen inte tillgodoser fordonstrafik. Var en planskildhet ska placeras 
bör ligga inom processen för en eventuell framtida järnvägsplan och utgå 
ifrån det regelverk som är aktuellt för tidpunkten. En eventuell framtida 
planskildhet är initierad av detaljplanen och ska därmed bekostas av 
exploatören och/eller kommun. Detta bör skrivas in i planbeskrivningen.  

Trafikutredning 
Trafikverket anser att bilagd trafikutredning är bristfällig och efterfrågar 
en trafikutredning som tydligt visar på de olika verksamheternas 
trafikpåverkan. Det saknas till exempel hur mycket trafik 
byggvaruhandeln kan komma att generera samt trafiken till och från Bo 
Ohlsson. Det framgår inte heller hur mycket godstrafik som planeras till 
och från verksamheten samt vilken typ av fordon som är aktuellt. Tydliga 
flödeskartor efterfrågas samt en utförligare beskrivning till de olika 
alternativen och det ska framgå vilka indata som har använts. 

Trafikutredningen ska även utgå ifrån att all befintlig trafik räknas upp till 
20 år efter det att området är fullt utbyggt, inte bara den regionala. 
Beräkningarna visar på en hög belastning i korsningarna och Trafikverket 
efterfrågar vilka åtgärder som kommer att göras. Dessa åtgärder ska 
dimensioneras för 20 år efter öppnande. 

Väg 1561 är en del av Skånes superbusstråk där bland annat bussens 
framkomlighet, restid och komfort är viktiga faktorer. Trafikutredningen 
bör ta med resonemang hur superbussen kommer att påverkas av 
vänstersvängande trafik till Hannelundsgatan. 

Buller 
Trafikverket anser att en bullerberäkning ska utgå ifrån prognosåret 2040 
för all trafik.  

Övrigt 
Sid 44, stycke tre. Här bör göras ett tillägg att planförslaget har tagit 
hänsyn till utbredningsområdet för Simrishamnsbanan och inte tillåter 
permanenta byggnadskroppar inom korridoren. 

Sid 44, stycke fem. Stryk väg 11 i texten då det skapar förvirring kring 
vad som avses. 

Sid 33. Det bör framgå att Trafikverket, Region Skåne och kommunen 
har tecknat en avsiktsförklaring gällande superbussåtgärder där rivning av 
viadukten är en del av paketet.  

Observera att fler synpunkter kan komma i senare skeden. 

Kommentar:  
Planen har omarbetats och begränsats. Bland annat har etappindelningen 
utgått. En eventuell rivning av viadukten, eventuell framtida anslutning direkt 
från Gladanleden, samt en eventuell Simrishamnsbana omnämns framöver 
endast som framtida möjligheter som om de genomförs bland annat kräver ny 
detaljplan. 
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Byggrätterna har minskat. All byggrätt är borttagen inom den 
fastställda utredningskorridoren för framtida riksintresset för 
Simrishamnsbanan.  

Trafikverket vill upphäva riksintresset för framtida järnväg men 
eftersom beslut inte är fattat i frågan finns riksintresset och dess 
konsekvenser med i planbeskrivningen. 

Kommunen bedömer att föreslagen detaljplan fortsatt beaktar och tar 
hänsyn till det framtida riksintresset för Simrishamnsbanan.  

Behovet av parkeringsplatser har beräknats utifrån den verksamhet 
som finns idag Parkeringsplatser för rörelsehindrade regleras inte i 
detaljplan. Illustrationskartan visar möjlighet till parkering för 
rörelsehindrade intill varuhusets entré. 

Planförslaget en passage över spårområdet strax norr om lokstallet. 
Plankorsningen har utformats i samråd med Trafikverket som 
kommer att bygga korsningen under 2022. 

Frågan om kostnad för avskärmning kring spårområdet regleras i 
avtal mellan kommunen och trafikverket och i avtal mellan kommunen 
och exploatören. 

Ny kompletterande trafikutredning har tagits fram beräknad på trafik 
2040. Som underlag för beräkningar av trafikalstring har 
omfattningen av planerade verksamheter, dess parkeringsbehov samt 
beräknad godstrafik använts. Beräkningen av trafikalstringen omfattar 
även trafiken från södra delen av Norra industriområdet i anslutning 
till Hannelundsgatan när detta område är fullt utbyggt enligt gällande 
detaljplan. Trafikutredningen visar att genomförandet av detaljplanen 
påverkar trafiken i korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. Dock 
inte så mycket att åtgärder behöver genomföras. I korsningen Väg 
11/Väg 1561 beräknas genomförandet av detaljplanen först ha 
negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från norr 
beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för 
köbildning. Detaljplanen har dock en genomförandetid på 5 år, och det 
finns planer på en ny utfart från det aktuella planområdet söderut till 
Gladanleden. Om planerad utfart blir verklighet kommer det att 
krävas ny detaljplan med tillhörande trafikutredning. Kommunen gör 
därför bedömningen att åtgärder inte ska utföras i detta läge. 

Planområdet väster om järnvägen har minskats, användningen handel och 
centrum har begränsats till nuvarande fastigheten Stärkan 1. Norr om 
fastigheten har området mellan Skräddaregatan och järnvägen planlagts som 
allmän plats, Natur. Föreslagen lastzon har flyttats söderut till varuhusets 
befintliga fastighet.  

Ny bullerutredning har tagits fram. Krav på bullerskydd mot intilliggande 
bostadsområde liksom krav på att ventilation och andra bulleralstrande 
anläggningar ska vändas bort från bostäder eller bullerskyddas har införts i 
planen.  
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4. Region Skåne 

(Kommunen har godkänt anståndsbegäran om förlängd samrådstid.) 

Planförslaget möjliggör stora ytor för handel och bilparkering och har ett 
tydligt fokus mot bilburna resenärer, med bilen som den fortsatt största 
marknadsandelen till området. Samtidigt gör planområdets centrala läge i 
orten, i anslutning till Tomelilla station och till en ny station för det 
regionala superbusskonceptet att platsen är strategiskt betydelsefull även 
för den framtida utvecklingen kollektivtrafik, både buss och tåg, samt 
gång och cykel i Tomelilla. Med utgångspunkt från ovanstående ser 
Region Skåne gärna att dessa färdmedel ges större utrymme i 
planförslaget. Därigenom finns potential att öka stationens tillgänglighet 
och attraktivitet då gatustruktur och rörelsemönster med mera förändras. 
God kunskap om rörelsemönster för olika grupper mellan kollektivtrafik 
och andra målpunkter inom orten är ett betydelsefullt underlag för beslut 
om förändringar i infrastrukturen. Många resor börjar vid hemmet. 
Därför är gena, jämna och trygga gång- och cykelvägar mellan 
bostadsområden och kollektivtrafik viktiga. Gång- och cykelvägars 
attraktivitet kan till exempel höjas genom cykelprioritering i korsningar, 
god orienterbarhet, gröna miljöer, god belysning och vindskydd. Hela 
resmönstret måste fungera för att invånarna ska välja kollektivtrafiken. 
Där har stationen en avgörande betydelse. Bytet vid stationerna bör vara 
så snabba, smidiga och säkra som möjligt. Det behöver finnas bra 
cykelparkeringar med bra låsmöjligheter. Vägledning och inspiration till 
hur cykeln kan höjas som ett attraktivt transportmedel genom fysisk 
planering kan hittas i TemaPM Planera för cykeln i småstaden.  
Vid utveckling av området ser Region Skåne möjliga samordningsvinster 
för orten, handelsområdet och kollektivtrafiken. Till exempel kanske det 
finns möjlighet till en mindre kiosk eller möjlighet till tillfällig 
användning såsom foodtrucks i anslutning till bussen. Goda kopplingar 
för gång och cykel och en attraktiv miljö kan även vara betydelsefullt för 
att locka besökare från handelsområdet till centrum, samtidigt som 
handelsområdet kan gynnas av att kunna göra reklam för att det är lätt 
för besökare att resa med buss och tåg.  

Region Skåne ser potential till att ta ett större grepp kring områdets 
utformning för att öka det hållbara resandet. Planeras det till exempel för 
ordentliga cykelparkeringar och kanske cykelgarage? Kan de nya 
anslutningarna över spårområdet, utöver att vara en passage från 
parkering till handelslokalen, även fylla en funktion som koppling för 
gående och cyklister mellan den nordvästra- och östra delen av orten? 
Finns det behov av en gång- och cykelkoppling även på den västra sidan 
av spåret? Med nuvarande utformning ser Region Skåne en risk att den 
stora obrutna byggnadskroppen väster om spåret blir en barriär för 
boende både till kollektivtrafiken och till handelsområdet.  

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 
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Kommentar:  
Planförslaget har reviderats och fotgängare och cyklister har tydligare 
prioriterats. Gång- och cykelväg planläggs för Norra promenaden längs med 
östra sidan av spårområdet. Det byggs en plankorsning över spårområdet som 
kopplar samman Norreplanområdet med befintlig gång- och cykelväg, Norra 
promenaden. Cykelnäten i norra Tomelilla kopplas samman med med centrala 
Tomelilla och stationsområdet. De stärkta kopplingarna ökar tillgängligheten 
till stationen vilket bidrar till att underlätta och öka resandet med 
kollektivtrafik. 

Byggrätter för kundvagnsgarage, kiosk, skärmtak m.m. har införst på 
parkeringen som markerats med plusmarkering på plankartan. Denna 
typ av små byggnader kiosker mm rymms även inom ytor med byggrätt. 

5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Föroreningar 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund (vi/oss) anser precis som det står 
i samrådshandlingen att den miljötekniska undersökningen påvisar 
föroreningar i marken och Slakteriet 11 och 46 bedöms därför inte vara 
lämplig för ändrad markanvändning för centrumändamål och park utan 
att åtgärder vidtas. 

Det framgår inte av samrådshandlingarna om det skett miljöteknisk 
markundersökning på övriga fastigheter inom detaljplanen (t ex Stärkan 
1). Vi anser att behovet av markundersökningar på övriga fastigheter 
behöver utredas innan beslut om detaljplan. 

Vi informerar om att eventuella efterbehandlingsåtgärder, sanering, 
markarbeten, schaktning eller dylikt som kan behöva vidtas i ett 
förorenat område ska föregås av en anmälan enligt 28 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska 
göras till oss i god tid, minst sex veckor, innan arbetet startar. Tiden 
räknas från det att anmälan anses komplett. Den som påbörjar en åtgärd 
i förorenat område innan anmälan gjorts kan dömas för otillåten 
miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst två år. 

Buller 

Enligt handlingarna planeras lastzoner intill bostäder vilket ur 
bullersynpunkt inte är bästa lokalisering. 

Trafikbuller har utretts men i samrådshandlingarna framgår att 
bullerutredning från verksamheter i form av t ex lastning/lossning och 
fläktar (industribuller) inte skett. Vi anser att buller från lastning och 
lossning på nuvarande verksamhet Bo Ohlsson kan mätas. Resultatet kan 
användas till en beräkning av buller till berörda fastigheter om planerad 
lastzon blir av. 

De fastigheter som är närmst att utsättas för industribuller är bland annat 
Skräddaren 1 och 2 samt Snickaren 10, 11 och 12. Vi anser att 
industribuller är något som behöver utredas innan beslut om detaljplan 
sker. 
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Trafik 

I dagsläget förekommer det bilköer från korsningen väg 11/ väg 1561 
och fram till korsningen väg 11/Malmövägen. Även på Malmövägen 
förekommer det bilköer. Kommer trafiken att ökas behöver detta särskilt 
utredas innan beslut om detaljplan sker. 

Det behöver utredas om infart med bil via Malmövägen är lämplig. 

Det framgår inte av samrådshandlingarna hur miljökvalitetsnormerna för 
luft påverkas. Dessa anger halter som juridiskt måste klaras för att inte 
bryta mot lagen. Dessa riktvärden ska dock inte tillämpas som en 
måttstock för när god luftkvalitet råder eller inte. Istället bör de strängare 
riktvärdena i preciseringarna av miljökvalitetsmålet "frisk luft" 
eftersträvas när olika lokaliseringsalternativ ställs mot varandra. 

Det är viktigt att påpeka att det även finns andra typer av utsläpp till luft 
än de parametrar som har beslutade miljökvalitetsnormer. Dessa kan för 
befolkningen vara lika avgörande för luftkvaliteten som de parametrar 
med miljökvalitetsnormer. Ett vanligt klagomål är t ex lukt. 

Vattenskyddsområde 

Enligt samrådshandlingarna finns ett vattenskyddsområde för vattentäkt 
nordväst om planområdet. Vi anser att detaljplanen inte påverkar 
vattenskyddsområdet mer än nuvarande användning av området. 

Dagvatten 

Det framgår av samrådshandlingarna att ett förslag till avledning av 
dagvatten kan ske via dagvattendammen som då ska fungera både som 
ett fördröjningsmagasin och rening. Då dagvattnet ska ledas vidare från 
dammen kan provtagningsplan på dagvatten från dammen med fördel 
tas fram. Som det framgår av samrådshandlingarna ska inte dagvatten 
försämra någon enskild kvalitetsfaktor i recipienten. Stockholm, 
Göteborg och Malmö har var och en för sig tagit fram riktlinjer för ett 
antal parametrar för dagvatten som kan användas som måttstock för 
kvaliteten på det utsläppta dagvattnet. 

För recipienten innebär det att miljökvalitetsmålet för levande sjöar och 
vattendrag samt miljökvalitetsnormer för fiskvatten ska klaras. 

I samrådshandlingarna beskrivs olika typer av LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten). Förutom dammen framkommer t ex 
gröna tak, infiltrering i genomsläppliga parkeringsplatser och 
underjordiska fördröjningsmagasin. 

Eftersom det beskrivs i samrådshandlingarna om tidigare problem att ta 
hand om dagvatten i området, anser vi att gröna tak på ny bebyggelse 
definitivt är något som ska utredas innan beslut om detaljplan sker. 

Gröna tak kan återskapa platser för lokala växter som har försvunnit och 
även utforma nya habitat om taket anläggs med växter som inte tidigare 
funnits. 

Gröna tak kan ta upp vatten av växtligheten och avdunstas tillbaka till 
atmosfären. Dessutom har gröna tak en god vattenhållande förmåga 
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särskilt jämfört med traditionella tak som inte har den alls. Detta bidrar 
till fördröjning av dagvatten och minskar trycket på dagvattensystemet. 

Det framgår inte av samrådshandlingarna om hänsyn tagits till 
mikroplaster från t ex dagvatten från parkeringsytor. De största 
utsläppen av mikroplaster sprids till hav och vatten via 
dagvattensystemet. I dagvattnet finns till exempel mikroplastpartiklar 
från bildäck, plastskräp och metallföroreningar från bilar. 

Parkering 

Det framgår inte av samrådshandlingarna om laddstolpar för elbilar 
planeras inom området. Vi anser att det kan vara värt att utreda detta 
vidare. 

Fladdermöss 

Vi har inte tillsyn på 7 kap miljöbalken (skydd av områden) samt 8 kap 
miljöbalken skydd för djur och växter. Men vi tänker att kommunekolog 
och/eller Länsstyrelsen Skåne kan ha fler synpunkter kring detta. 

Fladdermöss dess boplatser och jaktrevir är skyddade och det framgår 
inte riktigt i detaljplanen. 

I samrådshandlingarna står att "fladdermössen kommer att påverkas vid 
en exploatering men i rätt liten skala". "Förutsatt att dammen och viss 
träd- och buskvegetation sparas och att området inte lyses upp på 
kvällarna utan delar får vara mörka, så borde dessa anpassningar räcka 
som hänsyn". Med tanke på att det kommer bli handelsområde antar vi 
att det kommer att bli upplyst i området och då borde fladdermössen 
påverkas. 

Avfall 

Bebyggelse och byggnadsverk behöver utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl. a 
möjligheterna att hantera avfall. Vid planläggning är det viktigt att i ett 
tidigt skede hantera avfallsfrågan så att störning inte uppstår samt att 
tillgänglighet både för boende och avfallshämtare fungerar. 

Bostad 

I planbestämmelsen finns ett CB inskrivet där Disponentvillan står idag. 
Det betyder att både centrumverksamhet och bostad är tillåten enligt 
planen. Vi anser att om utredningen kring Disponentvillan kommer fram 
till att den inte går att rädda, finns ingen mening att i planbestämmelsen 
viga platsen för bostäder. 

Kommentar:  
En historiks inventering för hur marken på Stärkan 1 använts har 
genomförts och det bedöms mindre troligt att det förekommer 
föroreningshalter som överskrider de generella riktvärdena för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Då det dock inte går att utesluta 
ska kompletterande undersökning undersökning redovisas inför 
exploatering. 
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Planbeskrivningen har kompletteras med information om 
anmälningsplikt till miljöförbundet innan marksanering får 
genomföras. 

Planförslaget har reviderats och omarbetats. Planerad godsmottagning har 
flyttats. Det tillåts inga bostäder. Ny bullerutredning visar att bullerskydd 
krävs mot intilliggande bostadstäder för att industribuller inte ska överskrida 
riktvärdena. Bestämmelse om bullerskydd införs på plakartan. 
Ny kompletterande trafikutredning har tagits fram beräknad på trafik 
2040. Trafikutredningen visar att genomförandet av detaljplanen 
påverkar trafiken i korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. Dock 
inte så mycket att åtgärder behöver genomföras. I korsningen Väg 
11/Väg 1561 beräknas genomförandet av detaljplanen först ha 
negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från norr 
beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för 
köbildning. Om planerad utfart från parkeringen till Gladanleden blir 
verklighet kräva Det ny detaljplan med tillhörande trafikutredning. 
Kommunen gör därför bedömningen att inga åtgärder ska vidtas i detta 
läge. 

Det finns inga mätningar som visar att miljökvalitetsnormerna för luft 
överskrids i kommunen. Planområdet är öppet med god luftväxling risken att 
miljökvalitetsnormaerna ska överskridas bedöms därför som försumbar. 

Kommunen är postiv till gröna tak för att bidra till att fördröja dagvatten och 
laddstolpar på parkeringen och kan verka för att det kommer till ståd. Det är 
dock inte inte möjlighet att kräva detta i detaljplan. 

Plankartan har kompletterats med planbestämmelser om marklov för 
att fälla träd, samt krav på nyplantering. I plabeskrivningen redovisas 
trädbevuxna grönstråk. Kompensationsytor för ruderatmarksväxter och 
insekter som avsätts inom och utanför planområdetregleras på 
plankartan och redovisas i planbeskrivningen. 

Avfallshantering föreslås vid lastplatserna, de ingår i bullerberäkningen 
och behandlas i samband med bygglov.  

6. Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har följande detaljsynpunkter: 

• Det saknas beteckning på plankartan för bostadsbestämmelsen. 
Den separat bostadsbestämmelsen tas bort då användning 
Bostad är kombinerad med Centrum. 

• Ingående fastigheter i planområdet har ändrats. 
Planhandlingarnas texter, kartor och illustrationer korrekturläses 
med avseende på ingående fastigheter och ytor. 

• Byggrätt: Prickmark för att undvika stor skuggverkan, nv delen 3-
4 meter för att inte skapa en skärm mot öster. byggförbud zon 
som krävs vid en framtida elektrifiering. 

• Område för livsmedel bör begränsas i motsvarande omfattning 
som i nu gällande plan. 
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• Eftersom dagvattenmagasinet måste röjas ur och volymen 
återställas ska dispens för fladdermöss m fl arter sökas. Detta ska 
tas upp i genomförandebeskrivningen. 

• Området ska förses med gång- och cykelväg, vilket innebär att 
belysning kommer att sättas upp för tryggheten. Detta ska tas 
upp i genomförandebeskrivningen. 

• Den naturvärdesinventering som gjorts måste kommenteras, då 
hela området redan är i anspråktaget och det inte är rimligt att 
användningen av området ska begränsas av brist på underhåll av 
bebyggd fastighet inom detaljplan. Frågan om kompensation 
borde därför inte vara tillämplig här, då det inte är jungfrulig 
mark som tas i anspråk. Kartan måste också rättas då legend och 
markeringar inte verkar samstämma.  

• Fornlämningen måste preciseras bättre, det framgår inte tydligt 
om den ligger under asfalt eller kommer att beröras. Den måste 
också kommenteras. 

• Byggnadshöjden är satt till 10 meter. Bör höjas till 12 m där man 
avser att uppföra nya varuhusbyggnader (begränsningar, se 
tidigare kommentar). 

• Byggrätten för hotellet bör utökas, så att en rimlig mängd rum 
kan anordnas. 

• Skydd för vattentäkten måste kommenteras i relation till 
föroreningar. 

• Resonemanget kring dimensionering och utformning 
dagvattendammen måste fördjupas. Krävs koppling till 
dagvattenutrednigen för att kunna fördröja dagvatten inom 
planområdet och på aktuella fastigheter. 

• Saneringsbehovet måste förtydligas så att det framgår vad som 
måste tas bort, och vad som kan behållas under framtida 
byggnader och hårdgjord mark. 

• Radonförekomst ska framgå, men vilka exakta åtgärder som 
krävs vid bygglov ska inte slås fast i detaljplan utan lämnas öppet 
för fler tekniska lösningar som ska läggas fram senast vid tekniskt 
samråd vid framtida byggnation. 

• Buller behöver förtydligas. Gällande värden? 
• Byggrätten bör matcha möjlig byggrätt enligt trafikutredning. 
• Trafikutredning bör kompletteras med konsekvenser för boende 

sydost om området och påverkan på Norregatan respektive 
Sälshögsvägen. 

För övrigt har byggnadsnämnden inget att erinra. Byggnadsnämnden 
föreslår därför att ovanstående synpunkter kompletteras och att planen 
därefter ställs ut på nytt. 

Kommentar:  

Planförslaget har omarbetats och kompleterats.  

Planområdet minskats och användningen handel och centrum 
begränsats till kvarteret Stärkan och allmän plats, Natur, planlagts 
norr om kvarteret. 
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Inga bostäder tillåts. 

Texter, kartor och illustrationer avseende ingående fastigheter och ytor har 
korrigerats. 

Ny skuggstudie har tagits fram och planförslaget har reviderats med minskad 
byggrätt och byggnadshöjden har sänkts till 10 m och med lägre tillåten höjd 
mot bostadskvarteren. Byggrätten som tillåter hotell är reviderad då eftersom 
Scanvillan brunnit ner och rivits. Den totala byggrätten inom planområdet är 
anpassad enligt trafikutredning och är balanserad med handelsområdets 
planerade verksamheters parkeringsbehov. 

Kommunen har bedömt att användningsbestämmelsen detaljhandel inte 
ska begränsas gällande livsmedelsförsäljning. 

Planbeskrivningen har kompletterats med text om kompensations-
åtgärder och hänsysnstagande till skyddade växter och djur. Samt om 
behov av åtgärder för infiltration och fördröjning av dagvatten samt för 
biologisk mångfals kring dammen  

Planbeskrivningen och behovsbedömningen har kompletterats med text 
om saneringsbehov. 

Ny bullerutredning är framtagen och planbeskrivningen har 
kompletterats gällande buller. 

Ny trafikutredning är framtagen. Kommunen avser vid behov stänga av 
för all fordonstrafik mellan Norregatan och Sälshögsvägen samt stänga 
av Sälshögsvägen någonstans norr om Hannelundsgatan. Detta har 
framtagen trafikutredning haft som förutsättning och har därför inte 
utrett konsekvenserna av genomfartstrafik på Norregatan och 
Sälshögsvägen. 

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

(Kommunen har godkänt anståndsbegäran om förlängd samrådstid.) 

Planen har internremitterats till berörda enheter inom 
samhällsbyggnadsavdelningen. VA-enheten har följande synpunkter på 
föreslagen plan: 
Synpunkter på plankartan 

• Beteckningen b2 bör tillämpas även på ytan n1, dvs. att minst 
90% av marken ska vara genomsläpplig. 

• Det bör kontrolleras så att u-området omfattar samtliga befintliga 
(och framtida) VA-ledningar. Bör inte även delar av GC-väg och 
PARK1 omfattas av u-område? 

Synpunkter på planbeskrivningen 

• Under avsnittet Teknisk försörjning, Vatten och avlopp bör det 
stå att ”Fastigheterna (alternativt planområdet) ligger inom 
kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten.” Huruvida fastigheterna har anslutning till 
vattentjänsterna (dvs. är VA-abonnenter idag) bör ej beröras, då 
det kan komma att krävas nya förbindelsepunkter vid en framtida 
användning av området. 
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Förutom ovanstående inväntar VA-enheten slutförandet av 
dagvattenutredningen för vidare granskning och eventuella synpunkter. 
Det vi dock redan nu vill belysa ur dagvattenperspektiv, och anser att 
detaljplanen ska ta hänsyn till, är följande: 

• Det befintliga dagvattensystemet är högt belastat med dagvatten 
från hårdgjorda ytor uppströms och är känsligt för ytterligare 
påverkan (vilket också belyses i planbeskrivningen). 

• Planområdet ligger intill ett vattenskyddsområde för kommunal 
vattentäkt och delvis inom en grundvattenförekomst klassificerad 
enligt vattendirektivet. Precis som det beskrivs i 
behovsbedömningen av MKB, ska avrinning ske bort från 
vattenskyddsområdet så att förorening undviks. 

• Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas, vilket kan innebära 
olika lösningar som att fördröja nederbörd nära källan, 
infiltration till marken (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten), 
trög avledning från så kallade gröna tak, etc. Det är viktigt att 
detaljplanen medger ytor för detta, såsom eventuell utvidgning av 
den befintliga dagvattendammen. 

• Kraftiga skyfall måste hanteras med en höjdsättning av området 
som minimerar risken för skador på bebyggelsen. Detaljplanen 
bör beskriva hur avrinningen från hårdgjorda ytor ska ske vid 
stora nederbördsmängder eller vid snösmältning. Dagvatten är en 
fråga för samhällsplaneringen och inte enbart en teknisk rörfråga. 
VA-huvudmannen anses ansvara för att hantera ett visst 
dagvattenflöde, medan kommunens ansvar för att planera 
bebyggelse och samhälle så att översvämningar undviks sträcker 
sig betydligt längre. 

 

När det gäller trafiksituationen anser Samhällsbyggnadsverksamheten att 
för att undvika en ökad trafik via norra delen av Norregatan till Bo 
Olssons nya infart, så bör vi stänga av där Norregatan övergår till 
Sälshögsvägen. Detta gäller även trafik som svänger av vid 
sälshögskorset och tar sig till Bo Ohlsson på den gamla Sälshögsvägen, 
vilken är en samfällig väg fram till Swegons in och utfart. Denna bör i så 
fall stängas av norr om korsningen med Hannelundsgatan. Alternativt 
strax norr om Swegons in och utfart. 

I övrigt tillstyrker samhällsbyggnadsavdelningen planen. 

Kommentar: Planförslaget har omarbetats och reviderats. 

Fd Scanvillans trädgård har ändrats till Natur, där kommer träden 
att sparas och marken att vara genomsläpplig. 

Plankartan gällande markreservat för allmännyttiga underjordiska (u) 
ledningar har reviderats. Alla befintliga VA-ledningar omfattas av u-
område utom en spilledning inom Stärkan 1. Den läggs om för att inte 
begränsa byggrätten. Den nya ledningen läggs under järnvägen i 
plankorsningen. Arbetet utförs på bekostnad av exploatören. Inom 
mark planlagd som allmän plats krävs inte markreservat för 
underjordiska ledningar. 
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Planbeskrivningen har reviderats enligt synpunkter gällande vatten och 
avlopp samt dagvatten.  

Ny kompletterande dagvattenutredning är framtagen. 
Dagvattenutredningarna utreder förutsättningarna för en fungerande 
dagvattenhantering. För att ta hand om dagvatten inom planområdet 
föreslås i utredningarna fördröjningsmagasin varifrån dagvattnet sedan 
leds vidare till dagvattendammen och det kommunala 
dagvattensystemet. Kommunen avser att i överenskommelse med 
fasighetsägaren/exploatören avtala att dessa fördröjningsmagsin 
kommer rill stånd inom kvartersmark. Fördröjnignsmagasin är en 
förutsättning för att minimerar riskerna för översvämning i 
angränsande områden.  

Avrinning ska ske bort från vattenskyddsområdet så att förorening av 
vattentäkten undviks. Planbestämmelse om genomsläpplighet 
säkerställer viss infiltration. Gröna tak är planenligt, men är inget som 
regleras i detaljplanen. Utvidgning av dagvattendammen bedöms 
rymmas inom allmän plats, Natur.  

En del anslutningshöjder har lagts till. Höjdsättning i övrigt behandlas 
inom ramen för bygglovsprocessen. 

Möjligheten att stänga av för all motorfordonstrafik mellan Norregatan 
och Sälshögsvägen, samt på Sälshögsvägen norr om Hannelundsgatan 
har tagits med som en förutsättning i det fortsatta planarbetet och i den 
nyframtagna trafikutredning. Detta då det inte bedöms lämplig med 
genomfartstrafik från och till handelsområdet via Norregatan och 
Sälshögsvägen. 

8. TeliaSonera Skanova Access AB Infraområde Syd 

Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer 
att beröras av planens genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår 
ungefärligt av bifogad karta. Skanova har med anledning av detta 
följande synpunkt som vi vill få införd i genomförandebeskrivningen: 

”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren. 
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Kommentar:  
Text om genomförandekostnad har kompletterats.  

9. Telia Towers Sweden AB 

Telia Towers Sweden AB, ”Telia” har i dagsläget på fastigheten Slakteriet 
11, Tomelilla, en anläggning för mobilbasstation med aktivt 
nyttjanderättsavtal. 

Då det är av största vikt för samhället och dess infrastruktur att Telia kan 
bibehålla ett väl fungerande mobilnät bör hänsyn i planarbetet tas till 
aktuell mobilbasstation. Att Telia även framöver ska kunna bibehålla och 
aktivt använda sig av det avtalade området, samt tillfartsväg, är vitalt. Vid 
en utbyggnad av området med större flöde av människor ökar även 
behovet av ett utbrett mobilnät, vilket är av intresse för samtliga aktörer. 

Utifrån det ovan sagda är det rimligt att Telias mobilbasstation inom 
Slakteriet 11, Tomelilla, inte påverkas av områdets planer och att denna 
tas hänsyn till i kommunens planarbete framöver. 

Kommentar:  
Mobilbassationen ligger inom mark som planläggs handelsområde som endast 
får bebyggas med telemast och tillhörande teknisk anläggning. Eftersom det är 
samma markägare bör nyttjanderättsavtalet fortsätta gälla som tidigare.   

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. 

Inom området har E.ON markförlagda låg- och- mellanspänningskablar, 
flera kabelskåp, samt en transformatorstation, vänligen se bifogad karta. 
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För våra mellanspänningsanläggningar och transformatorstation har 
E.ON avtalsservitut, och för våra lågspänningsanläggningar grundar vi 
vår rätt med de allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012K) som gäller mellan 
elnätsföretaget och kunder som är anslutna till elnätet. 

Kablar 
Mellanspänningskablar kommer hamna inom kvartersmark. E.ON har 
beställt kabelinmätning för dessa kablar. Tyvärr kan det komma att dröja 
med svar på grund av semestertider, men vi återkommer när 
inmätningen är gjord med en ny karta för en exakt position av hur 
kablarna ligger. Resten av kablarna kommer även de behöva kabelvisning 
innan markarbete påbörjas, vilket beställs kostnadsfritt i fält via vår 
kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-
ledning.html 

Mellanspänningskablarna nämnda ovan kommer behöva u-område. 
E.ON noterar att u-område placerats ut för mellanspänningskabeln på 
slakterifastigheten, men saknar u-område för kabeln på norra delen av 
fastighet ”Stärkan 1” samt den lilla sträckan in till själva 
transformatorstationen (för mellanspänningen, röda kablarna). 
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Beroende på inmätningen kan även en liten bit på slakterifastighetens 
östra del hamna i kvartersmark och därför bli aktuellt för u-område, se 
bifogad bild). 

 
För att mellanspänningskablarna ska vara förenlig med detaljplanen yrkar 
E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med 
markkabeln i mitten på nämnda platser. Den restriktion i 
markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i 
planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller 
vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska 
starkströmsanläggningar”. 

Fortsatt, för elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte 
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan 
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ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. 

E.ON noterar i planbestämmelserna under ”Teknisk försörjning” att ni 
upplyser om att vi har koncession inom området, att en förstärkning av 
elnätet kan bli aktuell samt att eventuell flytt/skada av våra anläggningar 
bekostas av den som begär eller orsakar det, vilket vi är tacksamma för.  

Transformatorstationer 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en 
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, 
vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. 
I dagsläget har E.ON en transformatorstation inom planområdet 
(TLAS109, ”Skräddarplan”). E.ON hemställer att det i plankarta sätts ut 
ett E1-område för denna med informationen ”Transformatorstation”. Ett 
minsta område på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra 
normalt underhåll. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till 
transformatorstationen med tungt fordon. För att följa 
starkströmsföreskrifterna krävs att plankartan och planbestämmelserna 
säkerställer att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 
upprätthålls, förslag på text är ” Minst 5 meters avstånd mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller upplag.”. 

Som skrivet i planbestämmelser kan det komma att bli aktuellt med fler 
transformatorstationer beroende på effektbehov. E.ON noterar en utsatt 
transformatorstation i plankarta med beteckningen b1. E.ON hemställer 
att denna ändras till E1 med samma regelverk som ovannämnd 
transformatorstation. E.ON vill även ha, - som även ni skriver, ett E1-
område på den östra delen av planområdet med samma regelverk som 
resterande transformatorstationer. Vi ber att få återkomma om vilka 
åtgärden som behövs när planarbetet fortskrider. 

E1-området bör läggas under rubriken ”kvartersmark” i plankartan. 

Slutligen får det inom området inte planteras buskar eller träd då vi 
underhålls röjer marken runt stationer.  

Övrigt 
E.ON förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande 
läge och att vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens 
genomförande. Alla eventuella flyttningar och ändringar bekostas av 
exploatören, vilket vi notera finns upptaget i planbeskrivningen. 

Kontakt med oss behöver göras i god tid innan markarbeten påbörjas.  

Kommentar:  
I samråd med E.ON har befintlig transformatorstation säkerställts genom 
användningsbestämmelse teknisk anläggning med precisering 
transformatorstation, samt för att säkerställa utrymme för ytterligare 
transformatorstation vid eventuellt ökat effektbehov har ytterligare yta 
planlagts som teknisk anläggning, transformatorstation. 

För att säkerställa starkströmsledningarna till och från transformatorstationen 
planläggs markreservat för allmänna underjordiska ledningar, i form av u-
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område. I samråd med E.ON har u-områden reviderats utifrån inmätta 
ledningar. 

11. Sälshögs Bys Samfällighetsförening 

Vi på Sälshög Bys Samfällighetsförening bedriver sedan 1970 talet 
vägunderhåll som en vägsamfällighet med ca 20 delägare med olika 
andelar. Detta med privata medel, där vi idag även har ett kommunalt 
vägbidrag på ca 2400,00 SEK för bl.a. snökörning och underhåll. 

Vi framför här en oro från våra vägmedlemmar i Sälshög Bys 
Samfällighetsförening angående det förslag som Samhällsbyggnad prövar 
till arbetsutskottet för Slakteriområdet med omnejd. Vid vårt senaste 
årsmöte framförde medlemmar denna oro för starkt ökad trafik på våran 
väg, som sträcker sig från Spjutstorps korset ner mot Österlens 
Lastvagnar över en mindre bäck med en vägtrumma (bro). Vid ändrad 
plan med in/utfart från ett så stort handelsområde via Hannelundsgatan, 
är det idag med GPS vägledning i våra bilar så att trafikökningen efter 
detta är uppenbar. 

Vägen är gammal och smal med begränsad framkomlighet över 
vägtrumma med lägre hastighetsbegränsningar. 

Den används även flitigt för promenader, motionslöpning och 
hästridning varpå en trafikökning ses omöjlig och olämplig. 

Vi vill på så här vis uppmärksamma Er om detta. Vi har även för avsikt 
att deltaga vid kallat samrådsmöte 21 augusti kl 18:00 på Tomelilla 
Station och även där föra diskussion kring detta för att tillsammans hitta 
en optimal lösning. 

-Vi kräver att Samhällsbyggnad tar denna yttrande oro, till sin prövning 
vid utformningen av förslag till arbetsutskottet. 

Sälshögs Bys Samfällighetsförening har inkommit med kompletterande yttrande: 

Nu efter vårt (Styrelsen) deltagande vid samrådsmötet i Folket park den 
20 augusti, sänder vi här vårt yttrande med fyra kompletterande frågor. 

Vi vill även inledningsvis tillägga och förtydliga att vägföreningen inte på 
något vis är emot Bo Olssons expansion vid slakthusområdet men 
däremot att kommunen tar höjd för de trafikeffekter som detaljplanen 
innebär för den omgivande boendemiljön. 

Kompletterande fyra frågor efter samrådsmötet: 

Fråga 1: 

Vi kan ej finna någon trafikutredning i förslaget om hur trafiken 
påverkas i norra delarna om handelsområdet, och då tänker vi på våran 
Samfällda väg. Hur tänker ni lösa detta? 

Fråga 2: 

Om GPS, trafikvägledning i bilar. På mötet nämndes att 
Gatuförvaltningen i kommunen kan påverka/leda bort trafiken från 
Hannelundsgatan. Är detta möjligt? 
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Fråga 3: 

Samfällighetsföreningen har enligt 48 a § Anläggningslagen rätt att 
Delgiva företag med andelar, som en följd av att slitaget ökar på vägen 
samt ta ut en ersättning för slitage på förrättningsvägen. Känner 
kommunen till detta och anser ni det är lämpligt att behöva göra i detta i 
planförslaget med Bo Olsson AB? 

Fråga 4: 

Om vi stänger av våran samfällda väg, innebär det att Sälshög Bys 
Samfällighet tappar nuvarande vägbidrag för underhåll och snökörning. 
Är Tomelilla kommun intresserade att därav lösa ut vägen, om detta 
anses som en lösning? 

Kommentar:  
Detaljplanen kan inte reglera frågor utom planområdet. Skrivelsen har 
skickats till enheten Trafik och service. 

Era synpunkter om ökad trafik på er väg har tagits i beaktande. Kommunen 
avser vid behov stänga av för all fordonstrafik där Norregatan övergår till 
Sälshögsvägen. Även Sälshögsvägen avses stängas av någonstans norr om 
Hannelundsgatan. Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå. 
Trafikutredningen redovisar att trafiksituationen efter föreslagna åtgärder 
utanför planområdet genomförts är tillräckligt. 

12. Bo Ohlsson AB, Stärkan 1 

I egenskap av fastighetsägare av Stärkan 1, Tomelilla vill vi framföra våra 
synpunkter på det presenterade förslaget till ny detaljplan enligt följande.  

f1 Området skall inte vara ett krav utan ett alternativ till lösning. Vi 
förutsätter att all trafik går i samma plan. 

x1 Här framgår det inte vem som skall vara väghållare. Vi anser att 
uppbyggnad och underhåll måste ligga på kommunen. 

r1 k1 Eftersom byggnaden blivit kraftigt eldhärjad anser vi att den 
måste rivas. Detta styrks av den sakkunniges utlåtande. 

Inom Slakteriet 11 måste det finnas möjlighet till följande 

• Byggrätt för anordning med tak för kundvagnar, 4 enheter på 
vardera 40 m2 

• Byggrätt för uppställning av vagn för försäljning t.ex korvvagn. 

• Det måste kunna vara möjligt att anordna en uteservering i 
anslutning till lokstallet om detta skall kunna användas som café 
eller liknande. 

• Området för disponentvillan måste nu ändras och vi föreslår att 
detaljplanen får beteckningen HC1 men att det skall vara tillåtet 
att uppföra hotell.  
Marken intill som har beteckningen b1 respektive n1 måste också 
ändras då vad vi förstår förutsätter att disponentvillan skulle vara 
kvar. 
Byggrätten måste därför utökas på dessa områdena dock men 
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hänsyn till intilliggande bebyggelse. 
Utfartsförbudet utmed Slakterigatan tages bort för att möjliggöra 
en infart längre i väster och inte i direkt anslutning till fastigheten 
Slakteriet 42. 

Inom Stärkan 1 måste det kompletteras eller ändras 

• Utfartsförbudet i nordvästra delen måste tagas bort gäller från 
Malmövägen in på Skräddaregatan c:a 75 m. Här måste 
varuintaget vara kvar för att kunna täcka denna del av butiken. 
Det är orimligt att alla transporter skall gå genom hela butiken. 
När denna del bebyggs försvinner automatiskt möjligheten till in- 
o utfart. 

• Utfartsförbudet i hörnet av Skräddaregatan vid 
transformatorkiosken måste upphävas för en in- o utfart. Detta 
för att kunna ha alternativa lösningar för transporter inom 
fastigheten fram till dess att byggnationen genomförts i denna 
del. 

• Den totala byggnadshöjden på fastigheten norr om Stärkan 1 kan 
sänkas till 7 m. 

Illustrationen visar trafikflödet mm som dock inte går att utläsa av 
detaljplanen. Vi anser att detta skall även framgå här. 

Med anledning av vad vi nu framfört emotser vi en revidering då våra 
synpunkter annars påverkar verksamhetens utveckling på ett negativt 
sätt. 

Kommentar:  
Planförslaget har omarbetats i dialog med exploatören. Planbestämmelse om 
gångbro (f) har tagits bort. Planbestämmelser om markreservat för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik (x) har tagits bort inom kvartersmarken för 
detaljhandel och centrumändamål förutom för delen för planerad plankorsning 
och anslutande gång och cykelväg inom Trafikverkets fastighet. 

Scanvillan har rivits. 

Egenskapsbestämmelse reglerande byggrätt för komplementbyggnader inom 
området för planerad parkering har lagts till. 

Caféverksamhet och uteservering ryms inom användningen centrumändamål. 
Byggrätten för lokstallet har reviderats. 

Då Scantvillan rivits har planförslaget för den delen ändrats till 
Detaljhandel och Centrum, vilket innebär att hotell och vandrarhem 
fortsatt får finnas. Föreslagen byggrätt är anpassad för bevara ett antal 
stora bokar och andra träd som växer i och kring trädgården. 
Trädgården planläggs som allmän plats, Natur. Syftet är att sparade 
träd och iordningställd sandmark ska gynna de rödlistade arter som 
finns inom planområdet. En mindre yta planläggs som uteplats till 
hotellet trädgården.  

Utfartsförbudet kvarstår mellan handelsområdet och Slakterigatan då 
kommunen inte bedömer det lämpligt med genomfartstrafik på Slakterigatan 
och genom bostadsområdet.  
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Utfartsförbudet för fastigheten Stärkan 1 har reviderats. Utfarter för befintlig 
godsmottagning blir planenliga men regleras längre västerut. Utfartsförbudet 
intill transformatorstationen från Stärkan 1 kvarstår i övernskommelse med 
er som fastighetsägare och exploatär. 

Kommunen har i samråd med er som fastighetsägare och exploatör valt att ta 
bort detaljhandel och centrumändamål norr om fasigheten Stärkan 1. Därmed 
har också byggrätten tagits bort. 

Illustrationskartan har reviderats enligt reviderat planförslag. 

13. HB L-H Månsson,  

• Stäng av chikanen mellan Norregatan och Sälshögsvägen. 
Dagligen sker här incidenter med lastbilar som ignorerar 
förbudsskyltarna, samt personbilar som kör i hög fart igenom 
chikanen och därmed struntar i bla högerregeln till Slakterigatan 
och Eriksgatan. Inkörseln till Norregatan från Gladanleden bör 
göras smalare vilket tydligör avstäning, likt den som finns söder 
om gladanleden på Norregatan. 

• Behåll cykelbanan mellan Slakterigatan och Eriksgatan. 

• Bevakat övergångställe med trafiksignaler korsningen 
Norregatan-Gladanleden. 

• Ingen fordonstrafik in eller ut från Scanområdet vi Slakterigatan 
eller Eriksgatan. 

Kommentar:  
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet ingår inte detaljplanen. 
Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på kommunen. 

Utfartsförbud föreslås i planen mellan handelsområdet och Slakterigatan. 

Gemensamma yttranden 

Flera privatpersoner har kopierat in eller citerat identiska yttranden från 
fyra olika skrivelser numrerade A-D. Dessa redovisas och kommenteras 
här. I varje enskilt yttrande där någon an dessa skrivelser förekommer 
hänvisas till de gemensamma svar som lämnas tillsammans med 
yttrandena. 

Gemensamt yttrande A 

Stäng mellan Norregatan och Sälshögsvägen. Sätta upp Vägmärke 
återvändsgata på Norregatan vid infarten från Gladanleden och smalna 
av infarten till Norregatan. 
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Visa in alla leverans från Malmö-Sjöbo-Ystad via svamparondelen – 
Sälshög – Hannelundsgatan. 

Kommentar:   
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet reglars inte i 
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på 
kommunen. 

Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik. 
Kommunen avser dessutom vid behov stänga av för all 
motorfordonstrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen. 
Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå. 

Gemensamt yttrande B 

Förslag bygg ut trottoaren på Norregatan 34 i korsningen Östra utfarten 
Norregatan. Behövs för att lastbilarna skall se att de inte får köra igenom. 
Flytta ut skylten på utbyggnaden som säger detta. Plus att det hade varit 
bra med en skylt även på Östra utfartsvägen som sa att lastbilarna inte 
fick vända in mot Norregatan. 

 
Att vinna på utbyggnaden 

När man skall gå över på övergångsstället behöver man inte gå ut flera 
meter ut i gatan för att kunna se trafiken från väster. 
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Lastbilarna från höger kan se att de inte får köra in där och de slipper 
hålla på och försöka vända för att komma ut igen vilket tar tid från 
föraren och ställer till problem och har betytt att där får komma en 
annan chaufför och lös av. Eller som någon gjort backa ut på östra 
utfarten. 

Ut körning från Norregatan 34 kan göras utan risk. 

Kommentar:   
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet regleras inte i 
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på 
kommunen. 

Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik. 
Kommunen avser dessutom vid behov stänga av för all 
motorfordonstrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen. 
Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå. 

Gemensamt yttrande C 

Vi, berörda grannar, motsätter oss det förslag till ny detaljplan i den del 
som avser att omvandla idag befintlig kommunal parkmark till privat 
mark för handel med möjlig byggnadshöjd om 10 meter på Tomelilla 
237:9 norra del, norr om Stärkan 1. (Markerat i rött på kartan nedan). 

 
Denna parkmark är den enda naturliga avskärmning – en skyddszon - 
mellan bostadsfastigheterna på Skräddaregatan och Cirkelgatan å ena 
sidan och järnväg samt industri på andra sidan. Att omvandla denna 
mark från park till handelsbebyggelse om 10 meters totalhöjd kommer i 
praktiken att betyda en kraftig omgivningspåverkan, från ljus, luftig, 
blandad växtlighet till en kompakt 10 meter hög vägg. Allmänheten och 
närboende kommer att mista tillgång och access till såväl denna 
parkmark som naturområdet direkt norr därom. Det krävs mycket starka 
skäl för att omvandla kommunal obebyggd parkmark till privat mark 
med total byggrätt för handelsverksamhet. Då värde samt boendemiljö 
kommer påverkas kraftigt i detta fall är det befogat med inlösen för de 
närmaste 5-6 bostadsfastigheterna, vilket saknas resonemang kring i 
förslaget.  
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De i förslaget uppgivna miljökonsekvenserna avseende skuggning för 
denna del av området är felaktiga. I förslaget görs en jämförelse som om 
denna del av området idag är fullt utbyggd med 8 meters byggnadshöjd. 
Gällande plan och verkligheten säger något annat; Parkmark och utan 
bebyggelse. Dessutom görs inte jämförelsen med översta delen av 
Tomelilla 237:9 inräknat. Dvs. den del av Tomelilla 237:9 som gränsar till 
hälften mot Snickaren 12 är inte med i jämförelsen. En korrekt 
jämförelse av skuggning mellan gällande plan och verklighet samt den i 
förslaget, skulle ge stora betydande skillnader. Vi önskar se en sådan 
korrekt jämförelse samt att en rättelse görs i förslaget.  

Vidare motsätter vi oss en utökning av byggrättens area, samt en ökning 
av byggnadshöjden från 3 meter till 10 meter, på Stärkan 1 norra del. 
(Markerat i rött på kartan nedan). 

 
Vi anser att en utökning av byggrätten ända ut till fastighetsgränsen 
tillsammans med den kraftigt ökade (333%) totalhöjden (3 m till 10 m) 
kommer att ge en stark känsla av instängdhet för närliggande 
bostadsfastigheter. Även i detta fall är det befogat med ett resonemang 
kring inlösen för de närmaste 5- 6 bostadsfastigheterna, vilket saknas i 
förslaget.  

De i förslaget uppgivna miljökonsekvenserna avseende skuggning för 
denna del av området är felaktiga. I förslaget görs en jämförelse med 8 
meters byggnadshöjd samt att denna del av området redan är fullt 
utbyggd. Gällande plan och verkligheten säger något annat; Max 3 
meters byggnadshöjd på befintliga byggnader i bilden ovan. I övrigt 
begränsas byggrätten av prickmark i planen. En korrekt jämförelse av 
skuggning mellan gällande plan och verklighet samt den i förslaget, skulle 
ge betydande skillnader. Vi önskar se en sådan korrekt jämförelse samt 
att en rättelse görs i förslaget.  

Vi anser vidare att förslaget till detaljplan inte beskriver 
miljökonsekvenserna avseende buller för bostäderna på Norreplan och 
då speciellt för boende längs södra delen av Cirkelgatan, östra delen av 
Norrplansgatan samt västra delen av Skräddaregatan. Detta med hänsyn 
till den, på idag parkmark, föreslagna lastzonen med tillhörande 
godsmottagning. Lastbilar med backvarnare samt startande/körande 
lastbilar på lågväxel kommer generera en bullermatta som inte studerats, 
bedömts eller utvärderats i förslaget.  
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Vi vill att förslaget kompletteras med en specifik 
miljökonsekvensbeskrivning på denna punkt.  

Vi vill slutligen se att förslaget kompletteras med en väl avvägd grund för 
varför kommunal obebyggd parkmark, direkt gränsande till 
bostadsfastigheter, skall ersättas med en bullrig lastzon med tillhörande 
godsmottagning.  

Vi föreslår att förslaget omarbetas så att lastzon med tillhörande 
godsmottagning flyttas till andra sidan järnvägen och att parkmarken 
lämnas orörd. Samt att byggrätten på Stärkan 1 norra del inte förändras. 

Kommentar: 

För utpekat område, del av fastigheten Tomelilla 237:9, är gällande 
detaljplan, Stadsplan över Tomelilla köping, S1, som fick laga kraft 
1933-01-20. I gällande detaljplan är endast norra delen av det 
utpekade området planlagt som plantering (parkmark). Större delen av 
området är planlagt för järnvägsändamål utan begränsning avseende 
utbredbning och höjd av byggnader. 

Planförslaget har reviderats. Planområdet har minskats. Endast området som 
i gällande detaljplan är planlagt som järnvägsändamål planläggs i 
planförslaget som allmän plats, Natur. Att planområdet minskats samt att 
Natur förelås säkerställer utpekat området som naturmark samt tillgången 
till grönstråket längs gamla banvallen. Dessutom innebär revideringarna att 
det går att skapa en gång- och cykelväg från Norreplanområdet via en 
plankorsning över spårområdet till gång- och cykelbanan öster om 
spårområdet. 

Ny skuggstudie har tagits fram och planförslaget har reviderats med minskad 
byggrätt genom att handelsområdet är begränsad till kvarteret Stärkan och att 
byggnadshöjder sänkts. Föreslagen byggrätt är anpassad för att begränsa 
skuggan på omgivande bostadsbebyggelse Intilliggande fastigheters värde 
bedöms inte påverkas. 

Lastzonen har flyttats längre söderut till varuhusets befintliga fastighet. 
Planförslaget ställer krav på bullerskydd mot Skräddaregatan vid 
godsmottagningarna samt på att ventilation och andra bulleralstrande 
anläggningar ska vändas bort från bostäder och vid behov bullerskyddas. 
Enligt ny bullerutredning beräknas genomförandet av detaljplanen ligga inom 
rekomenderade gränsvärden. Kommunen bedömer inte att miljökonsekvens-
beskrivning behöver göras. 

Gemensamt yttrande D 

Allmänt 

All trafik från Ystad, Malmö, Sjöbo osv till Simrishamn och vice versa, 
måste ledas om från Väg 11/Gladanleden genom tätorten, till en ny 
förbifartsled/ringled. Det borde underlätta för handeln om de som är 
köpintresserade uppfattar Tomelilla som en tillgänglig ort med mycket 
fria parkeringsplatser och ett bra trafikflöde. Jag tror handeln får win-win 
resultat av förbifartsled och ryktet om bästa handeln sker i 
parkeringsplatsfria Tomelilla sprider sig. 
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Ur miljösynpunkt vore en bra förbifartsled perfekt då all trafik kan löpa 
runt tätorten med jämn körning. Mycket tung trafik går över bron idag 
även om rekommendationerna säger omväg Everöd. 

Metodik 

Det är märkligt man ej kan ta helhetsgrepp om stora förändringar inom 
tätorten. Naturligtvis skulle beslutsunderlaget om försäljningen av 
kommunala marken till Bo Ohlsson, även innehållit detaljplan och även t 
ex planerad trafikförsörjning. När man tar ett beslut i taget är det lätt att 
låsa in sig. Samtidigt som Bo Ohlsson måste få besked om 
expansionsmöjligheter, måste närboende få demokratiskt sätta sig in i 
helhetsplanerna för Norra Tomelillas utveckling. Frågan är om 
medborgarinflytandet kan bli lika stort på trafikplanen som på 
Detaljplanen med samråd? 

Vem påverkar trafikplanen - är det ett rent tjänstemannaärende utan 
medborgare- och politiskt inflytande? Boende på 
Slakterigatan/Norregatan har för ca ett år sedan lagt skrivelse med 
synpunkter på lastbilsproblematiken vid Norregatan/Sälshögsvägen, utan 
att få gehör från kommunen. 

Varför utreder man ej järnvägsfrågan, detaljplanen, försäljningen och 
trafikplanering i ett då allt hör ihopa. Finns någon dagordning som löper 
parallellt med den officiella? 

Synpunkter 

1. l andemening med ovan metodikstycke bör Trafikplan mm 
relevant information vara på bordet när Detaljplan fastställes så 
att alla politiker och medborgare får underlaget i sin helhet. 
 

2. Skall Scanbron rivas så är det ej en kommunal kostnad. 
Skattebetalarnas pengar skall ej gå till detta. 

 
3. Går detaljplan igenom bör man hjälpa Bo Ohlsson med 

trafikflödet så mycket som möjligt, så ej det blir störningar för 
hela norra orten. Gladanleden/väg 11 måste avlastas. Vid 
Hannelundsinfarten bör tvåfilig rondell eller fyrfilig väg finnas 
(två södergående varav en till Industriområdet och Bo Ohlssons 
kundparkering samt två norrgående varav en med vänstersväng 
till Industriområdet/Bo O). Man bör kanske också utreda infart 
från Malmövägen genom anslutningsväg norrifrån? 

 
4. Man bör behålla och utöka så mycket gång- och cykelvägar som 

möjligt i Norra Tomelilla samt snygg miljö (vatten/träd) är 
viktigt. En lummig grön stadsdel innebär gratisreklam för 
Tomelilla som en lugn harmonisk tätort? Ett fint närområde till 
Bo Ohlsson ger god PR. 

 
5. Trafikplats Norregatan/Sälshögsvägen bör stängas för 

motortrafik omgående. 
 

6. För att underlätta för boende på Norregatan, Slakterigatan och 
Eriksgatan så måste Gladanleden/väg 11 avlastas. Då blir det 
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möjligt att ta sig över mot södra Norregatan utan att rondell 
bygges. Samrådsmötet gav intryck utav oro för närboende och 
redan idag är norra Norregatan en vändplats för lastbilar. Bättre 
skyltning på Gladanleden är viktig för att undvika 
trafikstörningar 

 
7. Stor tvåfilig rondell bör byggas vid korsningen Gladanleden/väg 

1561 (Kristianstadsvägen) 
 

8. Förbifart Tomelilla /ringled bör påbörjas snarast. Benestad-
Svampakorset - Everödskorset (med 2-filig rondell) blir tre stora 
nav och genom detta så kommer trafikflödet till och från Bo 
Ohlsson på väg 1561 ske enkelt och smidigt. Skyltning till Bo 
Ohlsson från Ystad, Sjöbo/Malmö och Kristianstad styr trafiken 
mot infarten 1561/Hannelund (om infart från Malmövägen ej 
blir av). 

Kommentar:  

Synpunkter som inte berör planområdet är inte en fråga för 
detaljplanen. Synpunkter om gator, trafik, eventuellt framtagande av 
trafikplan och förslag på ny sträckning för riksväg 11 har 
vidarbefodrats till enheten Teknik och service. 

1 Kommunen avser att ta fram en trafikplan för Tomelilla som 
kommer ligga tillgrund för framtida detaljplaner. 

2 Kostnadsfrågan rörande eventuell rivning av viadukten är en politisk 
fråga som inte berör detaljplanen och kommer därför inte kommenteras 
här. Det finns en avsiktsförklaring mellan Region Skåne, Trafikverket 
och Kommunen som en del i arbetet kring Superbussar.  

3 Ny trafikutredning har utrett och beräknat att genomförandet av 
detaljplanen ger inte innebär av behov av andra trafikåtgärder 
än att förbindelsen Norregatan – Sälshögsvägen kan behöva 
stängas för all motorfordonstrafik, före 2040. 

4 Både befintliga och nya gång- och cykelvägar, inom planområdet, 
planläggs. En plankorsning över spårområdet kopplar samman 
Norreplanområdet i väst med befintlig gång- och cykelväg, 
Norrapromenaden. Dock planläggs ingen allmän gång och 
cykelväg i förlängning av Slakterigatan. Istället avser kommunen 
att anlägga ny gång- och cykelväg mellan Norregatan och Norra 
promenaden precis norr om Gladanleden och viadukten, utanför 
planområdet. 

5 Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung 
trafik. Kommunen avser dessutom vid behov stänga av för all 
motorfordonstrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen. 
Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå. 

6-8 Synpunkter har skickats till enheten Trafik och service på kommunen. 
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14. Privatperson 1, Bagaren 1 

Önskvärt om gång och cykelväg skapades för att lättare nå Norra och 
Södra promenaden och området på andra sidan spårområdet för boende 
på Bo Ohlsson-området. 

Kommentar:  
Planförslaget har reviderats vilket innebär att det går att skapa en gång- och 
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet till 
gång- och cykelbanan öster om spårområdet. 

15. Privatperson 2, Björken 13 

När där skall vara cykel och gång trafik på Norregatan måste trottoaren 
byggas ut i hörnan mot Simrishamn för att få sikt när man skall gå över 
och trafiken från inustribyn måste ledas om till Kristianstavägen genom 
ett stopp vid dagens avsmalning Norregatan industribyn. 

Yttrandet har kompletterats med gemensamt yttrande A och B sid. 28 och 29. 

Kommentar:   
Synpunkten har skickats vidare till Trafik och service. 

Se kommentarer till gemensamt yttrande A och B sid. 29 och 30. 

16. Privatperson 3, Björken 13 

När där ska vara cykel- och gångtrafik på Norregatan måste trottoaren 
byggas ut i hörnan mot Simrishamn för att få sikt när man skall gå över 
och trafiken från industribyn måste ledas om till Kristianstadvägen 
genom ett stop vid dagens avsmalning Norregatan industribyn. 

Yttrandet har kompletterats med gemensamt yttrande A sid. 27. 

Kommentar:  
Synpunkterna har skickats vidare till Trafik och service. 

Se kommentarer till gemensamt yttrande A sid. 29  

17. Privatperson 4, Björken 13 

Trottoaren vid korsningen Norregatan Gladanleden mot Simrishamn 
måste byggas ut så man kan se om där kommer bilar från Simrishamn 
när man skall gå över och kommer från industribyn (Bo Ohlsson). Och 
bilar måste stoppas från Bo Ohlsson så de inte kan köra ner på 
Norregatan utan fortsätter ut på Kristianstadvägen. Norregatan mot 
industribyn måste vara en återvändsgata. 

Yttrandet har kompletterats med gemensamt yttrande A, se sid 28. 

Kommentar:  

Synpunkterna har skickats vidare till Trafik och service. 

Se kommentarer till gemensamt yttrande A sid. 29.  
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18. Privatperson 5, Slakteriet 21 

Jag har synpunkter enligt följande: 

• Norregatan behöver stängas för biltrafik norrut mot 
Industriområdet. För ett lugnare bostadsområde och för att 
hindra infart till Hannelundsvägen den vägen. 

• Eriksgatan får fortsatt vara återvändsgata och endast förbindas 
med Slakterigatan vi GC-väg mot Slakteriområdet (i Väster från 
Eriksgatan) 

• Att det nya området efterhålls snyggt och städat 
• Att fas II av detaljplan kommer igång så fort som möjligt i 

samband med fas I. 
• Att Riksintresset för Simrishamn-Malmö Tågbana bevakas och 

genomförs och inte hindras av planen för stärkan och 
slakteriområdet. 

• Rondeller vid 1. Bo Ohlson korset, 2. Norregatan/Gladanleden, 
3. Gladanleden/Sällshögsvägen. 

Kommentar:  
Synpunkter om allmän plats, gator och trafik utanför planområdet regleras 
inte i detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på 
kommunen. 

Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik och 
avser vid behov stänga av för all motorfordonstrafik där Norregatan övergår 
till Sälshögsvägen. Möjligheten till gång- och cykelväg kommer dock kvarstå. 

I samrådetskedet omnämndes etapp 1 och 2, vilket nu har tagits bort. Detta 
då planförslaget endast omfattar det som kallades etapp 1. Denna detaljplan 
ska vara genomförbar fristående. Det som tidigare omnämndes etapp 2 som 
till exempel ett eventuellt rivande av viadukten, en framtida anslutning till 
planerad parkering direkt från Gladanleden, samt en eventuell 
Simrishamnsbana är frågor som inte regleras i denna detaljplan. Frågor om 
eventuella genomförande av dessa åtgärder kan därför inte besvaras. 

Kommunen bedömer att föreslagen detaljplan beaktar och tar hänsyn till det 
framtida riksintresset för Simrishamnsbanan. 

19. Privatperson 6, Skräddaren 3 

Vi vill härmed protestera mot Bo Olssons nybygge p.g.a att vi ej kommer 
att nå cykelbanan som går mellan Tryde och Tomelilla. Här på 
Skräddaregatan där vi bor finns knappt någon trottoar. Bo Olsson har 
byggt ända ut på gatan och trafiken är väldigt intensiv och om dom 
dessutom blockerar den enda cykelvägen som finns är vi illa ute. 

Kommentar:  
Planförslaget har reviderats vilket innebär att det går att skapa en gång- och 
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet till 
gång- och cykelbanan öster om spårområdet. 

Planförslaget innebär att trafiken på Skräddaregatan kommer minska 
betydligt då varuhuset i framtiden inte kommer ha kvar befintlig utfart från 
besöksparkeringen. 
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20. Privatperson 7, Skräddaren 3 

Bebyggelse på Tomelilla 237:9 kommer att stänga av hela villaområdet. 
Vi kommer inte ut till gång o cykelväg Tryde-Tomelilla. Villapriserna 
kommer att sjunka. Utsikten blir mycket dålig man ser endast en vägg o 
tak österut. Kontainerna i hörnet måste bort! Finns bygglov? Om det 
mot förmodan skulle byggas ändå så måste där göras en gång och 
cykelväg t.ex utanför väg intillbyggnad enligt bifogad skiss. 

 
Yttrandet har kompleterats ytterliggare skrivelse enligt följande: 

Bebyggelse på Tomelilla 237:9 

Tänk på hasselmössen som bor i buskar på tomter och i spårområdet! 

Norra promenaden är en befintlig gång och cykelled mellan Tryde-
Tomelilla, får ej tagas bort! När viadukten rivs måste en tunnel byggas 
under vägen. Gör en ringled runt Tomelilla från Brandstationen till 
Trydevägen, Malmövägen för att få bort all tung trafik. När köpte 
Kommunen 237:9 av järnvägen? Bef. utfart från Bo Ohlssons skall ha ett 
gupp omgående, innan olyckor sker! 

Kommentar:  
Planförslaget har reviderats vilket innebär att det går att skapa en gång- och 
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet till 
gång- och cykelbanan öster om spårområdet. 

Planförslaget har omarbetats och planområdet minskats, byggnadshöjder har 
sänkts och anpassats efter en ny skuggstudie, användningen handel och 
centrum har begränsats till kv Stärkan och allmän plats, Natur, har 
planlagts norr om kvarteret Stärkan. Byggrätten inom delen av fastigheten 
Tomelilla 237:9 intill Skräddaregatan har tagits bort. Kommunen bedömer 
att genomförandet av detaljplanen inte innebär någon betydande påverkan på 
intilliggande fastigheters värde. 

Grönstråket längs gamla banvallen bevaras säkerställs elvis inom 
planområdet. Hasselmöss inom bostadstomterna och grönstråket påverkas inte 
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då grönstråket som är viktigt för fladdermöss och för kompensationsåtgärder 
bevaras.  

Gällande frågan om containrar och tillfälligt bygglov så har yttrandet skickats 
vidare till Byggnadsnämnden. 

Planförslaget har ändrats där nu befintlig gång- och cykelbana, kallad Norra 
promenaden, säkerställs genom att planläggas som allmän plats, gång- och 
cykelväg. 

Synpunkter om gator och trafik och förslag på trafikåtgärder för befintlig 
trafiksituation utanför planområdet regleras inte i detaljplanen. Skrivelsen har 
skickats till enheten Trafik och service på kommunen.  

Denna del av fastigheten Tomelilla 237:9 har varit i kommunal ägo 
under väldigt lång tid. 

21. Privatperson 8, Målaren 11 

• Lager och lastzon kommer vara för nära bostadsområde. 
(Avgaser, vibrationer och buller). 

• Boende på norreplan-området kommer stängas ute från Norra 
promenaden. Det försvårar gång- och cykeltrafik. 

• Grönområde kommer försvinna. 

• Värdeminskning på villorna kommer med all säkerhet minskas. 

• Tung trafik såsom varutransporter, av- och pålastning, borde 
tidsbestämmas. För att minimera påverkan för de boende i 
området vid en eventuell ombyggnad. 

Kommentar:  
Planförslaget har reviderats genom att planområdet har minskats, 
användningen handel och centrum har begränsats till kv Stärkan och allmän 
plats Natur har planlagts norr om kvarteret Stärkan. Därför har möjlighet 
till lastzon flyttats längre söderut till varuhusets befintliga fastighet. Enligt ny 
bullerutredning beräknas genomförandet av detaljplanen ligga inom 
rekomenderade gränsvärden förutsatta att bullerskydd uppförs. Planförslaget 
ställer krav på bullerskydd vid planerade godsmottagningarna mot 
intilliggande bostadsområde samt att ventilation och andra bulleralstrande 
anläggningar ska vändas bort från bostäder och vid behov bullerskyddas.  

Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte i Tomelilla. Trafikmängden är 
inte så stor och luftväxling är god. 

Planförslaget har reviderats vilket innebär att det går att skapa en gång- och 
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet till 
gång- och cykelbanan öster om spårområdet. 

Planen har omarbetats så att grönområdet kommer att bli allmän plats, 
natur, och därmed sparas. 

Planen har omarbetats för att inte störa bostadsområdet eller påverka 
bostädernas värde negativt. 

Tidsbegränsning av godstransporter kan inte regleras i detaljplan. Möjlighet 
till sådan begränsning kan om möjligt göras i lokala trafikföreskrifter på 
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kommunala gator som ansluter till området. Synpunkten har vidarbefodrats 
till berörd enhet Teknik och service på kommunen. 

22. Privatperson 9, Målaren 11 

• Det planerade lagret och lastzonen är för nära bostadsområde 
(buller, vibrationer och avgaser). 

• Boende i området (norreplan) stängs ute från norra promenaden. 
Ska man verkligen försvåra för gång/cykeltrafik? 

• Varför ta bort befintliga grönområde? 
• Befarad värdeminskning på villor på cirkelgatan och 

Skräddaregatan. 
• Tidsbestäm tung trafik (varutransporter inklusive av- och på-

lastning) till dagtid för minimal påverkan för boende. 
 
Kommentar:  
 
Se kommentar till yttrande privatperson 8. 

23. Privatperson 10, Snickaren 11 

Denna detaljplan är orimlig för oss som blir berörda. 

Fastighetspriserna kommer att falla vilket drabbar oss hårt. 

Grönområdet som är så populärt försvinner och även gången till den lilla 
dungen som väldigt många använder. Istället blir där en lång länga som 
stänger ute hela kvarteret. 

Buller och avgaser från lastbilar blir ett störningsmoment. 

Bygg på andra sidan istället. 

Kommentar:  
Se kommentar till yttrande privatperson 8. 

24. Privatperson 11, Snickaren 11 

Fastighetspriserna kommer att gå ner, vilket drabbar oss hårt. 

Buller och avgaser blir ett dagligt problem. 

Grönområdet försvinner där kommer även tillgången till den lilla dungen 
och att gå över spåret försvinna. Idag är det många som rastar sina 
hundar, promenerar och motionerar där. Väl värt att vara rädd om den. 

För min del får jag enligt kartan en byggnad ända in till staketet. Vilket 
jag absolut inte finner rimligt. Det förvånar mig också då du skall ha 4 m 
till tomtgräns. Hur kul är det att sitta i uterummet eller vistas i trädgården 
och bara se en stor byggnad. Denna byggnad skall gå halvvägs bakom 
min trädgård. Helt galet. 

Kommentar:  
Se kommentar till yttrande privatperson 8. 
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25. Privatperson 12, Alen 10 

Järnvägens framtid måste säkerställas i den detaljplan som så småningom 
fastställs. Det får inte finnas några hinder för en framtida öppning av 
t.ex. Simrishamnsbanan eller järnväg norrut mot Kristianstadsbyggden. 
Vidare måste det finnas tillräckligt utrymme för tågmöte längs hela det 
detaljplanerade området så att även godståg kan mötas. Det kan inte 
uteslutas att det i framtiden kan komma finnas ett behov av 
spåranslutning till industri, logistikcenter, etc. och detta får inte äventyras 
av att järnvägen stängts av eller omöjliggjorts genom det detaljplanerade 
området. Vi vet inte idag hur framtida godsströmmar på bl.a. järnväg 
kommer att se ut genom Skåne. Tomelilla har idag goda förutsättning för 
etablering av verksamhet som kräver spåranslutning i samtliga 
väderstreck och dessa förutsättningar måste behållas. När jag läser 
Samrådshandlingen för planerna, förefaller det som att det finns 
tillräckligt skydd för järnvägens framtid, med det är i kommunens 
framtida intresse att detta verkligen emfaseras. 

Som boende strax intill riksväg 11, är jag mycket bekymrad över 
trafiksituationen längs riksvägen och hur planerna för området påverkar 
denna med ökade trafikvolymer. Detaljplanen måste innehålla krav på att 
trafiksituationen på riksvägen och närliggande gator blir hållbar. Det 
råder redan idag t.ex. problem i korsningen Gladanleden (Riksv. 11) och 
Norregatan med köer från den ljusreglerade korsningen vid Bo Olssons, 
över hela järnvägsbron ner förbi nämnda korsning. Det är även periodvis 
svårt att ta sig ut från Adelgatan och väg 1561 (Sälshög) på riksvägen och 
detta kommer bara förvärras om detaljplanen fastställs utan hänsyn till 
hur trafiksituationen på riksväg 11 påverkas. Detaljplanen måste därför 
samordnas med en framtida ny sträckning av riksväg 11 norr om 
Tomelilla. Det är inte rimligt att riksväg 11 fortfarande har sin dragning 
genom Tomelilla. 

Kommentar:  

Planförslaget har reviderats och all byggrätt är borttagen inom den 
fastställda utredningskorridoren för framtida riksintresset för 
Simrishamnsbanan. Föreslagen detaljplan beaktar och tar hänsyn till 
det framtida riksintresset för Simrishamnsbanan. Detta för att inte 
försvåra en eventuell tillkomst av en framtida järnvägsförbindelse. 

Synpunkter om gator och trafik och förslag på trafikåtgärder för 
befintlig trafiksituation utanför planområdet regleras inte i 
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på 
kommunen.  

Ny trafikutredning har tagits fram och planbeskrivningen har 
kompletterats.  

26. Privatperson 13 & 14, Slakteriet 5 

Vill inte ha mer trafik på Slakterigatan än det är idag. Dvs endast 
boendetrafik. 

Vore lämpligt att Norregatan där Slakterigatan och Eriksgatan ansluter 
blir återvändsgata och stängs av för allmän trafik. Det kommer annars 
vara omöjligt för oss på Slakterigatan att köra ut utan risk för att krocka! 
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Handelsområdet HC1 med anslutning till Slakteriet 47 känns inte heller 
intressant. Kan medföra störningar för våran del som bor i närheten. 

Kommentar:  
Ingen genomfartstrafik till handelsområdet från Slakterigatan och Eriksgatan 
möjliggörs då utfartsförbud planläggs. 

Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet regleras inte i 
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på 
kommunen. 

Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik. 
Kommunen avser vid behov stänga av för all motorfordonstrafik där 
Norregatan övergår till Sälshögsvägen. Möjligheten till gång- och 
cykelväg kvarstår. 

Då Scanvillan rivits har planförslaget för den delen ändrats till 
Detaljhandel och Centrum, där hotell och vandrarhem fortsatt är 
tillåtet. Föreslagen byggrätt är anpassad för bevara värdefull vegetation 
som kompensationsyta för skyddade arter och begränsa skugga på 
omgivande bostadsbebyggelse. 

27. Privatperson 15, Målaren 10 

Byggnationen av lager mittemot Skräddaren 1 och 2 där nu är 
parkområde motsäger jag och alla grannar. Det måste finnas tillräckligt 
med plats på andra sidan järnvägen, då där är ett stort industriområde. 
Låt oss få ha kvar detta område då det annars kommer förstöra miljön. 

Yttrandet har kompletterats med gemensamt yttrande C. Se sid 30. 

Kommentar:  
Se kommentar till gemensamt yttrande C sid 32. 

28. Privatperson 16, Norra Kvärrestad 10:30 

Jag anser att detaljplanen i sin helhet bör förkastas av bl.a. följande skäl. 

• En utökning av Bo Ohlssons verksamhet, som bygger på 
försäljning av i huvudsak billiga varor av undermålig kvalitet, 
tillverkade i och fraktade från avlägsna låglöneländer med 
bristfälliga arbets- och miljölagar, är ej förenlig med FN:s globala 
mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och de klimatmål som 
antagits av Sveriges riksdag. Dagens ohållbara överkonsumtion 
måste minska, inte öka. 

• Trafikverket har många invändningar gällande ökad trafik m.m. 
(YA 190823). 

• Den ökade trafikmängd som kan förväntas kommer troligtvis att 
leda till ökade trafikproblem och ökade utsläpp av koldioxid och 
cancerogena ämnen i atmosfären, vilket spär på växthuseffekten 
och förorsakar hälsoproblem hos människor och djur. 

Andra synpunkter på detaljplanen: 

• Planen tycks bygga på att ännu fler kunder ska ta sig med bil till 
handelsområdet, trots att det ligger centralt i Tomelilla med gång- 

214



 Dnr: Ks 2012/243 
 Granskningshandling 
 2022-02-18 

 

42 
 

och cykelavstånd för många invånare och nära Tomelilla station 
med goda allmänna kommunikationer. Ett ökat bilåkande 
medför sämre hälsa för många människor och större 
klimatpåverkan. 

• Inga laddstolpar finns markerade på illustrationsplanen. 

Jag anser istället att: 

• Bo Ohlsson bör uppmanas att flytta sin verksamhet till Tylegatan 
nära Svampakorset, där det bör vara enklare att få till ett ordnat 
trafikflöde för både besökare och varutransporter utan att det 
stör närboende. Busshållplats finns i närheten och det är lätt att 
cykla dit från Tomelilla tätort. En ny gång- och cykelbana, på 
längre avstånd från väg 11, är i detta fall också önskvärt. 

• Gamla stärkelsefabriken bör köpas av kommunen och göras om 
till en återbrukscentral, i linje med klimatmålen. Taket bör förses 
med solceller. 

• Slakteriområdet bör återköpas av kommunen. Här kan man t.ex. 
göra en park kring dammen, bygga ett par höghus med 
lägenheter och anlägga en ishall. 

Kommentar:  
Planområdet är i kommunens Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 
utpekat som utbyggnadsområde för handel. Lokaliseringen följer 
översiktsplanen. 

Planförslaget har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Trafikverkets och 
alla andras yttrande beaktas och besvaras i samrådsredogörelsen. Bland annat 
har planområdet begränsats, byggträtten minskats och hänsyn tagits till 
dagvatten och skyddade arter genom att ytor för infiltration och 
kompensationsåtgärder avsatts. 

Gång- och cykelvägnätet byggs samman så att grönstråket, Norra promenaden 
blir tillgängligt från Norreplanområdet och det blir lättare att nå området från 
station och busshållplatser. Kopplingen till Tomelilla centrum blir starkare och 
oskyddade trafikanter får bättre tillgänglighet till området. 

Detaljplanen kan endast reglera markanvändning, i detta fall detaljhandel och 
centrum, det är inte möjligt att i en detaljplan reglera ursprung eller kvalitet på 
varor som säljs. 

Kommunen arbetar för ökad hållbarhet. Planområdet blir kopplat till 
Tomelilla centrum och har ett kollektivtrafiknära läge. Med utbyggda gång- 
och cykelvägar blir det mer attraktivt att nyttja kollektivtrafiken. Det krävs 
dock även att det finns tillräckligt med parkeringsplatser. Laddstolpar och 
gröna tak föreskrivs inte i planen men är önskvärt. 

29. Privatperson 17 & 18, Snickaren 10 

Se gemensamtyttrande C sid 30. 

Kommentar: Se kommentar till gemensamt yttrande C sid 32.  
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Privatperson 19, Björken 18 

Se gemensamt yttrande D sid 32. 

Kommentar: Se kommentar till gemensamt yttrande D sid 34. 

30. Privatperson 20, Björken 18 

Allmänt 

Tomelilla tätort var länge navet i handeln i sydost och fler åkte in i 
tätorten och handlade än vice versa. För ett antal år sedan hörde jag det 
svängt åt andra hållet. Aktuell statistik från HUI/Handeln i Sverige, går 
att ta fram (handelsnettot)? l grund måste vi vara rädda om våra 
företagare och handlare och gynna deras expansion. 

Dilemmat är Bo Ohlssons läge. Företaget - precis som järnvägen - är 
insprängt i norra tätorten med trång situation. Undertecknad har länge 
förespråkat en ringled/förbifartväg runt Tomelilla som skulle avlasta väg 
11/Gladanleden. Många expanderande tätorter har gjort yttre ringleder 
med mycket framgång. 

Tomelilla har tyvärr utmärkt sig med att utvecklas lite sämre än andra 
orter och "gratis"-utvecklingen med ny förbifartväg/ringled - och således 
nya möjligheter till utveckling som Sjöbo, Skurup och Ystad - har 
försakats. Vem tänker etablera näring och skolor väster om motorvägen i 
Norrköping eller Linköping - viktigt att inte bygga in sig och försvåra 
med överfarter/tunnlar för framtiden. 

Dessvärre ville inte förra Kommunchefen eller förra Kommunalrådet 
lyfta blicken när jag var på ett företagsmöte för några år sedan. Då skulle 
en ringled ej byggas - "över min döda kropp"- och Kommunchefen ville 
ha bussanslutningstrafik uppe på Scanbron; jisses vilka trafikproppar 
detta skulle skapa. En tät trafikerad riksväg som delar tätorten borde 
ingen normal kommun önska? 

Genom avlastning taxikorset/Norra Tomelilla så får därtill busstrafiken 
enklare att ta sig in och ut i Tomelilla - viktigt vi behåller 
Järnvägsstationen som samlat resecentrum i tätorten. 

All trafik från Ystad, Malmö, Sjöbo osv till Simrishamn och vice versa, 
måste ledas om från Väg 11/Gladanleden genom tätorten, till en ny 
förbifartsled/ringled. Det borde underlätta för handeln om de som är 
köpintresserade uppfattar Tomelilla som en tillgänglig ort med mycket 
fria parkeringsplatser och ett bra trafikflöde. Jag tror handeln får win-win 
resultat av förbifartsled och ryktet om bästa handeln sker i 
parkeringsplatsfria Tomelilla sprider sig. 

Ur miljösynpunkt vore en bra förbifartsled perfekt då all trafik kan löpa 
runt tätorten med jämn körning. Mycket tung trafik går över bron idag 
även om rekommendationerna säger omväg Everöd. 

Metodik 

Det är märkligt man ej kan ta helhetsgrepp om stora förändringar inom 
tätorten. Naturligtvis skulle beslutsunderlaget om försäljningen av 
kommunala marken till Bo Ohlsson, även innehållit detaljplan och även t 
ex planerad trafikförsörjning. När man tar ett beslut i taget är det lätt att 
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låsa in sig. Samtidigt som Bo Ohlsson måste få besked om 
expansionsmöjligheter, måste närboende få demokratiskt sätta sig in i 
helhetsplanerna för Norra Tomelillas utveckling. Frågan är om 
medborgarinflytandet kan bli lika stort på trafikplanen som på 
Detaljplanen med samråd? 

Vem påverkar trafikplanen - är det ett rent tjänstemannaärende utan 
medborgare- och politiskt inflytande? Boende på 
Slakterigatan/Norregatan har för ca ett år sedan lagt skrivelse med 
synpunkter på lastbilsproblematiken vid Norregatan/Sälshögsvägen, utan 
att få gehör från kommunen. 

Synpunkter 

1. l andemening med ovan metodikstycke bör Trafikplan mm relevant 
information vara på bordet när Detaljplan fastställes så att alla 
politiker och medborgare får underlaget i sin helhet. 
 

2. Skall Scanbron rivas så är det ej en kommunal kostnad. 
Skattebetalarnas pengar skall ej gå till detta. 

 
3. Går detaljplan igenom bör man hjälpa Bo Ohlsson med trafikflödet 

så mycket som möjligt, så ej det blir störningar för hela norra orten. 
Gladanleden/väg 11 måste avlastas. Vid Hannelundsinfarten bör 
tvåfilig rondell eller fyrfilig väg finnas (två södergående varav en till 
Industriområdet och Bo Ohlssons kundparkering samt två 
norrgående varav en med vänstersväng till Industriområdet/Bo O). 
Man bör kanske också utreda infart från Malmövägen genom 
anslutningsväg norrifrån? 

 
4. Man bör behålla och utöka så mycket gång- och cykelvägar som 

möjligt i Norra Tomelilla samt snygg miljö (vatten/träd) är viktigt. 
En lummig grön stadsdel innebär gratisreklam för Tomelilla som en 
lugn harmonisk tätort? Ett fint närområde till Bo Ohlsson ger god 
PR. 

 
5. Trafikplats Norregatan/Sälshögsvägen bör stängas för motortrafik 

omgående. 
 

6. För att underlätta för boende på Norregatan, Slakterigatan och 
Eriksgatan så måste Gladanleden/väg 11 avlastas. Då blir det möjligt 
att ta sig över mot södra Norregatan utan att rondell bygges. 
Samrådsmötet gav intryck utav oro för närboende och redan idag är 
norra Norregatan en vändplats för lastbilar. Bättre skyltning på 
Gladanleden är viktig för att undvika trafikstörningar. 

 
7. Stor tvåfilig rondell bör byggas vid korsningen Gladanleden/väg 

1561 (Kristianstadsvägen). 
 

8. Förbifart Tomelilla /ringled bör påbörjas snarast. Benestad-
Svampakorset -Everödskorset (med 2-filig rondell) blir tre stora nav 
och genom detta så kommer trafikflödet till och från Bo Ohlsson på 
väg 1561 ske enkelt och smidigt. Skyltning till Bo Ohlsson från 
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Ystad, Sjöbo/Malmö och Kristianstad styr trafiken mot infarten 
1561/Hannelund (om infart från Malmövägen ej blir av). 

 
Kommentar: Innehållet i yttrandet har stora likheter med gemensamt 
yttrande D sid 32, se kommentar till det på sid 34. 

31. Privatperson 21, Björken 16 

Se gemensamt yttrande A sid 28. 

Kommentar: Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29. 

32. Privatperson 22, Snickaren 12 

Jag anser planförslaget vara katastrofalt för min fastighet. Det negativa är 
byggnationen av lastzon och lager/gods på övre delen av Tomelilla 237:9 
samt godstrafiken till densamma. Ljudnivå från lastzonen och 
godstrafiken kommer att vara negativt och störande och ha en stor 
påverkan på min fastighet. 

Byggnaden i sig kommer att vara oerhört störande för min fastighet samt 
området omkring. Känslan av ett klassiskt och gemytligt villakvarter 
kommer att förstöras och helt förändra boendet i området. Att dessutom 
föreslå en byggnad som sträcker sig ända in till min tomtgräns ser jag 
som helt oacceptabelt.  

Att godkänna en sådan stor påverkan på ett bostadsområde anser jag 
vara omöjligt och jag anser att befintligt boende måste prioriteras och 
respekteras. Att det direkt utanför min tomt ska vara i princip industri 
istället för grönområde är inte något som man kunnat förvänta sig. Min 
fastighet kommer inte längre att motsvara förutsättningarna som fanns 
när jag köpte den och den kommer att bli både svårsåld och drastiskt 
tappa i värde. Detta är jag ytterst säker på då jag i 5 år arbetat som 
fastighetsmäklare i Tomelilla. Jag kommer alltså få en drastiskt sämre 
boendemiljö på fastigheten samt personligen kraftigt drabbas 
ekonomiskt. Jag anser att den övre delen av Tomelilla 237:9 optimalt bör 
lämnas obebyggd, ska den nyttjas/bebyggas måste det göras utifrån 
respekt för att den befinner sig i ett bostadsområde. Det förslag för 
byggnation som lämnats i detta planförslag kommer jag aldrig att 
godkänna. 

Övrig notis: 

Idag kan man promenera från bostadsområdet där Cirkelgatan ligger till 
centrum, stationen osv via spårområdet. Detta är en väldigt positiv sak 
som varit väldigt trevligt om det gick att bibehålla på något sätt. Det 
hade då också blivit möjligt att nyttja parken som planeras på ett enkelt 
sätt. 

Kommentar: Planförslaget har omarbetats. Planområdet har minskats 
liksom byggrätten och byggnadshöjderna har sänkts. Området norr om 
kvarteret Stärkan planläggs som allmän platsmark, natur. Lastzonen 
närmast järnvägen har flyttats längre söderut till varuhusets befintliga 
fastighet. Ny bullerutredning har genomförts. Den visar krav på bullerskydd 
vid planerade godsmottagningar mot intilliggande bostadsområde samt att 
ventilation och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från 
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bostäder eller vid behov bullerskyddas. Detta minska påverkan på 
villaområdet. 

Idag finns ingen planenligt gång- och cykelväg över spårområdet. 
Revideringen av planförslaget innebär att det går att skapa en gång- och 
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet 
till gång- och cykelbanan öster om spårområdet och vidare till centrum 
och stationen. 

33. Privatperson 23, Målaren 12 

Beträffande lagerbyggnad Skräddaregatan. Miljön och trivsel försämras i 
området. Tillgängligheten till strövområde via Norravägen stängs av. 

Kommentar: Planförslaget har reviderats och minskats genom att allmän 
plats Natur har planlagts norr om kvarteret Stärkan. Grönstråken har 
stärkts och kompensationsytor avsatts för skyddade arter som påverkas av 
planförslaget. Det innebär också att byggrätten har minskat samt att 
byggnadshöjder sänkts och anpassats efter en ny skuggstudie. 

34. Privatperson 24, Målaren 12 

Från grönområdet till stenöken. Höga byggnader tätt inpå villor, avgaser, 
buller, avstängda vägar och stigar. Träd, buskar och djurliv försvinner. 
Möjlighet att sälja sin fastighet utan stor förlust finns ej. 

Kommentar: Planförslaget har omarbetats genom att planområdet har 
minskats, användningen handel och centrum har begränsats till kv Stärkan 
och allmän plats Natur har planlagts norr om kvarteret Stärkan intill 
Skräddaregatan. Att planområdet har minskats säkerställer grönstråket 
längs gamla banvallen. Byggnadshöjder har sänkts anpassat efter en ny 
skuggstudie. Lastzonen har flyttats längre söderut till varuhusets befintliga 
fastighet. Planförslaget ställer krav på bullerskydd vid planerade 
godsmottagningarna mot intilliggande bostadsområde samt att ventilation och 
andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder och vid 
behov bullerskyddas. Enligt ny bullerutredning beräknas genomförandet av 
detaljplanen med dessa åtgärder ligga inom rekomenderade gränsvärden. 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte innebär någon 
betydande påverkan på intilliggande fastigheters värde. 

35. Privatperson 25 & 26, Torsken 23 

Trafikutredningen 

1. Vi anser att Norregatan/Sälshögsvägen (shikanen) helt skall stängas 
för bil o tung trafik. Dagligen sker här incidenter med lastbilar som 
ignorerar förbudsskyltarna från båda hållen och snirklar sig igenom. 
Även stora 24 m ekipage och trailerlastbilar tar sig igenom och vissa 
kör in på Slakterigatan och får backa tillbaka ibland ända ut på 
Gladanleden. 

Personbilar som i hög fart kommer nerifrån Norregatan och går över 
på vänster sida för att lättare ta sig igenom shikanen. Och norrifrån 
som i hög fart helt ignorerar högerregeln till fordon från Slakterig 
och Eriksgatan. Olyckor har inträffat här.  
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Cykelvägen går även den rakt över här och fortsätter på Slakterig till 
Eriksgatan vilket då blir riskfritt. 

Här finns inget alternativ utan stängning.  

2. lnkörseln till Norregatan från Gladanleden bör även göras smalare 
vilket tydliggör avstängningen bättre, typ som Norregatan söder om 
Gladanleden är utformad. 

3. Övergångsställe i korsningen Norreg/Gladanleden bör utrustas med 
blinkande ljus för säkrare övergång. Olyckor har inträffat här. 

4. Korsningen Sälshögsvägen/Hannelundsgatan är skyltlös liksom 
lndustrig/Sälshögsvägen och högerregeln gäller. Med trafikintensitet 
med minst 6500 bilar/dag från Bo Ohlssons är troligen olycksrisken 
oundviklig. 

5. Funderingar om att koppla ihop Industrigatan med Malmövägen via 
gamla spårområdet innan Folkhögskolan. 

Detta område ligger helt orört och förslaget har framförts till er 
redan vid förra detaljplanen (1999). 

6. Vändmöjlighet bör även anordnas på Slakterigatan då privat 
mark(infart) används som vändplats av biltrafik som felkör. 

Kommentar: Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet ingår 
inte detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på 
kommunen. 

1. Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29. 
2-6. Synpunktar har skickats till enheten Teknik och service. 

36. Privatperson 27 & 28, Barberaren 5 

Vid eventuell försäljning av marken på Skräddargatan vill jag bli 
informerad via snigelpost/brev skriftligt. 

Önskar upphäva tillfälliga lösningen. 

Utfarten av B.O. Hantverkaregatan 2-4 nr används som vändzon. 

Bilaga 1: Yttrande Stärkans grönområde 

Härmed åberopas med starka skäl miljöbalken. Diarienr Första avd. 
SFSnr: 1998:808 ändrad t.o.m SFS2019:496  

1 kap. miljöbalken mål och tillämpningsområde.  

1-6 §§ 

2 kap. allmänna hänsynsregler mm. 

Tillämpning och bevisbörda 

1-4 §§ 

6 § Val av plats 

7 kap. skydd av områden  

8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald.  
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3 kap. grundläggande bestämmelse för hushållning mark -och 
vattenområde  

2-3 §§  

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer.  

9-10 §§  

Bullernivå 67, 7 dzb över 110 dzb mellan tider 06:00-18:00 18:00-24:00 
24:00-06:00  

Co2 448-520  

Sedan 1980 har marken på Stärkan underhållts av villaägare kring 
gröningen. 1987 har jag med grannars hjälp hållt skogsområdet öppet 
från Björnloka och skadeväxter samt breddat stigen så att hundägare m.fl 
kunnat tillämpa det som promenadstråk. Vi har ett välbesökt och trevligt 
strövområde som även fungerar som lungor från industriområdet och 
vältrafikerade Malmövägen.  

Utsläppet från fjärrvärmeanläggningen tog hårt på vårt djurliv träd och 
buskar. Vi fick avverka vår 5 m silvergran tvätta våra djur från giftig sot. 
Utan strövområdets träd hade detta blivet en större katastrof.då vi alla 
vet att träd och växter renar luft.  

Förslag på alternativa markområden för detta:  

Mark finns kring Ramsåsarondellen där det redan är industri (Sahlins)  

Gamla Scans personalparkering passar bättre för lager och varutransport.  

Priset på de 3 övergångsbroar måste beaktas och jämföras mot förslagen.  

Dessutom är skalan på TIBRO.s ritningar felaktiga.  

önskar svar med redogörelse för TIBRO.s konsultarvode, samt vem som 
skall betala kostnaden för detta samt broarna. 

Bilaga 2 

Obs. Skalan är fel (refererar till illustrationskartan) 

Förslag stämmer inte! 

1. Slakteriet 53. Lagerhus från Stärkan + Lastzon 
2. Ramsåsarondellen mycket mark ledigt måste bli billigare än att bygga 

alla broar (3 st.) 

Bilaga 3-10: Fridlysta växter och djur i Skåne, Länsstyrelsen. 

Markerade växter och djur i bilagorna: Inskrivna växter och djur i bilagorna: 

Strandpadda 
Vanlig groda 
Sandödla 
Sankt Pers nycklar 
Gullviva 
Strimfibbla 
Tistelsnyltrot 
Ölandskungsljus 
Bred kärrtrollslända 

Gråsparv 
Rödhake 
Domhärre 
Blåklocka 
Humlor/bin 
Igelkottar 
Fladdermöss 
Ekorre rödbrun 
Uggla 
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Brun gräsfjäril 
Grön mosaiktrollslända 
Läderbagge 
Svartfläckig blåvinge 
Hedjohannesört 
Kamomillkulla 
Kattmynta 
Igelkottstaggsvamp 
Blåsippa 
Idegran 
Smörboll 

Vinbärssnäckor 
Spillkroka 
Hackspett stor, liten 
Hus humlor 
Getingar 
Stekel 
Sommarbinka 
 

 

Kommentar:  
Planförslaget har omarbetats. Planområdet har minskats och allmän plats 
Natur planlagts norr om kvarteret Stärkan vilket gör att det området som 
omnämns gröningen inte kommer försvinna. Att marken inte längre planläggs 
som kvartersmark gör att marken inte är aktuellt för försäljning med 
anledning av detta planförslag. 

Synpunkter om kommunala gator och trafik utanför planområdet ingår inte 
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på 
kommunen. Har ni synpunkter på Malmövägen (Riksväg 11) hänvisar vi er 
till Trafikverket som är väghållare för denna statliga väg. 

Bilaga 1 

Det framgår inte riktigt vad som vill förmedlas i delar av bilaga 1 där flertalet 
paragrafer ur miljöbalken finns med utan någon förklarande synpunkt. 
Kommunen vill dock förtydliga att kommunen i upprättandet av detaljplaner 
förhåller sig till aktuella lagrum och då framförallt Plan- och bygglagen samt 
Miljöbalken. 

Kommunen tolkar det som yttrandet innehåller synpunkter gällande buller. 
Planförslaget har reviderats vilket innebär att lastzon flyttats längre söderut 
till varuhusets befintliga fastighet. Planförslaget ställer krav på bullerskydd vid 
godsmottagningarna mot intilliggande bostadsområde samt att ventilation och 
andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder. Enligt ny 
bullerutredning beräknas genomförandet av detaljplanen, med dessa åtgärder, 
ligga inom rekomenderade gränsvärden. 

Tillgången till grönstråket längs gamla banvallen, omnämnt som 
skogsområdet, säkerställs då planområdet minskats. Dessutom har allmän 
plats Natur planlagts norr om kvarteret Stärkan vilket gör att område som 
omnämns som gröningen intill Skräddaregatan inte försvinner. 

För information om konsultarvoden hänvisas ni till 
ekonomiavdelningen. 

Planförslaget har reviderats och inga broar är aktuella. Vid en 
eventuell framtida Simrishamnsbanan krävs en ny detaljplan och 
eventuell gångbro eller andra åtgärder utreds då inom ramen för den 
detaljplanen. 

Skalan på plankartan och illustrationskarta i samrådsförslaget är 
korrekt.  
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I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 är området är utpekat 
som utbyggnadsområde för handel, vilket är förenligt med planförslaget. 

Det framgår inte riktigt vad som vill förmedlas med bilaga 3-10 som 
innehåller kopierade sidor från Länsstyrelsens informationsbroschyr om 
Fridlysta växter och djur i Skåne. Ni har markerat ett flertal arter och 
skrivit upp en rad ytterligare arter utan att skriva några förklarande 
synpunkter. En naturvärdesinventering för området har tagits fram. Det har 
efter uppgifter om att sandödla observerats i området dessutom gjorts en 
fördjupad artinvetering, av kompetent konsult vid tidpunkter då sandödlan 
var synlig på närbelägna platser, men ingen sandödla hittades.  

Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av grönstråk som 
både fungerar som rekreationsområden och som spridningskorridorer som 
gynnar den biologiska mångfalden. Inom planområdet och i närområder ska 
kompensationsytor anläggas för att de arter som etablerat sig på Slakteriet 11 
och inom spårområdet ska kunna fortleva där. 

37. Privatperson 29 & 30, Skräddaren  

Önskar häva tillfälliga utfarten från B.O 

Lastbilar använder Hantverkargatan som vändzon för att kunna komma 
in till Bo Ohlssons lager/gods. 

Vi står bakom kompendium: att upphäva bygge i vårt område. 

(Till yttrandet bifogat dokument hänvisat till som kompendium ovan är identiskt 
med tidigare inkommit dokument. Se bilaga 1 i yttrande privatperson 27 och 28 sid 
47.) 

Kommentar:  
Planförslaget har reviderats så att befintlig utfart från varuhusets 
besöksparkering tas bort och planläggs med utfartsförbud. Synpunkter om 
trafik på de kommunala gatorna är inte en fråga för detaljplanen. Skrivelsen 
har skickats till enheten Trafik och service. 

Gällande omnämnt kompendium se kommentar till bilaga 1 yttrande 
privatperson 27 och 28 på sid 49-50. 

38. Privatperson 31 & 32, Björken 13 

Ev. kan lastbilstrafik förbjudas redan nu på Norreg. (i.st.f. skylten med 
3,5 ton). GC-väg från Slakterig. måste anpassas så att de fastigheter som 
har infart bak kan komma in med bil. Lastbilar komma in norrifrån till 
Hannelundsg. Via Sälshög (från Malmö, Ystad, Sjöbo) 
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Kommentar: Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 28. 

39. Privatperson 33, 34, 35 & 36, Skräddaren 2 

Namnet Simrishamnsbanan är egentligen fel, den banan finns redan, 
rätta namnet är Malmöbanan.  

Dåliga ritningar med bland annat numreringar m m man inte hittar eller 
kan urskilja!  

Vissa saker som ska finnas på båda kartorna finns bara på en av dem till 
exempel.  

Elskåpet vid Bo Ohlsson (E.ON's) är helt felplacerad på båda kartorna, 
för där står tre (3) stora fula containrar, som skulle ha varit borta för 
länge sedan (5+5 år är inaktuellt för länge sedan, som vi grannar 
upprepade gånger ringt till kommunen om, men som densamma tydligen 
blundat för. En kommentar borde vara på sin plats).  

Elskåpet ska ritas mera till höger. Ännu längre åt höger utanför Bo 
Ohlssons stängsel står tre (3) stora Bokträd ca 80 år gamla, som inte 
heller är inritade på de båda kartorna.  

Dagvattenutredningen är helt fel! Vattnet går inte som på bilden på sid 
27 i Planbeskrivningen. Väldigt viktigt att detta ses över!  

Vårat dagvattensystem just nu, kommer inte att tåla hårdgöring, som är 
tänkt för den nya bilparkeringen på Scanområdet.  

Hur kan man lägga en bilparkering samt en väldig tung trafik precis intill 
ett vattenskyddsområde?  

Vad är tänkt att allt dagvatten ska ta vägen eftersom det blir mycket 
asfaltering enligt ritningarna? Dammen som finns där nu sväljer INTE 
allt vatten! Då vi redan nu vid kraftigt regn får översvämning i våra 
källare.  

Någon måste kontrollera hur detta stora hela område är klassat, råder 
delade meningar från både kommun och gemene man som bott här 
sedan barnsben; industriområde eller villaområde? Viktigt att veta för oss 
boende här, även med tanke på fastighetsskatten. Industriområde och 
villaområde klassas på olika sätt!  

Olämpligt att, om det är industriområde, fortsätta bygga ut precis vid ett 
befintligt villaområde med tanke på ljudnivån, damm och koldioxid. 
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Utbyggnad  

Motsätter oss att ha lastzon & lagergods utmed 
Skräddaregatan/Norreplansgatan, där vi boende får en 'vägg' avskärmat 
från både ljus och luftig växtlighet. Hur kompenseras det för oss som 
bor mitt emot dessa lagergodsbyggnader, både när det gäller fortsatt 
boende eller försäljning av våra hus?  

Lastzon & lagergods bör läggas ännu längre upp mot Scanområdet förbi 
spår 1 och 2. Finns ingen anledning att använda och förstöra det lilla 
grönområde som ligger parallellt med Skräddaregatan/Norreplansgatan, 
som vi boende har på den västra sidan om järnvägen. Varför inte ha 
godsmottagningen där nu personbilarna har sin infart till Bo Ohlsson?  

Dessutom kommer bullernivån att vara mycket märkbar i princip alla 
dygnets timmar. Det räcker med att det är en väldig hög bullernivå på både 
komprimator samt vid de tre (3) containrar vid öppnande och stängande, 
som finns mitt emot Skräddaregatan som det är nu.  

På sid 37 sista stycket i Planbeskrivningen, står det: 'Även vid utformning 
av eventuella installationer på tak ska hänsyn till ljud från dessa tas. 
Ventilation och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från 
bostäder'. Då Bo Ohlsson har satt upp en sådan ventilation/värme på 
deras senaste befintliga byggnad och som är vänd mot våra hus till, ser vi 
att detta åtgärdas och denna får en annan plats på byggnaden.  

Järnväg  

På sid 17 sista stycket i Planbeskrivningen, står det 'I Tomelilla kommuns 
Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 finns ställningstaganden för 
kommunikation och infrastruktur. Ett av ställningstagandena är att 
kommunen ska fortsätta verka för att Simrishamnsbanan ska komma till 
stånd. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen'.  

Kommer Simrishamnsbanan/Malmöbanan komma till stånd, är både 
varumottagningen med lastbilar på Hannelundsgatan och infarten för 
personbilar med infart runt Bo Ohlsson från Malmövägen, vara helt 
bortkastade att genomföra; för hur är det tänkt att ändra på det som 
redan är byggt? Det är väl påtagligt om något? 

Har också själv mätt upp 40 meter från den tilltänkta Simrishamnsbanan 
(Malmöbanan) från spår 1 + 2 och ser att den då kommer att täcka hela 
det gröna området mot  

Skräddargatan/Norreplansgatan; med andra ord kan knappast någon 
bebyggelse av Bo Ohlsson kunna göras så långt ner mot gatorna samt att 
jämföras med att man lämnar så mycket som 50 meter spårområde från 
de tilltänkta bilparkeringama. Vad är logiken i detta?  

Natur  

I Planbeskrivningen på sidan 14 gällande naturvärdesklasser har en del av 
naturen mot Skräddaregatan klassificerats som 'klass 2' (grönfärgat på 
ritningen) alltså högt naturvärde, samtidigt som den del av 
naturen/grönområdet vid sidan om/bredvid, INTE är klassificerat över 
huvud taget (lite grönare i färgen). Denna del tillhör det övre markerade 
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området och borde givetvis också klassificeras som 'klass 2'. Här står, 
som tidigare skrivits, tre (3) stora Bokträd, där fladdermössen håller till, 
men där finns även grodor, paddor, ödlor, olika sorters fåglar, ekorrar, 
fasaner, igelkottar, vinbergsnäckor och väldigt sällsynta blommor, till 
exempel sommarbinka. 

Har någon från Miljö verkligen tittat på denna sida om järnvägsspåren 
angående grönområdet och dess biologiska mångfald? Ska Bo Ohlsson 
ändra något här, ska det vara med dispens från Länsstyrelsen! Detta lilla 
naturområde ska bevaras och skyddas!  

När miljön ändå är på tal och en hälsning från oss boende på  

Cirkelgatan/Norreplansgatan/Cirkelgatan; Det vore väldigt trevligt om 
skogsområdet som finns vid sidan om de boende på Cirkelgatan, som vi 
alla använder oss av i många situationer, kunde röjas upp ordentligt, 
stora träd lämnas resten röjs bort, det är inget stort område och skulle 
kunna klaras av på en dag om viljan bara fanns från Tomelillas kommun! 

Skrivelsen har senare kompletterats enlig följer: 

Vi vill lägga till en viss ödelsort, vi är flera som sett den lilla ödlam, oc 
det är sandödlan.  En liten ödla som är utrotningshotad och dessutom är 
fridlyst, liksom alla andra kräldjur i Sverige. Ödlan är också upptagen i 
Artskyddsförordningens bilaga 1, internationell fridlysning §4 och §7, 
hos Skosstyrelsen. 

Kommentar:  
Simrishamnsbanan är järnvägsprojektet för en återuppbyggnad av järnväg 
mellan Malmö och Tomelilla då banan mellan Tomelilla och Simrishamn är i 
bruk. Banan mellan Ystad och Simrishamn, via Tomelilla, döptes om till 
Österlenbanan efter att den elektrifierats 2003. 

Planförslaget har omarbetats. Bland annat har plankartan reviderats genom 
att befintlig placering av transformatorstationen har säkerställts genom att 
planlägga kvartersmark för Transformatorstation, E.  

Bokträden är numera inritade i grundkartan och beaktade i planarbetet. 

Ny kompletterande dagvattenutredning är framtagen. Dagvattenutredningarna 
utreder förutsättningarna för en fungerande dagvattenhantering. Det är 
beräknat vilka åtgärder som krävs för att ta hand om dagvattnet som kommer 
uppstå vid genomförandet av detaljplanen. Östra delen av planområdet med 
bland annat ny handelsbebyggelse och planerad parkering kommer innebära en 
större andel hårdgjord yta. Stora områden ska enligt plankartan bestå av 
genomsläpplig mark där dagvatten kan infiltrera dessutom bör underjordiska 
dagvattenmagasin eller makadamdiken byggas. Avrinning ska ledas till 
grönytor och till naturområdet kring dammen där vattnet fördröjs och renas. 
Utredningarna visar att dagvattnet inom östra delen inte påverkar västra 
sidan av planområdet. Då byggrätten norr om kvarteret Stärkan tagits bort 
kommer i stort sett ingen ny mark att hårdgöras inom västra delen av 
planområdet. 

Fastigheter planlagda för bostadsändamål respektive fastigheter planlagda för 
industriändamål i gällande detaljplan klassas som bostadsfastigheter respektive 
industrifastigheter. 
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Planförslaget har reviderats genom att planområdet har minskats, 
användningen handel och centrum har begränsats till kv Stärkan och allmän 
plats Natur har planlagts norr om kvarteret Stärkan. Att planområdet har 
minskats säkerställer grönstråket längs gamla banvallen. Byggnadshöjder har 
sänkts anpassat efter en ny skuggstudie. Lastzonen har flyttats längre söderut 
till varuhusets befintliga fastighet. Planförslaget ställer krav på bullerskydd vid 
planerade godsmottagningar mot intilliggande bostadsområde samt att 
ventilation och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från 
bostäder och vid behov förses med bulerskydd. Enligt ny bullerutredning 
beräknas bullret efter genomförandet av detaljplanen, med dessa åtgärder, ligga 
inom rekomenderade gränsvärden. Kommunen bedömer att genomförandet av 
detaljplanen inte innebär någon betydande påverkan på intilliggande 
fastigheters värde. 

Planförslaget har reviderats och all byggrätt är borttagen inom den 
fastställda utredningskorridoren för framtida riksintresset för 
Simrishamnsbanan. Om Simrihamnsbanan bli verklighet krävs ny 
detaljplan för att lösa spåröverfarten planskilt vilket inte bedöms vara 
något hinder för riksintresset. Föreslagen detaljplan beaktar och tar 
hänsyn till det framtida riksintresset för Simrishamnsbanan. 

Den del av grönområdet intill Skräddaregatan som i gälland plan 
ärallmän plats ingår inte längre i planen. Södra delen planläggs som 
allmän plats, Natur. Området är omarkerat i naturvärdes-
inventeringen men har stor betydelse som grönstråk och 
spridningskorridor. 

Efter uppgifter om att sandödla observerats i området har fördjupad 
artinventering genomfört av kompetent konsult vid tidpunkter då 
sandödlan var synlig på närbelägna platser. Ingen sandödla hittades i 
området. 

Synpunkter som inte berör detaljplanen kommenteras inte. Synpunkter om 
containrar och tillfälligt bygglov, samt om installation på Bo Ohlssons tak har 
skickats till Byggnadsnämnden. Synpunkt om röjning av grönstråket vid 
banvallen, som ni hänvisar som skogsområdet, har överlämnats till enheten 
Teknik och service. 

40. Privatperson 37, Slakteriet 23 

• Från Norregatan och industriområdet inte stänga Sälshögsvägen. 

• Rundell Norregatan Gladanleden eller trafikljus. 

• Bättre skyltat för lastbilar till industriområdet. 

Kommentar:  
Synpunkterna har skickats till enheten Teknik och service. 

41. Privatperson 38, Slakteriet 23 

Yttrande är identiskt med yttrande privatperson 37. 

Kommentar:  
Synpunkterna har skickats till enheten Teknik och service. 
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42. Privatperson 39 & 40, Skräddaren 1 

Här finns i området fladdermöss, sandödlor, igelkottar, ekorrar, paddor 
och grodor som vi alla här vill ha kvar. Vårt dagvattensystem på västra 
sidan av spåren tål antagligen inte hårdgöring. Den nya ladan borde ligga 
på östra sidan av Malmöspåret. Vi är rädda för alla avgaser från 
lastbilarna. Idag finns här stora fina träd som är bra för miljön och som 
vi vill ska bli kvar. Idag bor vi riktigt naturnära i detta området. Synd att 
det skall ändras så ”dramatiskt” 

Kommentar:  
Naturvärdesinventering är framtagen för att kartlägga naturvärden och vilka 
arter som finns inom planområdet. Fladdermöss hittades och en 
fladdermusinvertering är framtagen. Ett flertal rödlistade arter hittades. De 
flesta kopplade till de avrivna sandytorna där de kunnat etablera sig. Efter 
uppgifter om att sandödla observerats i området har fördjupad artinventering 
genomförts men inga spår av sandödla hittades. 

Planen har omarbetats, grönstråket genom området tillsammans med 
spårområdet bilda spridningskorridorer som gynnar de skyddade arterna. 
Scanvillans trädgård och området kring dammen används som 
kompensationsområde för de arter som etablerat sig på parkeringen. Ny träd 
på kvartersmark och kring dammen gynnar fladdermöss och andra arter på 
sikt. De stora bokarna norr om Stärken kommer att stå på allmän plats och 
ska bevaras. 

Ny kompletterande dagvattenutredning är framtagen. Dagvattenutredningarna 
utreder förutsättningarna för en fungerande dagvattenhantering. Det är 
beräknat vilka åtgärder som krävs för att ta hand om dagvattnet som kommer 
uppstå vid genomförandet av detaljplanen. Östra delen av planområdet med 
bland annat ny handelsbebyggelse och planerad parkering kommer innebära en 
större andel hårdgjord yta. Stora områden ska enligt plankartan bestå av 
genomsläpplig mark där dagvatten kan infiltrera dessutom bör underjordiska 
dagvattenmagasin eller makadamdiken byggas. Avrinning ska ledas till 
grönytor och till naturområdet kring dammen där vattnet fördröjs och renas. 
Utredningarna visar att dagvattnet inom östra delen inte påverkar västra 
sidan av planområdet. Då byggrätten norr om kvarteret Stärkan tagits bort 
kommer i stort sett ingen ny mark att hårdgöras inom västra delen av 
planområdet. 

Planförslaget har reviderats och det som i skrivelsen kallas ladan har 
ändras från kvartersmark till allmänplats, natur.. De stora bokarna 
som växer där kommer att bevaras. 

43. Privatperson 41, Skräddaren 16 

Det är inte lämpligt att bygga lager in mot viller. Det sänker priserna på 
villerna. Blir mer trafik som stör. Cykel och gångstig blir vi utan. 

Kommentar:  
Planförslaget har omarbetats. Planområdet har minskats liksom byggrätten 
och byggnadshöjderna har sänkts. Området norr om kvarteret Stärkan 
planläggs som allmän plats, natur.  
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44. Privatperson 42, Skräddaren 16 

Lager är inte lämpligt att bygga mot villorna. Störande ljud av lastbilar. 
De stora bokträden vill vi att de bevars. Cykel och gångbana blir 
blockerad. 

Kommentar:  
Planförslaget har reviderats. Bokträden bevaras och hamnar inom allmän 
plats, Natur.  

Planförslaget har omarbetats. Planområdet har minskats liksom byggrätten 
och byggnadshöjderna har sänkts. Området norr om kvarteret Stärkan 
planläggs som allmän plats, natur. Lastzonen närmast järnvägen har flyttats 
längre söderut till varuhusets befintliga fastighet. Ny bullerutredning har 
genomförts. Den visar krav på bullerskydd vid planerade godsmottagningar 
mot intilliggande bostadsområde samt att ventilation och andra bulleralstrande 
anläggningar ska vändas bort från bostäder eller vid behov bullerskyddas. 
Detta minska påverkan på villaområdet. 

Idag finns ingen planenligt gång- och cykelväg över spårområdet. 
Revideringen av planförslaget innebär att det går att skapa en gång- och 
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet 
till gång- och cykelbanan öster om spårområdet och vidare till centrum 
och stationen. 

45. Privatperson 43, Torsken 40 och 42 

• Gång och cykelväg ”Norra promenaden” skall behållas för att 
smidigt ta sig från/till förskola/skola och sammankopplingen 
med Tryde. 

• Norregatan & Sälshögsvägen BÖR stängas fortast möjligast, och 
”cykelvägen” mellan Slakterigatan och Eriksgatan bör öppnas för 
rundkörning med tanke på att där ej finns rondell. Idag har vi 
alldeles för mycket trafik både bil och framförallt lastbilar som 
kommer in på våra gator. Villakvarter med fler och fler 
barnfamiljer, där vill vi ha lugna gator och inte den trafik som 
idag befinner sig där. 

• Väg 11 är väldigt trafikerad redan idag. Hade underlättat för 
boende och trafik och framförallt alla utryckningsfordon som kör 
där. 

Kommentar:  
Planförslaget är omarbetat. Både befintliga och nya gång- och cykelvägar 
planläggs i planförslaget. Dock planläggs ingen allmän gång och cykelväg i 
förlängning av Slakterigatan. Istället avser kommunen anlägga ny gång- och 
cykelväg mellan Norregatan och Norra promenaden precis norr om 
Gladanleden och viadukten, utanför planområdet.  

Synpunkter om kommunala gator och trafik som inte ingår i planområdet har 
skickats till enheten Trafik och service.  

Se även kommentar till gemensamt yttrande A se sid 29. 
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46. Privatperson 44, Björken 17 

Stäng vägen Norregatan/Sälshögsv. 

Skrivelsen har kompletterats med gemensamt yttrande D se sid 32. 

Kommentar:  
Se gemensamt yttrande D sid 34. 

47. Privatperson 45, boende Björken 17 

Stäng vägen Norregatan/Sälshögsv. 

Skrivelsen har kompletterats med gemensamt yttrande D se sid 32. 

Kommentar:  
Se kommentar till gemensamt yttrande D sid 34. 

48. Privatperson 46 & 47, Slakteriet 22 

• Trafiken borde ledas utanför tätorten, ringled från svampakorset 
mot brandstationen är en bra lösning för att avlasta den tungt 
trafikerade gladanleden. 

• Avstängning Norregatan-Sälshögsvägen är nödvändig. 

• Det är viktigt att gång/cykelvägen som löper längs järnvägen 
finns kvar. 

• Cykelvägen som förbinder Eriksgatan – Slakterigatan bör förbli 
cykelväg. 

Kommentar:  
Synpunkter om kommunala gator och trafik som inte ingåt i planområdet har 
skickats till enheten Trafik och service. 

Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik. 
Kommunen avser dessutom vid behov stänga av för all 
motorfordonstrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen. 
Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå. 

Befintlig gång- och cykelväg längs järnvägen säkerställs i reviderat 
planförslag.  

Då Eriksgatan och Slakterigatan inte ligger inom planområdet är det inget 
detaljplanen kan reglera. 

49. Privatperson 48 & 49, Slakteriet 7 

• Norra promenaden måste främjas. Bilar som korsar 
spåret/promenaden måste göra det på gåendes villkor. 
Gångfartsområdet/upphöjd vägbank för promenaden/annan 
markbeläggning. 

• Parkeringen riskerar upplevas som ytterligare kalhygge i Tomelilla 
centrum /jämför med Lidls och ICAs parkeringar). Att plantera 
träd i refugerna på parkeringsradernas sidor skulle göra stor 
skillnad. 
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• Plankartan är väldigt anpassad efter optimerad /maxad parkering, 
att GC-vägen i Slakterigatans förlängning tar flera småsvängar för 
att parera parkering och sen mobilmast. Plankartan visar 
verkligen att bilen är prioriterad framför gående. Slakterigatan har 
alltid varit rak bort mot spåret och det vore fint om den kunde få 
fortsätta vara det. 

• Viktigt att inte upphäva rivningsförbudet för slakterivillan. Det är 
klart att den fortfarande går att bevara. Det handlar ju bara om 
pengar. Om Bo Ohlsson inte tycker att det är värt att renovera 
den finns det kanske någon eller en grupp eldsjälar som vill göra 
det. Nu när villan blir klassad som B kan privatpersoner vara 
intresserade av den, som J har den varit tämligen oattraktiv. Om 
den säljs till nån annan vore det kanske bra om just villan kan få 
in- och utfart mot Slakterigatan, men inte för handelsändamål. 

• Vi som bor norr om Gladanleden/väg 11 uppskattar att 
Scanbron finns så att vi kan ta oss planskilt till centrum om man 
promenerar. Det resoneras mycket kring första och andra 
etappen i planbeskrivningen, innan och efter bron rivs. För det 
första förstår jag inte varför våra skattepengar ska gå till att riva 
en fullt fungerande bro. För det andra behövs det då en GC-
tunnel under väg 11 så att norra promenaden planskilt kan nå 
centrum. 

• Chikanen mellan Norregatan/Sällshögsvägen måste stängas av 
om inte biltrafiken till Bo Ohlson ska översvämma vårt 
bostadsområde. 

• Trädallé parallellt med Norra promenaden/förlängningen av 
Slakterigatan för att definiera rummen tydligare? (Då behövs inte 
träd på parkeringen). 

• Det talades om gångbro över spårområdet, vore bra om den kan 
användas av folk som inte vill besöka varuhuset och även utanför 
öppettiderna. En neutral bro helt enkelt. 

  

Kommentar: 
Norra promenaden säkerställs genom att den planläggs som gång och cykelväg. 
I korsning med intern fordonstrafik inom handelsområdet ska gång- och 

Förslag på alléer att kanta parkering för att 
framhäva de gåendes rätt. 
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cykelvägen markeras tydligt. I korsningen med järnvägen byggs ett räcke 
mellan gång- och cykelbana och körbana för motorfordon. 

Planerad parkeringsyta regleras med krav på genomsläpplig markbeläggning. 
Förslaget att plantera träd förespråkas även av kommunen som kommer ställa 
krav på träd i avtal med exploatören.  

För ett expanderande handelsområde med ett ökat antal besökare krävs också 
att detaljplanen tar höjd för de parkeringsplatser som krävs för att planen ska 
blir lämplig och genomförbar. Illustrationskartan visar en maximerad 
parkering. Ingen allmän gång och cykelväg planläggs i förlängning av 
Slakterigatan. Vart gatorna i övrig kommer förläggas inom kvartersmark är 
upp till fastighetsägare/exploatör. 

Disponentvillan har rivits efter att av byggnadsnämnden beviljat rivningslov.  

Synpunkter på kommunala gator och trafik utanför planområdet och eventuell 
rivning av viadukten, årgärder som inte ingår i detaljplanen, har skickats till 
enheten Trafik och service. Se även kommetar till gemensamt yttrande A sid 
28. 

Planförslaget har omarbetats. Planbestämmelse om gångbro har tagits bort. 
Däremot planeras en plankorsning som kopplar samman västra och östra 
sidan av handelsområdet vilket möjligör allmän gång- och cykelväg och intern 
fordonstrafik över järnvägen. 

50. Privatperson 50, Björken 14 

Ingen genomgående trafik mot industriområdet, på Norregatan alltså 
stop helt vid avsmalnandet idag. 

I övrigt är yttrande identiskt med gemensat yttrande B se sid 29. 

Kommentar:  
Se kommentar till gemensamt yttrande B sid 30. 

51. Privatperson 51, Björken 14 

När där skall vara cykel o gångstig på Norregatan måste trottoaren byggs 
ut i hörnan mot Simrishamn för att få sikt när man skall över och 
trafiken från industribyn måste ledas om till Kristianstadsvägen, genom 
ett stop vid dagens avsmalning, Norregatan industribyn. 

 
Kommentar:  
Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29. 

52. Privatperson 52 & 53, Slakteriet 20 

Med gällande trafiksituation på Gladanleden, där det råder kaos och 
kilometerlånga köer uppstår, anser jag inte att man bör belasta nämnda 
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väg ytterligare som en utbyggnad av varuhuset Bo Olsson skulle 
innebära.  

Därför anser jag att en ny genomfartsled bör byggas och avlasta tätorten.  

Ett annat alternativ är att varuhuset flyttar ut vid väg 19, där expansion 
inte finner några gränser. 

Kommentar:  
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet samt förslag på ny 
dragning av riksväg 11som inte ingår detaljplanen har skickats till enheten 
Trafik och service. 

Ny trafikutredning 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 
resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i 
närtid att vidta åtgärder. 

I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 är området utpekat som 
utbyggnadsområde för handel, planförslagetvilket är förenligt med 
Översiktsplanen. 

53. Privatperson 54, Torsken 22 

• Stäng chikanen mellan Norregatan-Sälshögsvägen. 

• Bevakat övergångställe med trafiksignaler vid Norregatan-
gladavägen korset. 

• Behåll cyckelvägen mellan Slakterigatan och Eriksgatan och göra 
en vändzon i slutet på Slakterigatan. 

• Förbjuda byggtrafik igenom Slakterigatan. 

Kommentar:  
Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29.  

Då området mellan Eriksgatan och Slakterigatan inte ligger inom 
planområdet är det inget detaljplanen kan reglera. 

Planförslaget innehåller utfartsförbud mellan Slakterigatan och 
handelsområdet. Vid genomförandet av detaljplanen hänvisas byggtrafik till 
Hannelundsgatan. 

54. Privatperson 55, Torsken 22 

• Utifrån detaljplanen är det viktigaste av allt att stänga av 
chikanen, vägen mellan Norregatan och Sällshögsvägen. 
Personbilar kör i hög hastighet på Norregatan för att köra över 
chikanen. Det är dagligen problem med lastbilar som kör fel och 
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har stora problem med att backa ut. Det finns INGET alternativ 
mer än att stänga chikanen! Detta medför att en återvändsskylt 
sätts upp så att den tydligt syns för alla fordon. Möjligen 
avsmalna vägen vid infart på Norregatan från gladanleden. 

• Trafiken på Gladanleden kommer öka och därmed krävs det att 
ett bevakat övergångställe, trafikljus, korsningen 
Norregatan/Gladanleden ska upprättas. Som det ser ut idag är 
det INGEN som stannar när gående ska passera vägen och det 
är med livet som insats varje gång man måste gå över. 

• Stenen som avgränsar Slakterigatan-Scanområdet skalla vara kvar. 
Boende på gatan vill ej han någon fordonstrafik här, det gäller 
även byggtrafik. 

• Behåll cykelvägen mellan Slakterigatan och Eriksgatan. Vi önskar 
att dessa två gator fortfarande kommer vara återvändsgator. 

Kommentar:  
Se kommentarer till gemensamt yttrande A sid 29. 

Då området mellan Eriksgatan och Slakterigatan inte ligger inom 
planområdet är det inget detaljplanen kan reglera. 

Planförslaget innehåller utfartsförbud mellan Slakterigatan och 
handelsområdet. Vid genomförandet av detaljplanen hänvisas byggtrafik till 
Hannelundsgatan. 

55. Privatperson 56, Skräddaren 5 

Promenadstigen från Stärkan/spåren mot Tryde. Hur går man sen? 
Perfekt för hundpromenader. 

Träallén från Boans utfart, höger sida borta. 

Åtgärda utfarten OMGÅENDE med rejäla bulor/bula. Bilister kör bara 
rakt ut. Livsfarligt. 

Elskåpet bör placeras längre ifrån hörnan. Det kommer att skymma 
sikten. 

Containern är så fruktansvärt ful att behöv se dagligen. Var ju bara 
tillfälligt bygglov?? 

Måla linjer som visar att gatan ut inte är enkelriktad. 

1. Hörnan skymd av plastskynke. 
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2. Containern bort. Tillfälligt bygglov. Fult. 

3. Det stora trädet skall stå kvar. 

Trottoar, lutning av gatan 

Ojämna trottoarer som går i vågor. Mycket stor snubbelrisk. Fel lutning 
av gatan. Vatten rinner in över trottoarerna. 

Gräs och håligheter i gatan 

Gatan så dålig med hål. Det växer gräs på gatan. Stora hål. 
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Vatten som ej rinner undan 

Gäller hela sträckan från Boans utfart. Längs med ladan. 

Kommentar: 
Idag finns ingen planenlig gång- och cykelväg över spårområdet. 
Omarbetning av planförslaget innebär att det planläggs en gång- och 
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet 
till gång- och cykelbanan öster om spårområdet och vidare till centrum 
och stationen. 

Synpunkter om befintlig utformning och skötsel av gator och vegatation är inga 
planfrågor. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service.  

Planförslaget har reviderats och yta för transformatorstation har planlagts i 
befintlig läge. 

Gällande synpunkt om containrar och tillfälligt bygglov så har yttrandet 
skickats vidare till Byggnadsnämnden. 

56. Privatperson 57, Torsken 41 

• ”Chikanen” mellan Norregatan och Sälshögsvägen måste stängas 
då det redan dagligen sker incidenter med lastbilar som struntar i 
förbudskyltarna, samt personbilar som i hög fart passerar 
chikanen och därmed ignorerar högerregeln mot Slakterigatan 
och Eriksgatan. Detta är ett måste då trafiken kommer öka 
lavinartat när in och utkörsel sker via hannelundsgatan. 

• Behåll cykelbanan mellan Slakterigatan och Eriksgatan. 

• Ingen fordonstrafik in eller ut från ”Scanområdet” via 
Slakterigatan och Eriksgatan. 

• Då trafiken ökar bör där bli ett bevakat övergångställe med 
trafiksignaler korsningen Norregatan-Gladanleden. Som det är 
nu är det med livet som insats man går över på det östliga 
övergångstället då man inte syns österut (vägen svänger). 
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• Inkörseln till Norregatan från Gladanleden bör göras smalare likt 
den söder om Gladanleden. Detta tydligör avstäningen. Skylta i 
god tid inte som idag du ser skylten när du svängt. 

• Förbifart Tomelilla måste snarast ske det fungerar inte att ha all 
trafik på gladanleden, detta gäller såväl tung som personbilstrafik. 

Kommentar:  

Synpunkter som inte berör planområdet behandlas inte i planen. 
detaljplanen. Synpunkter om gator, trafik och förslag på ny sträckning 
för riksväg 11 har vidarbefodrats till enheten Teknik och service. 

Gällande synpunkt avstängning se kommentar till gemensamt yttrande A sid 
29. 

Då omnämnt området mellan Eriksgatan och Slakterigatan inte ligger inom 
planområdet är det inget detaljplanen kan reglera. 

Utfartsförbud är planlagt mellan Slakterigatan och handelsområdet. 

57. Privatperson 58, Torsken 41 

• Stänga chikanen mellan Norregatan och Sälshögsvägen. Dagligen 
sker incidenter med lastbilar och personbilar som ignorerar 
högerregeln. Och kör för fort mot Slakterigatan och Eriksgatan. 
Detta är ett måste att stänga av chikanen då trafiken kommer öka 
lavinartat är in och utkörsel sker via Hannelundsgatan. 

• Behåll cykelbanan mellan Eriksgatan och Slakterigatan. 

• Ingen fordonstrafik in eller ut från ”Scanområdet” via 
Slakterigatan eller Eriksgatan. Låt stenen vara kvar. 

• Bevakat övergångställe med trafiksignaaler korsningen Norregtan 
– Gladanleden. För att trafiken kommer att öka och inuläget får 
man gå över Gladanleden med livet som insats, för bilisterna 
stannar ej vid övergångstället. 

• Inkörsel till Norregatan från Gladanleden bör göras smalare lik 
den söder om Gladanleden. Skylta i god tid inte som idag, du ser 
skylten när man svängt. 

Kommentar:  
Se kommentar till yttrande privatperson 57. 

58. Privatperson 59 & 60, Slakteriet 24 

• Stäng chikanen mellan Norreg. o Sälshögsv. Dagligen sker 
incidenter m lastbilar o personbilar. Dom ignorerar också hö-
regeln till Slakterig. o Eriksg. Inkörsel till Norreg. fr. Gladanleden 
bör göras smalare. 

• Behåll cykelbanan mellan Slakterig. o Eriksg. 

• Bevakat övergångställe m. trafiksignaler korsningen Norreg.-
Gladanleden. 
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• Ingen fordonstrafik in el. ut från Scanområdet via Slakterig. El. 
Eriksg. 

Kommentar:  
Se kommentar till yttrande privatperson 57 på föregående sida. 

59. Privatperson 61 & 62, Torsken 28 

Vi har synpunkter enligt följande: 

Vi anser att dessa områden räknas in i detaljplanen eftersom trafiken 
kommer att öka kraftigt och det kommer då påverka oss boende 
negativt.  

1. Stäng av Norregatan/Sälshögsleden för all trafik.  

2. Bättre skyltat längs väg 11 så all felkörning av tung/obehörig trafik 
undviks in på Norregatan samt förbättrade övergångsställen.  

3. Behåll gång- och cykelbanor så vi boende kan komma under bron och 
ut till naturområdet mot Tryde.  

Kommentar:  
Norra Promenaden planläggs som gång- och cykelväg och ansluts över 
plankorsningen över järnvägen med Norreplan området.Kommunen 
avser anlägga ny gång- och cykelväg, utanför planområdet, mellan 
Norregatan och Norra promenaden precis norr om Gladanleden och 
viadukten för att binda samman cykelvägnätet.. 

I övrig se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29. 

60. Privatperson 63 & 64, Björken 19 

Vi godkänner planförslaget men har synpunkter enligt nedan. 

Då trafiken kommer öka markant för boende i området föreslår vi att 
man gör en återvändsgata Norregatan/Östra Utfartsgatan alternativt att 
man stänger av för trafiken helt Norregatan/Sälshögstrafiken. Det verkar 
som att denna ökning av trafik ej tagits i beaktning och den är väldigt 
viktig för oss som bor i området då merparten av de i kvarteren Björken 
och Torsken har barn i förskole- samt skolålder.  

Redan nu är det problem i trafiken i området då många lastbilar 
använder Norregatan, Eriksgatan och Slakterigatan som vändzoner. Det 
bästa är således en vändzon Norregatan/Östra utfartsvägen omgående så 
barnen är tryggade och slipper det ökade trafikflödet. 

Kommentar:  
Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29. 

61. Privatperson 65 & 66, Snickaren 9 

Tycker inte att det är lämpligt med tung trafik i ett villa området att det 
även blir miljöproblem. 

Tycker att det vore lämpligare att Bo Olssons ligger ute i 
svamparondellen. 
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Kommentar:  
Planförslaget har omarbetats. Godstrafik är planerad att till största del 
gå via Hannelundsgatan och Norra industriområdet för att minimera 
påverkan för bostadsbebyggelsen. Befintlig godsmottagning vid 
Malmövägen och Skräddaregatan behålls men minskas och anpassas 
till färre godstransporter. Detaljplanen ställer dessutom krav på 
bullerskydd längs Skräddaregatan vid godsmottagningarna samt att 
bulleralstarande anläggningar ska vändas bort från bostäder och vid 
behov bullerskyddas. Se även kommentar till gemensamt yttrande A 
sid 28. 

I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 är området är utpekat 
som utbyggnadsområde för handel, vilket är förenligt med planförslaget. 

Förändringar efter samråd  
Planförslaget har genomgått en omfattande bearbetning efter samrådet 
efter samrådet. Det har begränsats så att etappvis utbyggnad endast 
beskrivs som framtida möjligheter vilka kommer att innebära behov av 
nya planer och utredningar, bland annat detaljplaner.  

Planområdet har minskats, norr om Stärkan 1, så att varuhusets fastighet 
väster om järnvägen inte utökas. Byggrätten har minskats så att ingen 
byggrätt finns inom det område som berörs av riksintresset för eventuell 
framtida Simrishamnbana. Högsta tillåtna byggnadshöjd och totalhöjd 
har sänkts av hänsyn till stadsbilden och skuggbildning på 
grannfastigheter.  

Scanvillan brann 2019 och revs 2020 därför har användningen bostad 
utgått. Möjligheten att. bygga hotell eller vandrarhem i det området har 
utökats med större byggrätt som placerats så att befintliga stora bokträd 
och trädgården kan sparas. 

Endast en intern förbindelse, mellan handelsområdets två delar, över 
järnvägen kvarstår, i en plankorsning. Här ska kunder i bil, på cykel eller 
gående och varutransporter korsa järnvägen tillsammans med en allmän 
gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen sammanbinder Norreplan-
området med Tryde, stationen och Tomelilla centrum via Norra 
Promenaden. Förbindelsen från Skräddaregatan till Norra Promenaden 
har utgått. Kommunen avser istället att bygga en gång- och cykelväg från 
Norregatan till Norra Promenaden längs Gladanleden. Den kan byggas i 
gällande plan och ingår inte i planförslaget 

Naturmarken inom området har utökats kring dammen samt genom att 
Scanvillans trädgård blir natur och området norr om Stärken 1 ändras 
från järnvägsändamål till allmän plats, natur. 

Plankarta 
Planområdet har minskats i nordväst, del av fastigheten Tomelilla 237:9 
har tagits bort och utökats i sydost där del av fastigheten Slakteriet 53, 
öster om dammen tagits med. 
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Gång-och cykelvägar planläggs som allmän plats utom inom 
plankorsningen där de blir x- område. Utfartsförbudet har utökats och u-
områdena har anpassats efter befintliga ledningar och framtida behov.  

Transformatorstationer, mobilmast och behovet av kundvagnsgarage, 
kiosker eller liknade på parkeringen har definierats. 

Byggnadernas gestaltning med högsta höjd, bearbetade volymer, 
variation, sadeltak, inslag av traditionella fasadmaterial har reglerats 
tillsammans med utformning av skyltar.  

Kartan har bearbetats och justerats med bestämmelser bland annat om 
krav på: 

• genomsläpplig mark  
• skydd, bevarande och nyplantering av träd  
• bullerskydd mot bostäderna vid Skräddaregatan  
• bevarande och varsamhet för lokstallet 
• marksanering innan startbesked lämnas 

 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen har omarbetats och bland annat kompletterats 
med: 

• Visionsbilder och resonemang kring gestaltning av 
området. 

• Grönstrukturen i och omkring området tillsammans med 
behovet och förutsättningarna för kompensations-
åtgärder för arter med skydd enligt Artskydds-
förordningen och för rödlistade arter. 

• Dagvattenhantering på kvartersmark och inom 
allmänplats. 

• Trafikföring i och omkring planområdet med 
beskrivning av trafikflöden, behov av åtgärder, och 
parkeringsbehov. 

• Nya utredningar avseende buller, trafik, dagvatten, 
naturvärden och artskydd, markföroreningar m. fl. 

• Konsekvenskapitlet har utökats generellt 
• Genomförandekapitlet har bearbetas och kompletterats 

med ett avsnitt kring exploateringsavtal. 
 

Medverkande tjänstepersoner 
Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt 

Marcus Carlevåg, planarkitekt 

Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef 

 

240



H

a

n

t

v

e

r

k

a

r

e

g

a

t

a

n

S

k

r

ä

d

d

a

r

e

g

a

t

a

n

N

o

r

r

e

p

l
a

n

P

i
l
e

v

a

l
l
s

g

.

N

o

r

r

p

l
a

n

s

g

.

V

ä

s

t
r

a

 
V

i
n

k

e

l
g

a

t
a

n

C

i

r

k

e

l

g

a

t

a

n

S
la

k
te

ri
g
a
ta

n

Eriksgatan

T

v

ä

r

g

a

t
a

n

B

r
ü

d

i
g

a

m

s

g

G

O

D

S

-

M

O

T

T

A

G

N

I
N

G

G

O

D

S

-

M

O

T

T

A

G

N

I
N

G

G

l
a

d

a

n

l
e

d

e

n

M

a

l

m

ö

v

ä

g

e

n

G

O

D

S

-

M

O

T

T

A

G

N

I

N

G

H

a

n

n

e

l
u

n

d

s
g

a

t
a

n

G

O

D

S

T

R

A

F

I
K

G

O

D

S

T

R

A

F

I
K

I

N

F

A

R

T

 

B

E

S

Ö

K

S

P

A

R

K

E

R

I

N

G

I
N

F

A

R

T

 
B

E

S

Ö

K

S

P

A

R

K

E

R

I
N

G

I
N

-

 
&

 
U

T

F

A

R

T

T

R

A

F

I
K

 
B

E

S

Ö

K

S

P

A

R

K

E

R

I
N

G

I

N

F

A

R

T

V

A

R

U

H

U

S

H

A

N

D

E

L

 
/
 
L

A

G

E

R

H

A

N

D

E

L

 

/

 

H

O

T

E

L

L

G

Å

N

G

-

 

O

C

H

 

C

Y

K

E

L

G

Å

N

G

-

 

O

C

H

 

C

Y

K

E

L

G

Å

N

G

-

 

O

C

H

 

C

Y

K

E

L

G

Å

N

G

-

 

O

C

H

 

C

Y

K

E

L

Dagvattendamm

Uthus karterat efter husliv

Väg utan respektive med kantsten

Staket

GRUNDKARTA

Fastighetsbeteckning

Servitut, ledningsrätt

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Trakt, kvarters-namn

respektive takkontur

Fastighetsgräns, traktgräns

GC-väg

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Bostadshus karterat efter husliv

Järnväg

Johanna Jönsson

9:18

Strandlinje

respektive takkontur

i Tomelilla kommun

TOMELILLA

Grundkartan är upprättad 2022-02-17

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

Skåne län

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2022-02-17

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

över gamla Stärkelsefabriken och Slakteriområdet

Byggnader

HANDEL

Planerad verksamhet

Trafikriktningar

Framtida järnvägspår

Befintliga träd

Nya träd

ILLUSTRATIONSKARTANS BETECKNINGAR

ILLUSTRATIONSKARTA

Plankarta skala: 1:1000 (A1-format)

100 meter9080706040 503020100

X
r
e

f
 
r
i
t
n

i
n

g
:

R
a

s
t
e

r
b

i
l
d

e
r
:

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för kv Stärkan och del av kv Slakteriet mfl.

Stärkan 1 och Slakteriet 11 mfl.

Tomelilla kommun            Skåne Län

Marcus Carlevåg, planarkitekt          

Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt

Upprättad på Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 2022-02-18

Henrik Lundblad

Näringslivs- och exploateringschef

Dp 173

Granskningshandling

Samråd

2019-06-19 (§83) KS

Granskning

KS

Antagande

KS

Laga kraft

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Fastighetsförteckning

Grundkarta

Samrådsredogörelse

UTÖKAT FÖRFARANDE

Dnr: Ks 2012/243

241



 Dnr: Ks 2012/243 
 Granskningshandling 
 2022-02-18 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Planbeskrivning 
Granskningshandling 
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 

 
 

 

242



 Dnr: Ks 2012/243 
 Granskningshandling 
 2022-02-18 

 

2 
 

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 

 Trafikutredning Scanområdet 2018-10-09  
 PM Dagvattenmodell Byskillnadsgatan, 2020-05-14 Sweco 
 Trafikutredning för detaljplan Scanområdet Tomelilla, 2020-08-

26, Ramboll Malmö 
 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 

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. 
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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 
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restid på under en timme. I översiktsplanen tar kommunen ställning till 
att Simrishamnsbanan ska komma till stånd. 

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. 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. 

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.   
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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. 

 
Scanvillan och Slakterigatan år 1934, sett från väst. 
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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. 

 
Lokstallet i sin ursprungliga utformning, sett från söder. Foto: Arkivbild. 
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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. 

Miljömål 2014-2020 
Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014-2020 för 
Tomelilla kommun. Miljömålen är i stort sett desamma som de regionala 
miljömålen. Miljömålen utgörs av generationsmålet och miljökvalitetsmål 
för begränsad miljöpåverkan rörande frisk luft, bara naturlig försurning, 
giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, 
levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans 
samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett 
rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärder för miljömålen 2015-2020 
Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för 
miljömålen 2015–2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är 
uppdelat i sex stycken utmaningar, varav den första är hållbara 
transporter. En del i den utmaningen är att främja en ökad andel 
kollektivt resande. Kollektivtrafikresandet och att andelen kollektivtrafik 
ökas genom utveckling av exempelvis restider, komfort, linjenät, 
hållplatser, framkomlighet och bussfiler.  
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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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Spårburen trafik 

 
Gröna spår är planerade att rustas upp och användas för uppställning av 
makadamtåg eller liknande arbetsfordon. Övriga spår planeras att tas bort.  

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 växel 21. 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. 
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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.  

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 kommunen har tecknat en 
avsiktsförklaring gällande superbussåtgärder där rivning av viadukten är 
en del av paketet. Enligt den regionala transportinfrastrukturplanen för 
2022-2033 som nyligen varit på remiss, ska den rivas senast 2027. Om 
viadukten rivs skapas förutsättningar för en ny infart till handelsområdet 
från Gladanleden. Förändringarna kräver i så fall en ny detaljplan. Den 
plan som nu utarbetas 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.  
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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. 

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. 
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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. 

  
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 gräsarmeringssten. 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. 
Superbussarna 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. 

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 
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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. 

 
I en möjlig första etapp redovisas en tvåvånings kontorsbyggnad mot 
järnvägen och ett skepp med sadeltak enligt det tänkta byggsystemet. 
Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.  
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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. 

  
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 
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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. 

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 
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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.  

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.  

Grönstruktur 

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 
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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 

 
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. 

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 
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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 
här. 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. 

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. 

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. 

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. 
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Gator och trafik 

 
Trafikkarta planförslag 

Gång- och cykeltrafik 
Gång och cykelvägar finns från stationen under viadukten mot Norra 
industriområdet och mot Tryde. Cykelvägnäten på båda sidor järnvägen 
kopplas samman via järnvägskorsningen inom planområdet. Ny gång- 
och cykelväg planeras dessutom längs Gladanleden utanför planområdet.  

Ett väl utbyggt och utvecklat gång- och cykelvägnät underlättar för och 
ökar möjligheten att resa med kollektivtrafiken. 

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.  
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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 besökstrafik 

Besöksparkering 

Besöksparkering föreslås som en samlad parkeringsyta öster om 
spårområdet för gemensam parkering till verksamheterna på båda sidor 
Järnvägen. Parkeringen rymmer cirka 635 bilar. Behovet av parkerings-
platser har räknats fram så att antalet parkeringar per ytenhet handelsyta 
blir detsamma som idag. Om handel i framtiden uppförs i två plan eller 
andra verksamheter kommer att inrymmas i fastigheterna ska parkerings-
behovet utredas och säkerställas i samband med bygglov. Det kollektiv-
trafiknära läget kan komma att minska behovet av parkeringsplatser. 

 
Bild på armerat gräs på parkeringsytan. 
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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 
minska behovet av ätt böra 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. 

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 
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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 
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. 

Genomförda och framtida 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. 

Kommunen avser att vid behov stänga av för all motortrafik där 
Norregatan övergår till Sälshögsvägen samt någonstans på Sälshögsvägen 
norr om Hannelundsvägen. Gång- och cykelvägen kommer dock att vara 
kvar. Se karta på sidan 39. 

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. 

Dagvatten 
Dagvattnet från planområdet rinner till två olika recipienter. Öster om 
järnvägen rinner det till Välabäcken väster om järnvägen Stenbybäcken. 

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.  
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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. 

 
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. 

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.  
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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.  

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. 
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Förslagna ytliga rinnvägar ur dagvattenutredning, granskningshandling 
2018-06-18. Illustration: Dämningsverket AB  

Buller eller trafik 

Trafikbuller 

Den planerade utbyggnaden av handelsområdet innebär att 
personbilstrafiken på Skräddaregatan kommer enbart bestå av trafik till 
bostadshusen då den nya infarten från Malmövägen leder personbilarna 
över järnvägen till parkeringen som endast har utfart via 
Hannelundsvägen. 

 
Besökstrafik. Se även sid 40. 

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. 
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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 41. 

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 
godsmottagningen. Bullerskyddet ska anslutas till byggnaden vid gatan. 
Om där inte ligger någon byggnad krävs bullerskydd längs hela gränsen 
mot Skräddaregatan. 
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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 och tillhörande teknisk 
anläggning. 

 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 

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 byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean 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. 

GENOMFÖRANDETID  
  Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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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. 

  

293



 Dnr: Ks 2012/243 
 Granskningshandling 
 2022-02-18 

 

53 
 

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 genom att inte tillåta byggnader inom 
korridoren för utredningsområdet för Simrishamnsbanan.  

• 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 planlägga mark med byggförbud inom 
korridoren. 

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 och ut via Hannelundsvägen och 
parkeras på östra sidan järnvägen. Infarten från Malmövägen kommer 
endast att vara öppen 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. 
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 
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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 
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 
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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. Spridningssambandmed 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 
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 
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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. 

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.  
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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 
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. 
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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 
Trafikutredning, Ramboll 2020-08-26, har tagits fram för att utreda hur 
expansionen av handelsområdet och genomförandet av detaljplanen 
påverkar trafikförhållandena. Som underlag för beräkningar av 
trafikalstring har omfattningen av planerade verksamheter, dess 
parkeringsbehov samt beräknad godstrafik använts. Beräkningen av 
trafikalstringen omfattar även trafiken från södra delen av Norra 
industriområdet i anslutning till Hannelundsgatan när detta område är 
fullt utbyggt enligt gällande detaljplan. 

Riktningsfördelning 

Enligt genomförd postnummerundersökning av Bo Ohlssons besökare 
kommer cirka 55% av besökarna väster ifrån via befintlig infart från 
Malmövägen och att ca 45% Öster ifrån via Hannelundsgatan. Alla utfart 
sker via Hannelundsgatan i öster. 

Fordonsrörelser 

Handelsområdet full utbyggt år 2040 beräknas alstra 3750 
fordonsrörelser på infarten från Malmövägen via plankorsningen till 
besöksparkeringen. Handelsområdet alstrar på Hannelundsvägen 7250 
fordonsrörelser samt på södra delen av väg 1561 alstras 6250 
fordonsrörelser. 

 
Beräknade fordonsmängder. Illustration: Ramboll. 

Belastningsgrad 

Belastningsgraden har beräknats för korsningarna Hannelundsgatan/Väg 
1561 och Väg 11/Väg 1561. 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. 

Korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561 

I korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561 beräknas planen främst ha en 
påverkan på Hannelundsgatan. Framkomligheten beräknas bli god, men 
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trafiksäkerheten kommer minska något. Dock inte så mycket att åtgärder 
behöver vidtas. 

Korsningen Väg 11/Väg 1561 

I korsningen Väg 11/Väg 1561 beräknas genomförandet av detaljplanen 
få en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från norr 
beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för köbildning.  

I arbetet med Superbuss har en avsiktsförklaring tecknats mellan 
Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun om att riva viadukten 
på Gladanleden, preliminärt beräknas det ske 2027. Det 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. 

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 
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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 
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. 
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Fastighetsregleringskarta. 

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 
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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. 

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. 
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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: 

 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. 
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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.  
 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 läger över Stärkan 1 
och söderut kommer istället att kopplas till befintlig spillvattenledning 
läng järnvägens östra sida. Flytten genomförs för att öka byggrätten på 
Stärkan 1 och genomförs i samband med att plankorsningen byggs. 
Arbetet bekostas av exploatören. 

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 
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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 

Kerstin Torseke Hulthén 
Planarkitekt 

Henrik Lundblad 
Näringslivs- och exploateringschef 
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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 telemast och tillhörande teknisk

anläggning

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 väst och nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet

ska beaktas i utformning mot korsningen.

m

2

Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska

vändas bort från bostäder eller bullerskyddas

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

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 byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom

användningsområdet

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
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 23 Dnr KS 2021/225 

Svar på revisorernas granskning - 
Uppföjning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 14 december 2021 överlämnat en 
uppföljningsgranskning av 2019 års granskningar till kommunstyrelsen för yttrande. 
Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 17 mars 2022. Som följd av 
granskningen har revisorerna inte lämnat några direkta rekommendationer med 
gällande granskning av bygglovsprocessen konstaterar revisorerna:  

”Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i tillräcklig 
omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten avseende organisationens 
personalresurser. Även om vissa personalförändringar skett och rekryteringar gjorts 
sedan granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står inför 
betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser och en ändamålsenlig 
organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi konstaterar att varken byggnadsnämnden 
eller kommunstyrelsen fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att 
minska sårbarheten i organisationen.” 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
Den uppföljande granskningen av 2019 års granskningar visar ett glädjande resultat. 
En mycket stor andel av de rekommendationer som gavs av revisorerna vid de fem 
granskningarna av avyttring av inventarier, intern kontroll, färdtjänsten, 
måltidsverkstan och bygglov är genomförda. 

Frågan gällande personal på bygglovsenheten är komplicerad. Tomelilla kommun har 
verkligen försökt att rekrytera lämplig personal, men rekryteringssituationen är 
besvärlig med en hög konkurrens om yrkeskompetensen såväl inom offentlig som 
privat sektor. Kommunen har vid flera tillfällen rekryterat bygglovschef som därefter 
anställts av annan arbetsgivare, tf. bygglovschef finns på plats. På ett övergripande 
plan håller kommunen på att ta fram en komptensförsörjningsplan där varje 
verksamhet ska jobba med aktiviteter kring kompetensförsörjning för att säkerställa  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 23 forts. 

resurser och kompetens. Varje verksamhetschef ansvarar för sin verksamhets 
kompetensförsörjningsplan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det handlar inte om en ekonomisk fråga utan en svår rekryteringssituation. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Detta är en uppföljning av 2019 års granskning. Frågan om tillräckliga personella 
resurser på bygglovsenheten är högst aktuell och följs hela tiden av 
kommunstyrelsen. När exempelvis rekrytering av ny bygglovschef är klar går inte att 
svara på. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.349. 

Tidigare behandling 
Rev § 66/2021: 

Revisorerna beslutar följande: 

 

- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019– 
Tomelilla kommun ”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 23 forts. 

överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Ksau § 11/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram ett 

svar på granskningen. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Bakgrund
Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fem utvalda 
granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt. 
Vidare avser revisorerna granska huruvida direkta brister som 
noterats i samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om granskningar utförda 
under 2019 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?

Granskningen avser följande granskningar som 
genomfördes 2019: 
— Granskning av avyttring av inventarier

— Granskning av intern kontroll

— Granskning av färdtjänsten

— Granskning av måltidsverkstan

— Granskning av bygglov

Revisionskriterier
Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer 
som lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de 
missiv som ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen 
efter det att granskningen kommunicerats. 

Metod
De fem för uppföljningen 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 frågor utifrån vilka åtgärder som vidtagits. 
Inom ramen för uppföljningen har vissa parallella kontroller av 
lämnade uppgifter genomförts. Styrdokument och beslut som 
verifierar svaren har även inhämtats vid behov.

BAKGRUND, SYFTE OCH METOD

316



4

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Bedömningar från granskningen 2019
Regler, rutiner och riktlinjer
Det finns framtagna rutiner för avyttring av inventarier i Tomelilla 
kommun men dessa behöver förtydligas i vissa väsentliga delar. 
För att säkerställa enhetliga avyttringsrutiner bedömer vi det vara 
av vikt att det tydligt framgår vad som är att förstå som mindre 
omfattande avyttring kontra en avyttring av större omfattning. Hur 
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter bör tydliggöras, 
samt ett klargörande av hur dokumentering och diarieföring av 
processens olika delar ska ske. Vi noterar vidare att det inte 
anges någon närmare beskrivning av hur värdering ska gå till i 
avyttringsprocessen. Detta sista moment bedömer vi som 
centralt för att säkerställa en likartad och korrekt hantering vid 
värderingsförfarandet.

Avyttringar 2018

Vi noterar att granskade avyttringar delvis genomförts i enlighet 
med de rutiner som nu framarbetats. Vi anser det vara av värde 
att det för respektive avyttrat objekt återfinns en tydlig och 
transparent redovisning. Detta är inte fallet med de försäljningar 
som genomförts med Klaravik där totalbeloppet för flera 
genomförda avyttringar samredovisas, vilket vi bedömer vi vara 
en brist som försvårar uppföljning.

Vidare bedömer vi det vara av vikt att en chef attesterar 
avyttringar, vilket även rutinen numera framhåller. Samtliga 
avyttringar har skett utan dokumenterat godkännande av 
ekonomichefen. Rörande försäljning av gatsten har 
kommunchefen signerat försäljningen, vilket vi ur 
ansvarssynpunkt bedömer som fullgott.

Intern kontroll 

Vi ser det som en brist att kommunstyrelsen inte har antagit en 
ny internkontrollplan för 2018. Vi noterar dock att uppföljning har 
skett utifrån de granskningsområden som kvarstod från 2017 års 
internkontrollplan, samt att kommunstyrelsen antagit en ny 
internkontrollplan för 2019 vilken följer reglementet och COSO-
modellens riktlinjer, vilket vi bedömer vara positivt.

Utifrån vår erfarenhet gällande följsamheten av mallar och rutiner 
(framlagt riskområde i 2019 års plan) betraktar vi en 
riskvärdering till 1 som en mycket låg bedömning. En sådan risks 
eventuella konsekvenser och dess sannolikhet för att inträffa bör, 
utifrån vår erfarenhet, medföra en betydligt högre riskvärdering.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att tillse att dokumenterade rutiner för avyttring förtydligas, 

särskilt avseende förfarandet vid extern försäljning, hur 
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter, samt 
avseende dokumentering och diarieföring av olika moment

— att säkerställa att genomförda avyttringar bokförs på samma 
sätt, samt

— att säkerställa att uppföljning avseende rutinefterlevnad 
genomförs.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 
28 augusti 2019, § 106) 
En uppdatering av nuvarande förvaltningsövergripande rutiner för 
avyttring av lös egendom och utköp av IT-utrustning kommer att 
genomföras under året. Syftet är att bättre beskriva 
tillvägagångssätt samt säkerställa en korrekt hantering i alla led 
genom att förtydliga ekonomiavdelningens roll vid avyttringar. 
Förutsättningen för rutinefterlevnad inklusive spridning av 
gällande rutiner, dokumentering, redovisning och diarieföring av 
avyttringar förbättras därmed. Målet är att det ska vara lätt att 
göra rätt. 

Delegeringsregler för avyttring i varje styrelse/nämnd behöver 
ses över och definition av vad som bedöms vara ren 
verkställighet anpassas till respektive styrelse/nämnds 
ansvarsområdet.   

Uppföljning av avyttringar gjorda på delegation ska göras till 
respektive styrelse/nämnd. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 24 maj 2019, § 62)
Samhällsbyggnadsnämnden tar kritiken på fullt allvar. 
Förändringen som har skett genom inrättandet av nämnd istället 
för utskott leder också till förändringar av styrningen och 
kontrollen. Nämnden har exempelvis inte någon egen 
internkontrollplan eller utarbetat mätetal som följer upp de mål 
som nämnden har antagit. 

Samhällsbyggnadsverksamheten anser det viktigt att utarbeta 
dokumenterade rutiner. Det är ett arbete som får ske i nära 
samarbete med ekonomifunktionen och ledningskontoret. 

Under hösten kommer samhällsbyggnadsverksamheten, då 
omorganiseringen har fullt ut verkställts, utarbeta en interkontroll 
och säkerställa att de rutiner och processer som finns efterlevs 
enligt gängse styrdokument/rutiner. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Vad visar uppföljningen? 
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen förtydligat rutinerna för avyttring av inventarier, 
framförallt när det gäller: förfarande vid extern försäljning, hur behov 
avstämning ska ske mellan verksamheter, samt avseende 
dokumentering och diarieföring av olika moment?

Reviderad ”Rutin för avyttring av inventarier, utrustning och annan lös 
egendom”, har antagits av kommundirektören 1 november 2019. Enligt 
ekonomichefen har rutinen informerats om på kommunstyrelsen, och 
hanterats via kommunens ledningsgrupp och ut i arbetsgrupperna via 
arbetsplatsmöten. 

Tidigare skedde ingen egentlig behovsavstämning utan inventarier 
(möbler framförallt) som blivit över av olika anledningar hamnade i 
förråd runt om i kommunen och någon samordning skedde inte. 
Tomelilla kommun har tillsammans med Ystad, Trelleborg och Skurup 
genomfört en upphandling av delningstjänsten Myloc Sharing, ett 
”kommunalt blocket”. I denna tjänst kan man se tillgängliga inventarier 
inom kommunen och det är i första hand där verksamheterna ska 
beställa om inventarien finns, i andra hand är tanken att man har 
tillgång till Ystads inventarier som de själva inte behöver. 

Enligt ekonomichefen har kommunen haft tjänsten i ca två år men det 
har varit problem med att hitta förråd i kommunen som kan ta emot 
möbler och personal som kan transportera inventarierna till köparen. 
Från och med november i år har dock kommunen påbörjat användandet 
av deras interna blockettjänst – dock i mindre skala men detta 
tillsammans med deras upphandling av begagnade möbler har enligt 
ekonomichefen inneburit lägre kostnader och ett mer hållbart synsätt 
inom förvaltningen. 

Om inget behov finns ska inventarien transporters till 
återvinningen och där skänkas till frivillig organisationer 
(Erikshjälpen/Röda korset mfl). Naturligtvis så kastas inventarien
om den är trasig men det görs direkt när den byts ut och ingår 
inte i det kommunala blocket.

Inventariehanteringen med det tidigare systemet med många 
olika förråd diariefördes inte. I delningstjänsten ska inventarierna 
fotograferas och läggas upp på intranätet så alla verksamheter 
kan se vad som finns tillgängligt och hur skicket är. Därmed 
kommer en dokumentation automatiskt att ske vid ”försäljning”. 

Extern försäljning sker framförallt av större inventarier såsom 
bilar, transportfordon. Värdering sker endera delen via 
Kvarndammen eller framgår av offert från annat 
transportleverantör. Avstämning sker mot bokfört värde i 
anläggningsreskontran. Det sker en avstämning med 
ekonomiavdelningen i samband med dessa större avyttringar. 

Ett exempel under 2021 har varit avyttring av konstgräsplan där 
såväl ekonomi- som kansliavdelningen har varit informerade. 
(kansliet med anledning av juridiska frågor). I detta fallet var det 
inte någon försäljning utan kommunen skänkte bort hela/delar av 
konstgräsplanen i utbyte mot att förningarna transporterade bort 
konstgräset själva. 

När det gäller avyttring av datorer så sker det inte 
överhuvudtaget mer än till en upphandlad leverantör (ATEA) som 
tar emot utrustningen. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Vad visar uppföljningen? 

Kommunstyrelsen (forts.)

Har kommunstyrelsen säkerställt att genomförda avyttringar 
bokförs på ett enhetligt sätt?

Kommunen använder systemet kommun Bas där det framgår hur 
kontering ska ske. Alla inbetalningar kommer via 
ekonomiavdelningen som kan säkerställa att poster som finns i 
anläggningsreskontran ska utrangeras (alternativt tas in som en 
driftintäkt). 

Har kommunstyrelsen säkerställt att uppföljning av 
rutinefterlevnad genomförs?

I dagsläget har inte någon speciell uppföljning skett mer än vid 
större avyttringar, där kommunen har ett bokfört värde att reglera 
försäljningen mot. Enligt ekonomichefen finns kontrollmomentet 
dock med i riskanalysen för 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden
Sedan den förra granskningen har kommunledningskontoret tagit 
fram rutiner och regler för hur inventarier ska kunna säljas.

Samhällsbyggnadsverksamheten har sedan granskningen 
avyttrat en inventarie (konstgräsplan) i enlighet med gällande 
rutin och regler.

Huruvida inventarier bokförs rätt är inte en fråga som 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer är inom nämndens ansvar 
eller samhällsbyggnadsverksamheten utan detta ansvar ligger på 
kommunledningskontorets medarbetare och därmed 
kommunstyrelsen eftersom nämnden eller 
samhällsbyggandsverksamheten inte har egna ekonomer.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder vidtagits utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Vi grundar vår 
bedömning på att kommunstyrelsen genom kommundirektör har 
reviderat rutinerna för avyttring av inventarier, utrustning och 
annan lös egendom under hösten 2019. Därtill har förtydligande 
gjorts i rutiner och delegeringsregler avseende 
behovsavstämning av inventarier genom delningstjänsten Myloc
Sharing. Vi kan dock konstatera att kommunstyrelsen sedan 
granskningen genomfördes inte genomfört någon särskilt 
uppföljning av hur rutinerna efterlevs. Detta kommer dock ingå i 
kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Bedömningar från granskningen 2019
Organisation
Det finns till stor del framtagna rutiner som kan säkerställa en 
ändamålsenlig ärendehantering för bygglovsprocessen, vilket vi 
bedömer vara positivt. Det finns dock uppenbara brister vad 
gäller verksamhetens organisation och sårbarhet med tanke på 
den rådande personalstyrkan. Om bygglovschefen eller 
bygglovshandläggaren skulle vara sjuk en längre period eller 
lämna enheten skulle detta leda till att handläggningsrutinerna 
slutar att fungera. Det är därför viktigt att nämnden säkerställer 
att det finns tillräckliga resurser för att minska sårbarheten i 
bygglovsprocessen.
Därutöver är det enligt uppgift en hög arbetsbelastning på 
enheten vilket är information som inte har nått politikerna. Vi 
finner det vara en brist att nämnden inte har kännedom om 
arbetsmiljön i verksamheten eftersom det är deras ansvar. Det 
räcker i vår mening inte att ha koll på verksamhetens resultat och 
därmed utgå från att det står rätt till i verksamheten. Det är av 
vikt att i sammanhanget påtala att arbetsbelastningen för 
bygglovschefen kommer öka ytterligare när den nuvarande 
handläggaren slutar om det inte går att skyndsamt rekrytera en 
ersättare.
Delegationsordningen ger delegation till namngivna tjänstemän 
istället för funktioner. Detta leder till att delegationsordningen 
måste ändras när det sker förändringar bland personalen. Detta 
bedöms inte vara en effektiv hantering och rekommendationen är 
att ändra delegationsordningen på så sätt att den ger delegation 
till funktioner och inte till personer. Därutöver kan det finnas 
anledning att se över delegationsordningen i syfte att säkerställa 
att den överensstämmer med nämndens intentioner.

Plan- och bygglagens krav

För handläggningen finns i grund och botten ett tillräckligt 
arbetssätt för bygglovsprocessen. Handläggningstiden har inte 
överskridit tio veckor i något av ärendena i stickprovet. Det är en 
brist att mottagningsbevis inte skickats ut i alla ärenden. Av 
stickprovsundersökningen framkom att mottagningsbevis inte har 
skickats ut eftersom mottagningsbevis skickas ut i samband med 
begäran om kompletteringar. Mottagningsbevis ska skickas ut 
oavsett om kompletteringar behövs eller inte.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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Bedömningar från granskningen 2019 (Forts.)
Kommunikation
Det finns tydliga framtagna rutiner kring hur kommunikation ska 
skötas mot nämnden, myndigheter, organisationer och 
privatpersoner. Därutöver har allmänheten möjlighet att kontakta 
bygglovsenheten genom ett flertal kanaler. Sammantaget visar 
detta att kommunikationen till allmänheten till största del 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. På grund av de JO-
anmälningar som inkommit finns det dock anledning att se över 
om bygglovsenhetens rutiner följs i praktiken. 
Rutiner kring utlämnande av allmänna handlingar bör också ses 
över för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. Vi kan 
konstatera att nämnden inte genomför egna kundundersökningar 
och det anser vi inte vara nödvändigt för att kunna utveckla 
verksamheten med kundupplevelsen som grund. Däremot skulle 
nämnden kunna arbeta på ett mer systematiskt sätt med den 
inkomna feedbacken som de tar del av bland annat via 
kommunens klagomålshantering. Till exempel skulle 
dokumentering av inkomna synpunkter, vilka åtgärder som 
genomförts med anledning av synpunkterna och resultatet av 
åtgärderna kunna bidra till ett mer systematiskt arbetssätt.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Se över organisationens resurser för att minska sårbarheten
— Se över delegationsordningens utformning
— Systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter 

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
25 mars 2020, § 35) 
Byggnadsnämnden är kritisk till rapportens resultat då den på 
flera punkter är baserad på direkt felaktig fakta, och 
granskningen dessutom till delar inte är baserad på gällande 
lagrum i PBL. 
Vad gäller revisionens rekommendationer har nämnden följande 
svar: 

Nämnden skickar frågan om förstärkning av organisationens 
resurser till kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning 
mm delegeras vidare nedåt från kommunstyrelsen. Som 
nämnden ser det bör dock bygglovsenheten, utöver den nya 
bygglovshandläggare som rekryterats i januari 2020, snarast 
stärkas med ytterligare bygglovshandläggare för att minska 
sårbarheten vi ledigheter eller sjukdom. 

Ett annat alternativ är att samarbete med andra kommuners 
bygglovshandläggning. Kommunernas samlade personalresurser 
skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade personalkostnader. 
Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt utredning av 
möjligheterna till utökat  samarbete mellan kommuner. 

Delegeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner. 

Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktig fakta 
finns det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens 
handläggare har därför påbörjat dokumentering av de rutiner 
som redan är etablerade som gäller inkomna synpunkter, samt 
påbörjat arbete med systematiseringen av dokumentation och 
uppföljning av synpunkter. 
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Forts. Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 25 mars 2020, § 35) 
Det finns fortfarande direkta felaktigheter i revisionsrapporten:

JO-anmälningarna har bägge gällt tillsynsärenden, inte 
bygglovsärenden. Nämnden finner det anmärkningsvärt att 
granskning av bygglovsprocessen blandas ihop med processen 
kring tillsyn, då JO-anmälningarna har gällt just tillsynsärenden. I 
en professionell granskning bör kommentarer kring JO-anmälan 
baseras på PBL:s krav på tillsyn.

Nämndens delegeringsordning hade lagts om till namngivna 
tjänstepersoner innan nuvarande bygglovschef tillträdde.

Brukarundersökningar genomförs. SKLs Insikt uttryckligen är en 
brukarundersökning som skickas till kunder som haft ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Tomelilla 
kommun köper intervjuer med både företagare och 
privatpersoner, och underlaget som skickas in till dem som 
genomför intervjuerna omfattar samtliga beslut som fattas 
inledningsvis (bygglov och startbesked) under året. Underlaget 
omfattar alltså samtliga inkommande tillstånds är 
Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom 
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och 
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked, 
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade 
och fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte 
påverka bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger 
på kommunstyrelsen.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN

Vad visar uppföljningen? 
Vilka åtgärder har byggnadsnämnden vidtagit och planerar att 
vidta vad gäller organisationens resurser i syfte att minska 
sårbarheten och för att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag 
på ett tillfredsställande sätt?

Sedan yttrandet från nämnden i mars 2020 har 
personalförändringar genomförts och alla rutiner gås enligt 
samhällsbyggnadschefen igenom löpande för att säkerställa att 
de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem och att de 
uppdateras i enligt med den digitaliseringsutveckling som sker på 
byggenheten. Bygglovschefen ansvarar för uppföljning och 
kontroll av att gällande rutiner och processer följs. 

Under 2021 har två bygglovshandläggare anställts, vilket 
motsvarar en utökning om 1,5 årsarbetare. En 
byggnadsinspektör motsvarande heltidstjänstgöring har även 
anställts under året, vilket är en utökning med 50% tjänst i 
jämförelse med tidigare byggnadsinspektör. I övrigt har inga 
personalförstärkningar genomförts inom byggenheten. 

Det har inte skett några personella beslut av byggnadsnämnden 
eller av kommunstyrelsen i egenskap av arbetsmiljöansvarig för 
verksamheten, för att säkerställa tillräckliga resurser för att 
minska sårbarheten i bygglovsprocessen. Dock har 
kommunstyrelsen fattat beslut om att byggnadsnämnden inte 
behöver återställa sitt ekonomiska underskott för 2021. 

Inga politiska beslut/åtgärder har fattats av nämnden under året 
för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Har åtgärder vidtagits avseende vilka rutiner som tillämpas vid 
kommunikation till allmänheten samt vid utlämnande av 
handlingar?
I svar från samhällsbyggnadschefen kring vilka åtgärder 
byggnadsnämnden vidtagit med anledning av de 
rekommendationer som framfördes i granskningen, hänvisas till 
det yttrande som byggnadsnämnden lämnat till revisionen 25 
mars 2020. Den enda punkt som verksamhetschefen inte ställer 
sig bakom är att nämnden ska fatta beslut om att införa 
mottagningsbevis eftersom det är en hur-fråga som bör hanteras 
av verksamheten och inte av nämnden. Av 
samhällsbyggnadschefen framgår att mottagningsbevis numera 
skickas ut för alla ansökningar och anmälningar som inkommer 
till avdelningen. Detta oavsett om komplettering krävs eller ej. 

Har byggnadsnämnden reviderat delegationsordningens 
utformning?
Delgeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner.

Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller 
inkomna synpunkter? Genomförs brukarundersökningar på 
regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?
Enligt samhällsbyggnadschefen hanteras synpunkter centralt av 
Tomelilla direkt. Det är inget som faller på respektive nämnd. I 
svar framkommer att nämnden inte har några planer på att 
genomföra egna brukarundersökningar.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i 
tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten 
avseende organisationens personalresurser. Även om vissa 
personalförändringar skett och rekryteringar gjorts sedan 
granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står 
inför betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser 
och en ändamålsenlig organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi 
konstaterar att varken byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen 
fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att minska 
sårbarheten i organisationen. Vidare saknas särskilda beslut av 
byggnadsnämnden avseende åtgärder/resurser för att 
säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 

Vi konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder vad gäller att 
revidera delegationsordningen. Vi konstaterar att nämnden 
fortsatt inte genomför några egna brukarundersökningar utifrån 
inkomna synpunkter utöver den brukarundersökning som 
genomförs via SKL:s Insikt.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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Bedömningar från granskningen 2019
Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen
Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort 
sitt ansvar enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelse och 
vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har 
delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt 
följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet i kundråden 
som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän 
regelbundet deltar i sina respektive råd.
Ansvarsfördelning mellan Region Skåne och kommunen i 
Praktiken
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne 
och Tomelilla kommun är tydlig men enbart till viss del fungerar i 
praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen 
är höga från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla 
färdtjänsten men inte vara överens om vem vilka förutsättningar 
som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning 
behöver ta ett strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med 
färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina kostnader.
Kundnöjdhet
Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är 
tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget är icke-signifikant. 
Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot 
bedömer vi att ickesignifikant statistik kan ses som en indikation 
på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett värde i att 
presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det icke-
signifikanta statistiska underlaget att kunderna i Tomelilla till stor 
del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande.

Uppföljning och förbättringsåtgärder

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i 
överenskommelsen tydliggör vilka kostnader som kommunen ska 
betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka 
delar den har möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen 
kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för uppföljning 
tillhandahålls till stor del av Skånetrafiken i enlighet med 
överenskommelsen. Vi bedömer att kommunen behöver ta ett 
större ansvar för att säkerställa att de avsatta medlen täcker 
kostnaderna samtidigt som kommunen arbetar med att påverka 
sina kostnader.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda 

representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

— Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med 
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan 
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

— Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur 
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten 
när underlaget tillhandahålls.

— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns 
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen 
och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN

325



13

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
Utsedda kundråd: vård- och omsorgsnämnden har vidtagit 
åtgärder för att säkra upp att kommunen har representerats i 
kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare utsett representant har 
fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i kundrådet och 
har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska 
sårbarheten. 

Kommunens representanter kommer att medverka i de 
samrådsmöten som Region Skåne kallar till. Det hade dock varit 
önskvärt att vissa av dom fysiska samrådsmötena i Hässleholm 
ersätts med digitala möten. Det åtgår i princip en hel arbetsdag 
per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.

Dialog om ansvarsfördelning: det är av största intresse för vård-
och omsorgsnämnden att färdtjänsten bedrivs kostnadseffektivt. 
Nämnden ser fram emot en ökad dialog med Skånetrafiken och 
kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen 
behöver vara nämndöverskridande så att nämnden kan 
informera Skånetrafiken om t.ex. bostadsbyggande som kan 
påverka resandet. Överenskommelsen gäller också att s e till att 
den nationella vägdatabasen är uppdaterad och att nämnden 
delat i Region Skånes tillgänglighetsarbete. 

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per 
tusen invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses 
både i förhållande till antalet äldre i kommunen och till geografisk 
storlek. Antalet med färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20% 
utnyttjar inte färdtjänsten men kommunen betalar per tillstånd.    

De flesta nöjda med färdtjänsten: hittills har nämnden endast fått 
redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, och inte på 
kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns 
en tydlig struktur med både representanter i råden och för 
återföring till nämnden för att arbeta med kundnöjdheten.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
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Forts. Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden: inför 
överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas 
begränsade möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de 
ska svara för 50% av alla kostnader. Möjligheterna att påverka är 
begränsade och det finns inga incitament för Region Skåne att 
hålla nere de administrativa kostnader. Avgörande blir istället hur 
Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, utbyggnaden av 
kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras. 

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla 
möjlighet att påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta 
ett politiskt presidium, en styrgrupp, med beslutsmässiga 
representanter från regionen och de fyra hörnen. Ett arbetssätt 
som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i flera 
kommuner idag med ett gott resultat.
Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en 
kampanj för att få fler färdtjänstresenärer i kommunen att 
istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång till och närhet till 
kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men 
avstånd till närmsta buss- eller tågstation är av stor 
betydelse för personer med funktionsnedsättning. Den 
nuvarande modellen kompenserar inte ett sämre utbud av 
kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att kostnaderna 
ökar än mer för färdtjänsten i vård landsbygdskommun.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN

Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå 
åtgärder för de dryga 20% som inte utnyttjar färdtjänsten. Idag 
har vi ingen kännedom om vilka eller varför. 

Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda 
representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

I svar från socialchefen framkommer att kontakt togs omgående 
med kommunens pensionärsråd efter att det framkommit i 
granskningsrapporten att ingen deltagit från kommunens sida i 
kundrådet. Det visade sig att denne varit sjuk en längre tid och 
inte kunnat delta. Två nya kundråd utsågs på sittande möte av 
pensionärsrådet och uppgifterna meddelades till Skånetrafiken. 

Vidare har man föreslagit att digitala möten ska fortsätta för både 
kundråd-politiker- och tjänstemannaråd för att underlätta och öka 
deltagandet. 
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns 
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen och 
vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.

Socialchefens bedömning är att nämnden har en tydlig struktur 
enligt föregående svar men att kommunen har små 
påverkansmöjligheter att på egen hand sänka kostnaderna då 
det är Skånetrafiken som ansvarar för myndighetsutövningen.
Tillsammans med Skånetrafiken behöver kommunen titta vidare 
på vilka möjligheter kommunen har att påverka ex. att 
färdtjänstresor inte används istället för sjukresor och att de som 
söker tillstånd också nyttjar det till resor. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att vård- och 
omsorgsnämnden vidtagit åtgärder i enlighet med de 
rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.

Forts. Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med 
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan 
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

Frågan har enligt socialchefen delvis berörts under ett 
tjänstemanna- och politikermöte under 2020. När exempelvis 
vård- och omsorg gör risk -och konsekvensanalyser inför 
förändringar (flytt eller stängning av verksamheter) ska även 
konsekvensen för färdtjänstresor belysas och meddelas 
Skånetrafiken. 

Även om färdtjänst inte beviljas utifrån bristen på allmänna 
kommunikationer så är det av betydelse att kommunen kan 
påverka ex. busshållplatser och turer för allmänna 
kommunikationer så att kommunikationerna blir tillgängliga för 
alla.  

Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur 
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när 
underlaget tillhandahålls.

Underlagen bereds till vård -och omsorgsnämndens 
arbetsutskott av tjänsteman som deltar i tjänstemannarådet och 
lyfts därefter vidare till nämnden. Det är för närvarande 
ordförande och vice ordförande i nämnden som deltar i 
politikerrådet för färdtjänsten. Ärenden kan också lyftas vidare till 
kommunstyrelsen.
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Bedömningar från granskningen 2019
Riskanalyser och internkontrollplaner 2019

Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll 
kan inte bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar 
bedömningen på flera aspekter. För det första anser vi att arbetet 
med riskanalyserna kan förbättras genom att öka antalet 
identifierade risker i verksamheten. Vi finner det otillräckligt att 
flera nämnders riskanalyser enbart har ett fåtal identifierade 
risker som grund för internkontrollplanen. Eller som i 
byggnadsnämndens fall enbart avser nämndens mål. 
Reglementet föreslår flera riskkategorier som kan användas vid 
identifiering av risker och vi kan inte bedöma om nämnderna 
utgår från riskkategorierna när de genomför sina riskanalyser. 
Vidare anser vi att nämnderna likt kultur- och fritidsnämnden ska 
ha en bruttorisklista att utgå från när kontrollmomenten till 
internkontrollplanen fastställs. På så sätt tar nämnden del av 
samtliga identifierade risker istället för enbart förslaget till 
internkontrollplan som lämnas för beslut. 

För det andra bedömer vi att nämnderna och kommunstyrelsen 
inte fullt ut följer reglementet vad gäller valet av kontrollmoment 
som ingår i deras internkontrollplaner. I reglementet finns en 
förklaring till hur riskvärderingen ska genomföras och vilken 
riskvärdering som ska uppnås för att ingå i internkontrollplanen. 
Detta arbetssätt följs inte av samtliga, och vi anser att 
kommunstyrelsen har ett ansvar med anledning av sin 
uppsiktsplikt och sin samordnande roll att tillse att arbetet följer 
det beslutade reglementet.

Vidare anser vi att dokumentation kring genomförda kontroller vid 
uppföljningen som lämnas till kommunstyrelsen och nämnderna 
inte är tillräckligt utförliga. Av dokumentationen som vi har tagit 
del av går det inte att utläsa resultatet av enskilt utförda 
kontroller. Det kan inte bedömas som tillräckligt att nämnden 
enbart tar del av en sammanställning för hela året.

Avslutningsvis vill vi framhålla att intern kontroll är 
kommunstyrelsens och nämndernas verktyg för att löpande 
under året tillse och följa upp att riskerna i verksamheten 
hanteras och/eller minimeras och ska inte reduceras till en 
information som nämnden ska ta del av när året har gått. En 
kvalitativt genomförd intern kontroll som samspelar med övriga 
styr- och uppföljningssystem i verksamheten bidrar till en ökad 
kvalité, säkrare verksamhet och tydligare styrning. Ett viktigt 
verktyg för nämnder och styrelser som därför bör säkerställa att 
de är involverade i planeringen och välinformerade gällande 
uppföljningen.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till kommunstyrelsen och samtliga nämnder:

— Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och 
väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av 
internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker, samt

— Involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen

Rekommendationer till kommunstyrelsen:

— Upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av 
genomförande kontrollmoment och säkerställa att dessa 
efterlevs.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 9 
oktober 2019, § 129) 
Det pågår sedan 2018 ett större arbete med att systematisera 
och digitalisera kommunens interna kontrollarbete. Under hösten 
2019 kommer en översyn av reglemente för intern kontroll att ske 
och tillämpningsanvisningar att tas fram. I detta arbete ingår att 
upprätta riktlinjer för riskbedömning, att systematisera 
dokumentation av genomförda kontrollmoment samt att fastställa 
rutiner kring avrapportering. Detta ska möjliggöra att både 
politiker och medarbetare i större utsträckning involveras i det 
interna kontrollarbetet. 

Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
4 september 2019, § 68)
Nämnden följer beslutad internkontrollplan och protokollför 
redovisning av årets samlade resultat till nämnden 1 gång per år. 
Detta sker i regel vid årets sista eller vid påföljande års första 
möte så att resultatet kan rapporteras in till helårsbokslutet på 
verksamhetsnivå och denna rapporteras informellt till nämnden 
var fjärde månad. 

Byggnadsnämndens internkontrollplan för 2020 kommer att 
förtydligas med att samtliga risker och interkontrollpunkter följs 
upp på verksamhetsnivå regelbundet under hela året, och att 
väsentliga avvikelser rapporteras senast på nästkommande 
nämndmöte. 

Familjenämndens svar till revisionen (beslut daterat 13 
september 2019, § 82) 
Familjenämnden kommer att beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas

Riskanalysernas genomförande ska utgå från Familjenämndens 
uppgifter enligt reglementet. För att höja kvaliteten ska separata 
riskanalyser göras för de olika verksamheterna, där en ökning av 
antal identifierade risker kommer att anges. En bruttolista ska tas 
fram och förvaltningen ska använda denna som underlag när 
förslag till kontroller i den interna kontrollplanen utarbetas. 
Familjenämnden kommer att delges samtliga identifierade risker i 
samband med att den interna kontrollplanen ska beslutas. 

Det ska framgå i den interna kontrollplanen vilka kontrollmoment 
som kommer att genomföras under året, dessa ska redovisas 
enligt beslutad tidsplan. Om det i samband med genomförandet 
av beslutade kontrollmoment framkommer avvikelser ska det tas 
fram en orsaksanalys och en åtgärdsplan ska utarbetas. En 
sammanställd uppföljning av det aktuella årets interna 
kontrollplan ska presenteras för nämnden. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 27 augusti 2019, § 50) 
Det är självklart att internkontrollplanen ska utformas i enlighet 
med den riktlinje som gäller. Den interna kontrollplan som ska 
upprättas för 2020 kommer att uppfylla de punkter som 
revisionen riktar kritik mot. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 23 augusti 2019, § 72) 
Förvaltningen kommer att lämna förslag till intern kontrollplan 
gällande samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2019.

Vård- och omsorgsnämnden svar till revisionen (beslut 
daterat 26 september 2019, § 66)
Vård- och omsorgsnämnden kommer beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas. 
Riskanalysens genomförande ska utgå från vård och 
omsorgsnämndens uppgifter enligt reglementet. Arbetet med 
riskanalysen ska förbättras genom att öka antalet identifierade 
risker i verksamheten. En bruttolista ska tas fram och 
förvaltningen ska ha denna som underlag när förslag till 
kontroller i internkontrollplanen utarbetas. Vård och 
omsorgsnämnden kommer delges samtliga identifierade risker i 
samband med att internkontrollplanen ska beslutas.
Om det i samband med genomförandet av beslutade kontroller i 
internkontrollplanen framkommer avvikelser ska det tas fram en 
orsaksanalys och en åtgärdsplan utarbetas.  

Överförmyndarnämnden svar till revisionen (beslut 
daterat 10 oktober 2019, § 46)
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en nybildad 
nämnd och är en gemensam nämnd för tre kommuner. 

Innan nämnden bildades hade de tre samverkande kommunerna 
sin egen internkontroll och de befintliga planerna låg till grund vid 
utformandet av en ny internkontrollplan.

Riskanalysen och internkontrollplanen togs fram under början av 
2019 och antogs av nämnden i mars 2019. Nämnden valde att 
koncentrera sig på de tre risker som bedömdes vara de mest 
relevanta och som ger störst konsekvenser för verksamheten. De 
kontrollmoment som valts är alla avsedda att följas upp vid årets 
slut, vilket är anledningen till att ingen uppföljning ännu har skett. 

Överförmyndarnämnden avser att inför 2020 utvärdera och 
uppdatera den befintliga internkontrollplanen.

Ny riskanalys av verksamheten ska genomföras och en 
bruttolista över identifierade risker kommer att tas fram. Detta ska 
utgöra underlaget för framtagandet av en ny internkontrollplan för 
överförmyndarnämnden för 2020. De identifierade riskerna 
kommer att delges i nämnden i samband med beslut om nu 
internkontrollplan. 

Med tanke på att överförmyndarverksamheten är en relativt liten 
verksamhet avser nämnden att hålla antalet kontrollpunkter 
relativt lågt och istället årligen fokusera på nya områden för 
intern kontroll.  

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Vad visar uppföljningen?
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen upprättat riktlinjer för riskbedömning, 
dokumentation av genomförande av kontrollmoment och 
säkerställt dess efterlevnad gällande kommunens arbete med 
intern kontroll?

Enligt förvaltningsledningen har ett utvecklingsarbete gällande 
intern kontrollarbetet genomförts efter revisionens granskning. 
Reglementet har reviderats och nya rutiner och mallar har tagits 
fram för att få ett enhetligt arbetssätt inom kommunen. En 
handbok har även tagits fram som hjälp i arbetet. En samordnare 
på ekonomiavdelningen har tillsammans med ansvariga på 
nämnderna stöttat i implementeringen av nya mallar och rutiner.

Har kommunstyrelsen sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier. 
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av 
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är kommunstyrelsen 
involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Arbetet med att ta fram en heltäckande riskanalys startar i de 
olika avdelningarna inom kommunledningskontoret, oftast i 
samband med verksamhets- och planeringsdag alternativt vid 
APT. Riskerna värderas utifrån den mall som tagits fram och 
samordnas i en gemensam bruttolista som presenteras för 
kommunstyrelsen, som gör bedömningen om det uppfattas som 
en korrekt uppskattning och om eventuella ytterligare risker 
identifieras. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Såväl 2020 som 2021 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med ytterligare risker (inom upphandling 
år 2020 och inom digitalisering/IT säkerhet år 2021).

Har kommunstyrelsen stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Genom att tidsätta de olika kontrollmomenten har 
kommunstyrelsen fastställt uppföljningstillfällen. Enligt 
förvaltningsledningen sammanfaller uppföljningarna med 
tertialuppföljningarna men kan av olika anledningar flyttas i tiden 
men då rapporteras den tidsavvikelsen i uppföljningen.

Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt och sin 
samordnande roll följt upp att nämnderna följer kommunens 
reglemente för internkontroll?

I samband med tertialuppföljning 1, delårsrapport och 
årsredovisning ska nämnderna redovisa en sammanfattande 
bedömning av resultatet av interkontrollarbetet inom respektive 
nämnd. Därutöver ingår internkontroll som en punkt när 
kommunledningen träffar nämndsordförande och 
verksamhetschef på dialoger vår och höst.
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Familjenämnden
Har familjenämnden sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys? 

Intern kontrollarbetet har enligt skolchefen ändrats efter de råd 
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning 
2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas 
under hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen 
inleds med att respektive ledningsgrupp inom barn och utbildning 
(BoU) och Indvid och familj (IFO) tar fram en bruttolista med 
identifierade risker. Riskerna kan följa ur uppföljningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet, av verksamhetsobservationer eller 
följa av andra omvärldsfaktorer. Efter det att risker tagits fram 
sker en initial skattning gällande väsentlighet och risk, en 
skattning som fortsätter genom processen.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av familjenämndens två utskott, familjenämndens 
individutskott respektive familjenämndens utbildningsutskott. Här 
kan ytterligare risker påföras och det görs även i detta skede en 
väsentlighets -och riskanalys. De två utskotten lämnar bruttolistor 
med riskvärdering vidare till familjenämnden. I familjenämnden 
kan ytterligare risker föras på och även en ny/omvärderad 
riskvärdering.

Familjenämnden beslutar sedan om vilka interna 
kontrollområden som ska ingå för granskning under kommande 
budgetår och när de olika granskningspunkterna ska redovisas 
för nämnden.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån enligt 
verksamheten vara subjektiv men tre-stegs genomförandet ökar 
objektiviteten avseende slutresultatet. Vidare är kopplingen till 
nämndens övriga kvalitetsarbete en garant för att identifierade 
risker som ryms inom nämndens verksamheter med stark 
koppling till nämndens huvudsakliga ansvarsområden.

Har familjenämnden stärkt sin bevakning av internkontrollarbetet 
som genomförs under året så att kontroller sker kontinuerligt och 
att återrapportering av genomförda kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment inom barn och utbildning 
redovisas i varje tertialuppföljning och beslutas av nämnd. Vad 
gäller Individ och familj så följs samtliga utvalda kontrollområden 
upp vid alla tertialbokslut. Familjenämnden får vid varje 
tertialuppföljning en rapport gällande utvalda/utpekade interna 
kontrollområden. Vid årets slut får familjenämnden en rapport om 
samtliga granskningar. 

Är familjenämnden involverad i risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Familjenämnden involveras i risk-och 
väsentlighetsbedömningen, främst genom sina två utskott där 
framtagen bruttolista behandlas på djupet. Utskottens 
representanter är delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar 
även fram nya/egna identifierade risker. Vidare är utskottets 
representanter aktiva vad gäller värderingen av risker. När hela 
familjenämnden ska besluta om interna kontrollområden är det 
med förslag från respektive utskott men med möjlighet att påföra 
alt omvärdera risker.
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Kultur- och fritidsnämnden
Har kultur- och fritidsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
nämnden involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter 
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens 
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår 
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår. 
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar 
fram en bruttolista med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har kultur- och fritidsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda interna kontrollmoment redovisas i varje 
tertialuppföljning sammantaget utifrån den mall som finns 
framtagen av ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden 
som beslutar när varje granskning som tas upp till behandling 
och sprider ut dem för att inte alla granskningar ska göras i 
exempelvis i slutet av året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen?
Byggnadsnämnden 
Har byggnadsnämnden sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier? 
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av 
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är respektive nämnd 
involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter 
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens 
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår 
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår. 
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar 
fram en bruttolista med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har byggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning 
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av 
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem 
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av 
året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Har samhällsbyggnadsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
respektive nämnd involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har lagts om efter de råd och 
rekommendationer som skrevs fram efter granskning 2019. 
Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas under 
hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen inleds med 
att verksamhetschefens ledningsgrupp tar fram en bruttolista 
med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har samhällsbyggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning 
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av 
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem 
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av 
året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Vård- och omsorgsnämnden
Har vård- och omsorgsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys? 

Intern kontrollarbetet har enligt socialchefen ändrats efter de råd 
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning 
2019. Processen inleds med att ledningsgruppen tar fram en 
bruttolista med identifierade risker. Riskerna kan följa ur 
uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet, av 
verksamhetsobservationer eller följa av andra omvärldsfaktorer. 
Efter det att risker tagits fram sker en initial skattning gällande 
väsentlighet och risk, en skattning som fortsätter genom 
processen.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Här 
kan ytterligare risker påföras och då görs även i detta skede en 
väsentlighets -och riskanalys. Arbetsutskottet lämnar bruttolistor 
med riskvärdering vidare till vård och omsorgsnämnden där 
ytterligare risker kan föras på och även en ny/omvärderad 
riskvärdering. Vård och omsorgsnämnden beslutar sedan om 
vilka interna kontrollområden som ska ingå för granskning under 
kommande budgetår och när de olika granskningspunkterna ska 
redovisas för nämnden.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån vara subjektiv 
men tre-stegs genomförandet ökar objektiviteten avseende 
slutresultatet. Vidare är kopplingen till nämndens övriga 
kvalitetsarbete en garant för att identifierade risker som ryms 
inom nämndens verksamheter med stark koppling till nämndens 
huvudsakliga ansvarsområden. 

Har vård- och omsorgsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning. Vård 
och omsorgsnämnden får vid varje tertialuppföljning en rapport 
gällande utvalda/utpekade interna kontrollområden. Vid årets slut 
får vård och omsorgsnämnden en rapport om samtliga 
granskningar. 

Är vård- och omsorgsnämnden involverad i risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Vård- och omsorgsnämnden involveras i risk-och 
väsentlighetsbedömningen, genom arbetsutskottet där 
bruttolistan behandlas på djupet. Utskottens representanter är 
delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar även fram nya/egna 
identifierade risker. Vidare är utskottets representanter aktiva vad 
gäller värderingen av risker. När hela vård och omsorgsnämnden 
ska besluta om interna kontrollområden är det med förslag från 
arbetsutskottet men med möjlighet att påföra alt omvärdera 
risker.
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Forts. Vad visar uppföljningen?  
Överförmyndarnämnden 
Har överförmyndarnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
nämnden involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen? 

Har överförmyndarnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Enligt kanslichefen följer överförmyndarnämndens rutiner för 
genomförande av intern kontroll kommunens reglemente för 
intern kontroll. Nämnden har under 2020 tagit upp en riskanalys 
för nämnden, som nämnden har godkänt utifrån framtagen 
bruttolista. Därefter har en internkontrollplan fastställts. Under 
året redovisas internkontrollpunkterna och tas upp i nämnden för 
beslut.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
berörda nämnder i huvudsak har vidtagit åtgärder i enlighet med 
de rekommendationer som lämnades i den tidigare 
granskningen. 

Kommunstyrelsen har genom förvaltningsledningen reviderat 
reglementet och framarbetat nya rutiner och mallar för att 
säkerställa ett enhetligt arbetssätt inom kommunen.

Vi noterar att samtliga nämnder numera genomför en risk- och 
väsentlighetsanalys som omfattar fler riskkategorier och att 
riskvärderingen sammanställs i en bruttolista som presenteras för 
styrelse/nämnd inför beslut om årets interna kontrollplan. Utifrån 
de svar vi erhållit är vår bedömning att styrelsen och nämnderna 
i ökad utsträckning deltar och är involverad i framtagandet av 
risk- och väsentlighetsbedömningen. 

Vi noterar att det ser olika ut mellan nämnderna hur 
återrapportering av kontroller sker och med vilka intervall, oftast 
sker det i samband med återkommande tertialuppföljningar.

Vi bedömer att kommunstyrelsen stärkt sin uppsikt och 
samordnade roll över hur nämnderna följer kommunens 
reglemente för intern kontroll genom att begära redovisning och 
en sammanfattande bedömning av resultatet av 
internkontrollarbetet inom respektive nämnd i samband med 
tertialuppföljning 1, delårsrapport och årsredovisning. Därutöver 
ingår internkontroll som en punkt när kommunledningen träffar 
nämndsordförande och verksamhetschef på dialoger vår och 
höst vilket vi bedömer som positivt. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Bedömningar från granskningen 2019
Ansvar och roller
Under kommunstyrelsens ledning var roll- och 
ansvarsfördelningen avseende måltidsverkstans politiska och 
förvaltningsmässiga styrning otydlig. Detta berodde på att 
måltidsverkstan arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen, en 
förvaltning som kommunstyrelsen inte hade ansvar för enligt 
reglemente. Genom beslutet att förändra verksamhetens 
tillhörighet så att den speglar den politiska organisationen 
förtydligas ansvarsutkrävandet. Det kan även förenkla styrningen 
och uppföljningen av verksamheten. Det är dock svårt att göra en 
bedömning av hur uppföljning och styrning fungerar efter skiftet 
till samhällsbyggnadsnämnden på grund av att omställningen 
fortfarande är relativt ny. Måltidsverkstans dagliga verksamhet 
bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Dock har det av 
intervjuer framkommit att det inte har varit tydligt för samtliga 
verksamheter som hanterar mat att det finns riktlinjer att följa. I 
detta avseende kan det finnas ett behov av att informera 
verksamheterna om de befintliga riktlinjerna.
Undersökning av måltidsgästernas synpunkter 
Det är positivt att måltidverkstan genom undersökningar och 
möten ger elever och brukare en chans att ge synpunkter på 
kosten. Undersökningarna leder enligt uppgift till förändringar i 
matsedeln, vilket också bedöms vara positivt. Hur denna 
förändring görs dokumenteras dock inte, vilket vi ser som en 
brist. Detta leder till svårigheter att följa upp hur väl 
måltidsverkstan säkerställer att önskemål och synpunkter 
förändrar utbudet även om det har skett en muntlig 
återrapportering till kommunstyrelsen. Om det sker en 
dokumentation kring måltidsgästernas synpunkter och 
förändringarna av dem kommer återrapporteringen till nämnden 
också att förenklas.

Uppföljning och återrapportering 

Avseende den ekonomiska uppföljningen anser vi att den har 
skötts på ett tillräckligt sätt då det regelbundet lämnats rapporter 
till kommunstyrelsen angående verksamhetens ekonomi. 
Kommunstyrelsen har varit medveten om verksamhetens 
underskott och har tagit del av underlag för att kunna vidta 
åtgärder. Däremot är bedömningen att kommunstyrelsen inte 
följde upp verksamhetens måluppfyllelse på ett tillräckligt sätt 
under tiden som det var deras verksamhetsansvar.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:

— Inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, 
samt

— dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och 
vilka åtgärder som vidtas med anledning av detta.

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
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Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 29 april 2020, § 27) 
Utifrån granskningsresultat från revisorerna kommer 
måltidsverkstaden att ingå i den ordinarie ekonomiska 
uppföljningsprocessen. 
Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget mål i 
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst 
tveksam till detta, men om revisorerna menar att målen ska 
inkluderas i nämndens mål ställer vi oss positiva till detta. 
Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom 
pappersenkät med samma frågeställning gång till gång. För 
barnen har vi en maskin med ledsna och glada smileys som 
barnen trycker på i samband med måltiden. Denna maskin 
alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat får vi 
kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och 
tar del av ev. synpunkter. 

Vad visar uppföljningen?
Har samhällsbyggnadsnämnden inkluderat kostverksamheten i 
nämndens mål och uppföljning?
I svar från samhällsbyggnadschef framgår att utifrån den 
styrmodell som kommunen har så krävs inte 
verksamhetsspecifika mål i nämnderna. Därför har inte nämnden 
valt att peka ut just kostverksamheten i sina övergripande mål.
Dokumenterar samhällsbyggnadsnämnden måltidsgästernas 
synpunkter och vilka åtgärder som vidtas med anledning av 
detta?

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
Måltidsverkstaden får input om vad kunderna tycker om maten i 
dels den brukarundersökning som vård- och omsorg deltar i. Sen 
har verksamheten matråd med skolorna minst två gånger per 
termin där elever deltar. I vårdboende finns även där kostråd där 
anhöriga och kunder deltar. Utifrån de diskussioner som 
framkommer försöker verksamheten gå dem tillmötes. Om andra 
personer än ovanstående har synpunkter så fångas de i så fall in 
av kommunens övergripande synpunktshantering. 

Vilken återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden kring 
kostverksamheten?

Precis som alla annan återrapportering så sker den utifrån den 
modell och ekonomiuppföljning som sker till nämnd i samband 
med tertialrapportering. Nämnden har också bjudit in driftchefen 
till nämnd vid olika tidpunkter under mandatperioden. Någon 
annan rapportering sker inte.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att 
samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har vidtagit åtgärder i 
enlighet med de rekommendationer som lämnades i den tidigare 
granskningen. Vi noterar dock att det fortsatt saknas mål 
beslutade av nämnden som berör kostverksamheten specifikt.

Datum som ovan

KPMG AB

Ida Brorsson - Certifierad kommunal yrkesrevisor
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 24 Dnr KS 2021/226 

Svar på revisorernas granskning av 
Tomelilla kommuns förebyggande arbete 
mot otillåten påverkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 14 december 2021 överlämnat en 
granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan till kommunstyrelsen 
för yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 17 mars 2022. Som 
följd av granskningen har revisorerna lämnat följande rekommendationer:  

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys 
specifikt inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan 
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder 
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs 
och följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom 
gällande rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning 
och intern kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks. 

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informations- 
och utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten 
påverkan och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både 
tjänstemän och förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva 
upp till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett 
sätt som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt 
hur den fungerar. 

Förvaltningen avger, genom kanslichef Johan Linander, följande yttrande:  
Kommunstyrelsen tycker att det är bra att revisorerna har granskat kommunens 
förebyggande arbete mot otillåten påverkan och instämmer i många av slutsatserna,  
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§ 24 forts. 

dock inte alla. Kommunstyrelsens uppfattning är att otillåten påverkan är mycket 
sällsynt inom Tomelilla kommun, men detta får inte göra oss naiva och vi får inte tro 
att det inte kan ske även inom Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsen, genom ett förarbete i varje avdelning inom 
kommunledningskontoret, gör årligen en riskanalys som ligger till grund för det 
interna kontrollarbetet. I detta arbete kan otillåten påverkan tas upp som en naturlig 
del av riskanalysen. För vissa avdelningar verkar det dock högst osannolikt att det 
skulle förekomma otillåten påverkan eftersom de endast arbetar som stödfunktion till 
övriga av kommunens verksamheter.  

I kommunstyrelsens riskanalys för 2022 har fyra enheter eller avdelningar tagit upp 
olika former av otillåten påverkan i sina riskanalyser. När olika risker poängbedöms 
utifrån sannolikhet och konsekvens så avgörs också om risken ska tas upp i den 
interna kontrollplanen för granskning eller om direktåtgärder är nödvändiga. I det här 
sammanhanget kan påpekas att det inte finns någon möjlighet att arbeta med alla 
risker oavsett poängsättning, utan de risker som bedöms störst måste gå först. Med 
andra ord kommer inte en lågt poängsatt risk för otillåten påverkan gå före en annan 
högt poängsatt risk.  

Kommunstyrelsen kommer alltså inte att vidta förebyggande åtgärder om risken för 
otillåten påverkan bedöms som lägre än andra risker som därmed har högre prioritet. 

Kommunstyrelsen instämmer inte i att förekomsten av otillåten påverkan ska 
kartläggas och följas upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen, utan i 
stället inom ramen för medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Vi tror att 
frågor kring otillåten påverkar bör hanteras i sammanhang där det finns en möjlighet 
till förtydligande vad som avses och där frågan kan diskuteras. I en medarbetarenkät 
finns det ett begränsat utrymme för förklarande texter och eftersom otillåten 
påverkan är ett så svårt och brett begrepp så anser vi att det är bättre att ta upp det i 
medarbetarsamtalet. 

Kommunstyrelsen tycker att det är viktigt att tillbudsanmälan görs om otillåten 
påverkan förekommer. Detta kan förtydligas i rutiner och på andra sätt. Vid 
introduktion av nya medarbetare bör också frågan tas upp. Kommunikationsinsatser 
bör generellt utformas för att nå bäst resultat. Övergripande information kan ges i 
exempelvis de digitala chefs- och medarbetarhandböckerna. Vid utbildning av nya 
förtroendevalda bör frågan också lyftas. 

Visselblåsarlagen började gälla den 17 december 2021, men kravet på att inrätta en 
kommunal rapporteringskanal för visselblåsning gäller först från den 17 juli 2022. 
Givetvis kommer Tomelilla kommun då att ha denna på plats. Det behövs inte en 
rekommendation från revisorerna för att kommunen ska följa lagstiftningen. När  
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funktionen finns på plats, kommer den att kommuniceras på samma sätt som alla 
interna nyheter av större vikt. Det kommer tas fram en kommunikationsplan för 
detta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av revisorernas 
rekommendationer, om de i sin helhet skulle genomföras. Men det är ingen tvekan 
om att varje timme som läggs på kartläggning, analyser, rapportering och uppföljning 
kostar. Detta innebär också en undanträngningseffekt för annat arbete. Samtidigt 
måste ett förebyggande arbete mot otillåten påverkan få kosta eftersom otillåten 
påverkan i sig kan bli mycket kostsamt för kommunen. 

Barnperspektivet 
Otillåten påverkan kan indirekt påverka barn. 

Miljöperspektivet 
Otillåten påverkan kan indirekt påverka miljön. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp fattade beslut och revisorerna kommer sannolikt att 
följa upp 2021 års granskningar under år 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.350. 

Tidigare behandling 
Rev § 65/2021: 

Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och  
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byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Ksau § 10/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram ett 
svar på granskningen. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Tomelilla kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan  
 
 2021-12-14 

1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan.  
Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om berörda nämnders 
arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt 
sätt.  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut har säkerställt ändamålsenliga 
arbetsformer och tillräcklig uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet 
mot otillåten påverkan. Av granskningen framgår att det finns ett behov av att 
aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla utbildning samt att se över och 
säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller finns på plats i tillräcklig 
utsträckning.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi följande: 

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys specifikt 
inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan 
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder 
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder.  

• Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs och 
följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom gällande 
rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning och intern 
kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks.  

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informations- och 
utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både tjänstemän och 
förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva upp 
till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett sätt 
som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar.  

• Byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder i form av att lyfta 
upp bygglovs – och tillsynsärenden enligt PBL, till byggnadsnämnden för beslut 
i sådana fall där kommunen är sökande. 
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2 Inledning  
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
arbete mot otillåten påverkan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Verksamhet som bedrivs med offentliga medel ska förvaltas på ett säkert sätt och med 
en tillfredsställande intern kontroll. Saklighet och opartiskhet i utövandet av offentlig 
verksamhet och i myndighetsutövning är en förutsättning för efterleva lagens krav och 
för att förtroendet för kommunen och dess anställda ska upprätthållas. Kommunen 
ansvarar för att avsiktliga och oavsiktliga fel i beslutsfattandet och i 
myndighetsutövningen inte inträffar och att det finns ett förebyggande arbete som 
minimerar och hanterar risker för att anställda och förtroendevalda ska utsättas för 
otillåten påverkan i sin tjänsteutövning.   
Med otillåten påverkan avses ett agerande som syftar till att påverka någons 
tjänsteutövning. Påverkansförsöken kan beröra mutor och oegentligheter, trakasserier, 
hot och våld, skadegörelse och olägliga erbjudanden.  
Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport – Otillåten påverkan mot 
Myndighetspersoner 2016:3, finns en tendens att den upplevda utsattheten för otillåten 
påverkan hos tjänstemän och förtroendevalda har ökat.  
Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2021 uppmärksammat risker kring hur 
kommunen arbetar förebyggande för att hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda 
och tjänstemän i deras uppdrag. Med granskningen vill revisorerna få underlag för att 
bedöma om styrelsens och nämndernas arbete mot otillåten påverkan sker på ett 
ändamålsenligt sätt. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om berörda nämnders arbetsformer, 
uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Bedrivs förebyggande insatser för att motverka och förhindra otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

— Har riskanalys och riskgrupper identifierats inom ramen för arbetet? Har 
åtgärder vidtagits med anledning av detta? 

— Finns utvecklade arbetsformer, rutiner och kontroller för att upptäcka och 
hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden 
och byggnadsnämnden. 
Granskningen har avgränsats till ett urval av verksamheter inom vård- och 
omsorgsnämnden, familjenämnden och byggnadsnämnden som i sitt uppdrag och 
myndighetsutövning kan bli utsatta för otillåten påverkan. Granskningen berör både 
tjänstemän och förtroendevalda.  
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Otillåten påverkan behöver inte utgöra brott i juridisk mening; det är främst 
tjänstemannens uppfattning som avgör vad som är ”otillåtet” och olämpligt. En 
händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att 
påverka tjänsteutövningen1. Inom begreppet otillåten påverkan inryms dels 
trakasserier, hot och våld dels korruption.  

2.3 Revisionskriterier 

2.3.1 Kommunallagen (2017:725)  
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § skall nämnden/styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
Nämnden skall även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
I 6 kap 28 § framgår följande gällande jävsregler. Lagen säger att en förtroendevald 
eller en anställd är jävig om: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, 
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon 
närstående, 
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till, 
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, 
eller 
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för 
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

 
Enligt 29 § ska nämnden bortse från jäv om det är uppenbart att frågan om opartiskhet 
saknar betydelse. Av 30 § följer att en förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en 
nämnd inte får delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som känner till en 
omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det. 

2.3.2 Övriga utgångspunkter 

2.3.2.1 Statliga myndigheters skydd mot korruption (RIR 2013:2) 
Enligt Riksrevisionens rapport Statliga myndigheters skydd mot korruption bör ett 
skydd mot korruption stå i proportion till verksamhetens identifierade risker. Åtgärder 
mot korruption bör således innehålla följande delar: riskanalys som inkluderar riskerna 

 
1 Hämtat från BRÅ:s rapport Att förebygga och hantera påverkansförsök, 2017 
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för korruption, förebyggande åtgärder för att minimera riskerna, etik – riktlinjer, 
utbildning och diskussion om etiska frågor, samt system för rapportering och hantering 
av misstankar. 
Riksrevisionen rekommenderar följande förebyggande åtgärder utifrån verksamhetens 
riskanalys: tydliga riktlinjer mot korruption som reglerar tjänstepersoners 
myndighetsutövande, fyra ögon-principen, arbetsrotation, kontroll, utbildning, samt nära 
ledarskap. I Bilaga 1 finns Riksrevisionens rekommendationer och identifierade 
riskområden beskrivet.   

2.3.2.2 Handbok - Att förebygga och hantera påverkansförsök 
Brottsförebyggande rådet har i denna handbok2 identifierat centrala delar för det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. För att få en säker organisation krävs 
arbete på både strategisk och operativ nivå. Den strategiska delen handlar till stor del 
om långsiktiga och generellt förebyggande åtgärder, som med fördel kan vidtas av flera 
olika funktioner inom organisationen. Säkerhets- och personalfunktionerna är här 
särskilt viktiga, liksom högre ledning och närmaste chef. Arbetet för en säker 
organisation inkluderar till exempel utbildningar för att öka medvetenheten hos alla 
medarbetare, liksom värdegrundsarbete och riskanalyser. På den operativa nivån 
handlar det dels om att förebygga otillåten påverkan, dels om reaktiva åtgärder när 
något har inträffat. I handboken framhålls även vikten av att rapportera alla risker, 
tillbud incidenter för att skapa förutsättningar för att göra relevanta riskbedömningar. 
BRÅ har i tidigare rapporter konstaterat att den drabbade är mest benägen att 
rapportera konkreta händelser som uppfattas vara allvarliga. Våld och skadegörelse 
rapporteras i hög grad. Således selekteras vissa typer av rapporter fram (Granér 2004, 
Brå 2015:19). Däremot rapporteras otillbörliga erbjudanden mycket sällan, och 
trakasserier rapporteras i tämligen liten utsträckning. 

2.3.2.3 Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Sveriges Regioner och Kommuner 2021 
Välfärdsbrott, korruption och otillåten påverkan ökar inom kommunerna. I rapporten 
från SKR framgår att otillåtna försök att påverka kommunens tjänstepersoner är ett 
ökande problem. Många kommuner saknar kompetens, verktyg och en bra samordning 
för att motverka välfärdsbrottslighet och påverkansförsök. Rapporten har intervjuat 
tjänstpersoner i 30 kommuner där den samlade bilden från de intervjuade är en önskan 
om ökad kunskap och strukturerat arbete kring välfärdsbrott och otillåten påverkan. 
Utsatthet för otillåten påverkan i det dagliga arbetet kan bli grogrunden för en 
tystnadskultur. Det utgör både ett arbetsmiljöproblem och ett hot mot demokratin. 
Tjänstepersoner i socioekonomiskt utsatta områden vittnar dessutom om kriminella 
som försöker påverka beslut. SKR lyfter i rapporten fram vikten av en levande 
diskussion om otillåten påverkan på arbetsplatsen samt betydelsen av det interna 
arbetet med rutiner för incidenthantering och stöttning till medarbetare.  

 
2 Daterad 2017 
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2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden och 
byggnadsnämnden.  

2.5 Metod 
Vi har genomfört intervjuer med kommundirektör, kanslichef och säkerhetssamordnare. 
Därtill har vi intervjuat verksamhetschefer och avdelningschefer inom stöd och omsorg, 
barn och utbildning och samhällsbyggnad.  
Inom respektive verksamhetsområde har vi intervjuat medarbetare som arbetar med 
myndighetsutövning inom bygglov, försörjningsstöd/stöd och omsorg samt utbildning.    
Presidierna i byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämndens samt familjenämnden 
har även intervjuats.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och styrning  

3.1.1 Organisation och ansvar  
Det finns ingen funktion i kommunen som har ett tydligt uttalat ansvar för att aktivt 
arbeta för att utveckla det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan eller mot 
oegentligheter generellt. Av intervjuerna framgår att detta ansvar följer 
linjeorganisationen och samtliga chefer har i sin chefsroll ett uppdrag att arbeta 
förebyggande mot otillåten påverkan i de verksamheter där detta utgör en risk.  
I sakkontrollen framhålls att den nya säkerhetsorganisation, mellan ett antal kommuner 
i Sydöstra Skåne, som är under utveckling, delvis har ett uppdrag att förebygga 
otillåten påverkan, tex genom förebyggande arbete mot hot och våld mot 
förtroendevalda och anställda.   

3.1.2 Kommunövergripande styrdokument, riktlinjer och rutiner 
I kommunen finns ett antal kommunövergripande styrdokument och reglemente som 
reglerar området korruption, oegentligheter och arbetet mot otillåten påverkan. 

3.1.2.1 Reglemente för intern kontroll  
Av reglementet, beslutat at kommunfullmäktige den 15 februari 2021 och gällande från 
och med den 1 mars 2021 följer att varje nämnd/styrelse ansvarar för att den interna 
kontrollen är tillfredsställande. Den interna kontrollen ska vara en del i det vardagliga 
arbetet. Genom den interna kontrollen säkerställer nämnderna att den egna 
verksamheten bedrivs enligt tillämpliga lagar, förordningar, regler och föreskrifter samt 
Tomelilla kommuns reglemente, budget och övriga styrdokument. Reglementet ger 
vägledning genom att tillhandahålla en lista med riskkategorier som kan användas vid 
identifiering av risker. På listan finns bla risker för förtroendeskada, verksamhetsrisker, 
bristande efterlevnad av regelverk och legala risker.  
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3.1.2.2 Reglemente för att undvika korruption och mutor 
Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige 21 februari 2020. I dokumentet framgår 
att ”demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Medborgarnas förtroende för vår kommun fodrar att vi inte tillåter oss 
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete”. Reglementet 
definierar och beskriver olika typer av korruption, därtill klargörs hur förmåner ska 
betraktas, vilka som kan vara tillåtna och vilka som aldrig är tillåtna.  
Reglementet tillhandahåller ett antal kontrollfrågor medarbetare/förtroendevalda kan 
ställa sig själva om de blir erbjudna gåvor/tjänster. 
Det framhålls att det alltid är otillbörligt att ta emot något som kan framkalla 
tacksamhetsskuld. Särskilt inom omsorgsarbete och hälso- och sjukvården är det 
viktigt att de äldre/brukarna inte får intryck av att det krävs gåvor till personalen för att 
få den vård man är berättigad till. Personal bör enligt reglementet inte ta emot 
penninggåvor även om det rör sig om små belopp. Gåvor med realiserbart ekonomiskt 
värde t ex smycken, prydnadsföremål, konstverk och liknande är inte heller tillåtet att ta 
emot annat än om värdet är ringa. 
Utöver gåvor och testamentsförordnande i samband med vård saknar reglementet 
emellertid exemplifieringar av vanligt förekommande verksamhetsspecifika förmåner 
eller risker.  
Det tydliggörs att anställd eller förtroendevald inom Tomelilla kommun som misstänker 
att annan anställd, förtroendevald eller uppdragstagare gör sig skyldig till korruption 
eller andra handlingar som kan utgöra brott, alltid kan vända sig till HR-chefen eller 
kanslichefen. Enligt reglementet kommer sådana anmälningar att utredas med hög 
integritet och den eller de som anmälan gäller kommer inte att få veta vem som har 
gjort anmälan. Av reglementet framgår inte hur sådan anmälan kan göras eller hur 
anonymitet kan säkras.  
Av intervjuerna framgår att arbete pågår med att se över möjligheten att, tillsammans 
med grannkommunerna, skapa en gemensam visselblåsarfunktion som lever upp till de 
lagkrav som blir gällande från och med den 17 december 2021. 
Frågor kring jäv och intressekonflikter berörs inte i detta reglemente och inte heller i 
annat reglemente/policy. I sakkontrollen framhålls att befintlig lagstiftning inom området 
bedöms vara tillräcklig och styrning/förtydligande inom kommunen i form av reglemente 
eller policy har inte varit aktuellt.   

3.1.2.3 Rutiner vid hot och våld i Tomelilla kommun  
Det kommunövergripande dokumentet Rutiner vid hot och våld i Tomelilla kommun, 
beslutat av central samverkan och senast reviderat 2015-05-27, redogör för definitioner 
av hot och våld, arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter och ansvar att utreda risker 
för hot och våld samt rutiner vid förekomst av hot och våld.  
Enligt rutinen ska enhetsspecifika handlingsplaner finnas för personal som riskerar att 
utsättas för hot eller våld. Riskbedömningar ska göras för enskilda arbetssituationer 
och arbetsplatsen i sin helhet. Sociala medier ska också beaktas i riskbedömningar. 
Befintliga riskbedömningar ska revideras årligen i samband med lokal 
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samverkansgrupp och arbetsplatsträffar. Dokumentet listar åtgärder som ska finnas vid 
hot- eller våldssituationer. 
Av rutinen framgår hur anställda som utsätts för hot eller våld ska omhändertas. Den 
drabbade ska tillsammans med arbetsgivaren bestämma åtgärder. Ansvarig chef 
ansvarar för uppföljning samt att informera skyddsombud.  
Arbetsskador och tillbud ska enligt rutinen rapporteras i LISA3 och utgångspunkten är 
att samtliga våldshändelser ska polisanmälas. Dokumentet beskriver också 
medarbetarens tillgång till stöd vid eventuell polisanmälan och rättegång. 

3.1.2.4 Med kundens fokus – serviceplan  
Dokumentet antogs av kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 och innehåller 
förhållningssätt och förtydliganden kring hur kommunen ska arbeta med service.  
I dokumentet tydliggörs att god service inte alltid innebär att ge det som efterfrågas. Att 
det ibland krävs en prioritering som inte alltid gynnar den enskilde men som i ett 
helhetsperspektiv gynnar de som bor och verkar i kommunen. I de fall 
myndighetsutövningen innebär negativa beslut för den enskilde så ska 
serviceupplevelsen säkras genom att medarbetare tar sig tiden att förklara besluten. 

3.1.3 Bedömning 
Inom kommunen finns ett antal olika kommunövergripande reglementen, rutiner och 
planer som syftar till att tydliggöra kommunens ställningstaganden och hantering av 
korruption och hot och våld. Vi noterar att ovanstående inte berör frågan runt jäv och 
intressekonflikter. I reglementet för att undvika korruption och mutor tydliggörs att 
anställd eller förtroendevald inom Tomelilla kommun som misstänker att annan 
anställd, förtroendevald eller uppdragstagare gör sig skyldig till korruption eller andra 
handlingar som kan utgöra brott, alltid kan vända sig till HR-chefen eller kanslichefen. 
Vi bedömer dock att det inte tydligt framgår hur en sådan anmälan ska gå till eller hur 
anonymitet kan säkras men att arbete pågår med att inrätta en visselblåsarfunktion 
som lever upp till de lagkrav som blir gällande från och med den 17 december 2021.  
Vi bedömer att det finns kommunövergripande styrdokument som på ett mycket 
övergripande plan tydliggör vad som är gällande avseende representation i Tomelilla 
kommun.  

3.2 Förebyggande insatser  

3.2.1 Verksamhetsspecifika styrdokument, arbetsformer, rutiner och kontroller 
Nedan följer en kort redogörelse kring verksamhetsspecifika styrdokument, riktlinjer 
och rutiner som är aktuella för det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan inom de 
i granskningen utvalda verksamheterna.  

 
3 LISA är kommunens system för rapportering av arbetsmiljörelaterade tillbud – och avvikelser. Systemet 
har bytt namn till STELLA.   
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3.2.1.1 Samhällsbyggnad – Bygglov  
Samhällsbyggnadschef och tf. bygglovschef beskriver att det pågår ett arbete med att 
utveckla och tydliggöra bygglovsprocessen samt skapa interna rutiner som stärker 
förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning. Utbildningsinsatser är en del 
av arbetet. En del av den nya strukturen innebär att tf. bygglovschef och handläggare, 
två gånger i veckan, diskuterar och fördelar inkomna ärenden samt resonerar kring 
bedömningar.  
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till det kommunövergripande 
reglementet för att motverka korruption och mutor samt rutinen för anmälan av 
arbetsskador och tillbud. Avseende rutinen för anmälan av arbetsskador och tillbud 
framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett utvecklingsområde. Det förefaller 
också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer subtila påverkansförsök som tex 
ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges inte vara kommunicerat i verksamheten var 
och hur man ska anmäla om man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för 
otillåten påverkan. Däremot framhåller majoriteten av de intervjuade att de i sådan 
situation hade gått till sin närmsta chef alternativt chefens chef. 
I de fall ett bygglovs-, tillsynsärende enligt PBL (där kommunen är sökande) ska 
hanteras av byggnämnden så tillämpas enligt uppgift rutinen att 
samhällsbyggnadschefen lämnar sammanträdet. Om ärendet inte ska hanteras av 
byggnämnden handläggs det inom bygglovsenheten och handläggare fattar beslut 
enligt delegationsordning. Vi uppmärksammar att befintlig organisation innebär en 
inbyggd oberoenderisk genom att både teknik och service samt plan – och bygglov 
inryms inom samhällsbyggnadschefens ansvarsområde. Samhällsbyggnadschefen är 
dessutom lönesättande chef för både bygglovschef och chef för teknik och service.  
Ovanstående upplägg förutsätter att bygglovschefen kan agera oberoende och vara 
fristående från samhällsbyggnadschefen, dels i sådana situationer där kommunen är 
sökande i ett enskilt ärende, dels i mer generella frågor så som budget och planering 
av verksamhet, bla tillsynsverksamhet.  Nuvarande upplägg där bygglovschef är inhyrd 
konsult med samhällsbyggnadschefen som beställare bidrar inte till att minska 
oberoenderisken eftersom kommunen är kund till den leverantör som samtidigt ska 
utöva myndighetsutövning i ärenden där kommunen är sökande.  

3.2.1.2 Barn och utbildning – Betyg, åtgärdsprogram och vissa disciplinära åtgärder  
Betygsättning är myndighetsutövning som sker långt ut i organisationen och det är den 
enskilda läraren som fattar myndighetsbeslutet. Av intervju med rektor upplever hen sig 
vara involverad i denna process och hen diskuterar betyg med lärare samt granskar 
samtliga betyg innan de godkänns. Några skriftliga riktlinjer eller rutiner avseende 
processen vid betygsättning har inte kommunicerats inom ramen för denna granskning. 
Dock framhålls att dialog med arbetslag och kollegor är en naturlig del av arbetet med 
betygssättning.  
Vid intervjuerna framhålls fastställda rutiner för skolplaceringar utifrån perspektivet 
otillåten påverkan. Av Rutin för skolplaceringar inför e-tjänst från 2020-12-11 framgår 
att flertalet är involverade i beslutsprocessen med skolplaceringar. Rutinen innehåller 
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ingen skrivning avseende hantering av eventuella påverkansförsök utan är en 
checklista för hur beslutsprocessen går till.  
Myndighetsbeslut avseende särskilt stöd och åtgärdsprogram följer en liknande 
struktur, där flera funktioner och kompetenser är involverade i arbetet inför sådana 
beslut.  
Enligt intervjuade har arbete pågått med att ta fram enhetsspecifika planer för hot och 
våld.  
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till det kommunövergripande 
reglementet för att motverka korruption och mutor samt rutinen för anmälan av 
arbetsskador och tillbud. Avseende rutinen för anmälan av arbetsskador och tillbud 
framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett utvecklingsområde. Det förefaller 
också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer subtila påverkansförsök än hot 
och våld ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges inte vara kommunicerat i 
verksamheten var och hur man ska anmäla om man misstänker att en kollega eller 
chef är utsatt för otillåten påverkan. Däremot framhåller majoriteten av de intervjuade 
att de i sådan situation hade gått till sin närmsta chef alternativt chefens chef. 

3.2.1.3 Stöd och omsorg – Försörjningsstöd samt biståndsbeslut inom vård- och 
omsorg samt LSS 
”Rikltinjer för ekonomiskt bistånd” antagna av familjenämnden den 27 mars 2020 syftar 
till att skapa goda förutsättningar för en rättssäker handläggning och likvärdig 
bedömning gällande rätt till bistånd, bidragsnivå och insatser för stöd till 
självförsörjning. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet.  
I riktlinjerna finns stycket ”Förebygga felaktiga utbetalningar”. Det anges att felaktiga 
utbetalningar ska förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande 
om vad som gäller samt genom noggranna kontroller före utbetalning. Att kontrollera 
de uppgifter som sökande lämnar i samband med ansökan om bistånd ingår som en 
del i utredning innan beslut fattas. Det uppges vilka uppgifter som ska kontrolleras 
samt vilka omständigheter som utgör risker för felaktiga utbetalningar. Riktlinjerna 
hanterar även under vilka omständigheter och inom vilka lagrum som kommunen kan 
utfärda återkrav och återsökning av bidrag. Därtill lyfts förfarandet vid misstanke om 
bidragsbrott.  
Intervjuade handläggare inom omsorg upplever inte att det finns tydliga riktlinjer för vad 
som är tillåtet att ta emot i samband med hembesök samt att frågan inte aktualiserats i 
arbetsgrupperna. De lyfter även fram att det saknas enhetsspecifika rutiner för hot och 
våld. Inom stöd framhölls att enhetsspecifika rutiner för hot och våld fanns på plats. 
Därtill framhålls att befintliga rutiner för rapportering av misstänkt korruption inte är väl 
kända ute i verksamheten och processen kring eventuell polisanmälan och 
tillgängligheten till stöd vid sådan situation upplevs även vara ett område där den 
interna kommunikationen kan utvecklas. 
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till de kommunövergripande 
dokumenten som omnämns i tidigare stycken. Avseende rutinen för anmälan av 
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arbetsskador och tillbud framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett 
utvecklingsområde. Det förefaller också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer 
subtila påverkansförsök än hot och våld ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges 
inte vara kommunicerat i verksamheten var och hur man ska anmäla om man 
misstänker att en kollega eller chef är utsatt för otillåten påverkan. Däremot framhåller 
majoriteten av de intervjuade att de i sådan situation hade gått till sin närmsta chef 
alternativt chefens chef. 

3.2.2 Undersökning av förekomsten av otillåten påverkan  
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns aktiviteter och uppföljningar 
som kan utgöra relevant input till det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan, 
exempelvis möjliggörs en bild av förekomsten av otillåten påverkan genom rapportering 
av tillbud och incidenter samt medarbetarundersökningar. Inom ramen för kommunens 
tillbud- och avvikelsesystem för arbetsskador STELLA finns det enligt intervjuade ingen 
incidentkategori för otillåten påverkan. Incidenter rapporteras istället som ”våld” eller 
”hot”. Aspekten otillåten påverkan, om sådan är aktuell, blir i dessa fall något som 
medarbetare kan skriva in i ärendet som notering. Därtill framhåller intervjuade 
presidier att arbetsmiljöansvarets placering hos kommunstyrelsen påverkar 
nämndernas möjligheter/förutsättningar att skapa sig en bild av förekomsten av 
otillåten påverkan inom verksamhetsområdet. Av sakkontrollen framgår dock att det 
inte finns något som hindrar nämnderna att ta del av de tillbuds- och avvikelserapporter 
som sammanställs inom aktuellt verksamhetsområde.  
Medarbetarundersökningen som genomfördes under 2020 innehåller frågor som 
synliggör förekomst av hot och våld samt trakasserier. Den synliggör även vilken 
kategori av personer som utsatt medarbetaren för ovanstående. Frågor kring eventuell 
förekomst av mutor och korruption finns inte i enkäten. Det finns ingen specifik fråga 
som är inriktad på att synliggöra förekomsten av otillåten påverkan.  

3.2.3 Riskanalys och riskgrupper 
Det har inte genomförts någon specifik riskanalys avseende oegentligheter eller 
specifikt otillåten påverkan. Däremot framhålls vid intervjuerna att oegentligheter är ett 
område som beaktas inom ramen för den interna kontrollen och de riskanalyser som 
ligger till grund för nämndernas interna kontrollplaner.   
I kommunstyrelsens riskanalys 2021 identifieras risken att medarbetare och 
förtroendevalda utsätts för hot och våld i samband med sin tjänsteutövning på grund av 
missnöje, utsatt situation etc. Möjliga konsekvenser är enligt analysen bristande 
arbetsmiljö i form av eventuella skador, stress, sjukskrivningar och 
rekryteringssvårigheter. Befintliga åtgärder och kontroller bedöms som tillräckliga och 
risken föranleder därför ingen kontrollaktivitet. Påverkan på beslutsfattande har inte 
identifierats som potentiell konsekvens utifrån ovanstående. Därtill har 
kommunstyrelsen i planen 2021 beslutat om kontroller med koppling till förebyggande 
arbete mot oegentligheter, så som kontroll av följsamheten till attestreglementet, 
upphandling och inköp samt behörigheter i IT- system.  
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I byggnadsnämndens riskanalys 2021 identifieras risken att företag eller privatpersoner 
gynnas olagligt på grund av påverkan genom mutor eller jäv, riskvärdet bedöms till 4 
och befintliga åtgärder och inbyggda kontroller bedöms vara tillfredsställande. En 
annan risk som byggnadsnämnden identifierade var försämrad arbetsmiljö på grund av 
hot och våld. Konsekvenserna uppges vara svårigheter i att rekrytera och behålla 
personal snarare än att hot och våld kan påverka myndighetsutövningen. Den vidare 
hantering som framgår av analysen är arbete med bemötande och konflikthantering 
och riskerna föranleder ingen kontroll 2021. Därtill har nämnden i planen 2021 beslutat 
om kontroller som specifikt syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning.   
I familjenämndens riskanalys 2021 identifieras hantering av hot som en risk, dock med 
ett så pass lågt riskvärde att det inte föranledde någon hantering i form av kontroll inom 
ramen för den interna kontrollplanen. Familjenämnden granskade det hot-och 
våldsförebyggande arbetet med inriktning på ensamarbete i den interna kontrollplanen 
2020 och åtgärderna som vidtogs med anledning av den kontrollen ligger till grund för 
riskbedömningen inför 2021. Vi noterar att risken inte har identifierats utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Nämnden har inte heller identifierat risker som specifikt 
syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning.   
Vård- och omsorgsnämnden har i sin riskanalys och interna kontrollplan 2021 inte 
identifierat några risker med direkt koppling till oegentligheter eller otillåten påverkan. 
Nämnden har inte heller beslutat om kontroller som specifikt syftar till att säkerställa en 
rättssäker och likvärdig myndighetsutövning.   

3.2.4 Utbildning, information och aktualisering 
I intervjuer med presidierna i vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden och 
byggnadsnämnden framgår att risken för otillåten påverkan inte är något som 
uppmärksammats i de utbildningar som tillhandahållits förtroendevalda. Innebörden av 
jäv och hanteringen av detta samt definitioner av mutor och korruption uppges ha fått 
utrymme vid introduktionsutbildningen för nya förtroendevalda politiker samt inom 
ramen för övriga utbildningsinsatser som tillhandahölls 2019. Enligt de intervjuade 
presidierna finns upparbetade arbetssätt för att hantera jäv i de granskade nämnderna.  
Någon fördjupad diskussion kring tolkning av olika potentiella jävssituationer eller 
generella risker kopplat till oegentligheter och/eller otillåten påverkan specifikt har enligt 
intervjuade presidier inte diskuterats i nämnden. Intervjuade presidier upplever också 
att det finns ett behov av ytterligare kompetensutveckling avseende förebyggande 
arbete mot oegentligheter. Av intervjuerna framgår att arbete pågår med att ta fram en 
utbildningsplan för förtroendevalda under mandatperioden, enligt uppgift ska viss tid 
ägnas åt området mutor och korruption. Under hösten har det även initierats en 
seminarieserie för presidier och ledande tjänstemän. Seminarieserien är inriktad på 
samspelet mellan politik och tjänstemannaorganisationen, dilemman som kan uppstå i 
detta samspel samt kommunikationen. Intervjuade framhåller att otillåten påverkan 
indirekt kommer att belysas inom ramen för seminarieserien. 
När det gäller utbildning för chefer och medarbetare framgår av intervjuerna att det inte 
tillhandahållits någon specifik utbildningsinsats avseende förebyggande arbete mot 
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oegentligheter och/eller otillåten påverkan. Inom ramen för introduktionsutbildningen för 
nya chefer och medarbetare tillhandahålls enligt intervjuade information om 
kommunens värdegrund och gemensamma styrdokument inklusive reglemente för att 
undvika korruption och mutor.   
Av intervju med rektor framgår att utbildning och aktualisering av ämnet korruption och 
otillåten påverkan är ett utvecklingsområde inom verksamhetsområdet. Frågan har 
enligt uppgift inte aktualiserats i rektorsgruppen.  
Även handläggare inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet upplever att 
utbildning och introduktion avseende förebyggande arbete mot oegentligheter och 
otillåten påverkan är ett utvecklingsområde. Kännedomen om kommunövergripande 
riktlinjer för mutor och korruption uppges av intervjuade variera bland handläggarna, 
rutin för hot och våld upplevs däremot vara väl förankrad bland medarbetare och 
chefer. Handläggare inom LSS och hemtjänst uppger att frågan kring otillåten påverkan 
inte aktualiseras kontinuerligt.  
Handläggarna inom individ – och familj framför att aktualiseringen av frågor rörande hot 
och våld varierar. Inom försörjningsstödet upplevs diskussionen av ämnet aktuellt och 
levande. Under ärendeomgångar och arbetsplatsträffar diskuteras vad som inte 
accepteras och vad som ska anmälas som tillbud. Diskussionerna lyfts fackligt och 
återkoppling ges månadsvis under arbetsplatsträffar. Risken för otillåten påverkan 
uppges vara en naturlig del av de diskussioner som förs kontinuerligt. Det finns rutiner 
för att lyfta upp komplicerade ärenden i personalgruppen för att resonera kring beslut. 
Vilka beslut som lyfts upp till diskussion styrs av handläggarna själva.  
Samtliga intervjuade framhåller att medarbetarsamtalen är ett forum där behovet av 
utbildning avseende ovanstående kan lyftas.  

3.2.5 Bedömning  
Bedrivs förebyggande insatser för att motverka och förhindra otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän? 

Inom ramen för de handläggningsprocesser, rutiner och verksamhetsområden som 
granskats inom ramen för denna granskning, så finns enligt vår bedömning aktiviteter, 
kontroller och initiativ som syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning. Inom byggnadsnämndens verksamhetsområde bedrivs ett arbete 
med att utveckla och tydliggöra bygglovsprocessen samt skapa interna rutiner som 
möjliggör en enhetlig hantering och stärker förutsättningarna för likvärdiga 
bedömningar.  
Inom ramen för introduktionsutbildningen för förtroendevalda politiker, chefer och 
medarbetare berörs kommunens värdegrund, de kommunövergripande 
styrdokumenten samt jäv och hanteringen av detta. I de verksamhets/enhetsspecifika 
introduktionerna tillhandahålls mer specifik information, exempelvis kring de lokala 
rutinerna för hantering av hot och våld. Samtliga intervjuade presidier framhåller att 
risken för otillåten påverkan inte är något som uppmärksammats i de utbildningar som 
tillhandahållits förtroendevalda. Intervjuade presidier upplever också att det finns ett 
behov av ytterligare kompetensutveckling avseende förebyggande arbete mot 
oegentligheter. 
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När det gäller utbildning för chefer och medarbetare framgår av intervjuerna att det inte 
tillhandahållits någon specifik utbildningsinsats avseende förebyggande arbete mot 
oegentligheter och/eller otillåten påverkan. 
Sammantaget bedömer vi inte att granskade nämnder/styrelse fullt ut bedriver ett 
förebyggande arbete och aktiva insatser för att motverka och förhindra otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän.  
Har risker och riskgrupper identifierats inom ramen för arbetet? Har åtgärder vidtagits 
med anledning av detta? 

En grundförutsättning för ett verkningsfullt förebyggande arbete mot otillåten påverkan 
är att ha en uppfattning om förekomsten. Eftersom kommunens 
medarbetarundersökning samt återrapporteringen av tillbud och avvikelser inte på ett 
tydligt sätt fångar upp medarbetarnas uppfattning kring förekomst av oegentligheter 
och/eller specifikt otillåten påverkan så har nämnderna begränsade möjligheter att 
utifrån kartläggning identifiera risker och riskgrupper.  
Vi noterar att kommunstyrelsen och granskade nämnder, i sina riskanalyser 2021, har 
identifierat risker som hör samman med otillåten påverkan, såsom risken för hot och 
våld i arbetet. Denna risk är dock belyst utifrån perspektivet arbetsmiljö och inte utifrån 
risken för otillåten påverkan. En del i det förebyggande arbetet är att ha en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten för att minska risken för att myndighetsutövningen inte är 
korrekt. Det kan handla om rutiner, kontroller och uppföljning för att förebygga och 
upptäcka fel. Byggnadsnämnden har i sin riskanalys och interna kontrollplan identifierat 
en kontroll som syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning 
och inom kommunstyrelsens interna kontrollplan finns kontroller som har en direkt 
koppling till förebyggande arbete mot oegentligheter generellt. I familjenämndens och 
vård- och omsorgsnämndens riskanalyser och interna kontrollplaner 2021 finns inga 
risker som specifikt syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning eller kontroller med direkt koppling till förebyggande arbete mot 
oegentligheter. Sammantaget kan vi konstatera att kommunstyrelsen och granskade 
nämnder inte har genomfört specifika riskanalyser avseende oegentligheter och/eller 
specifikt otillåten påverkan, där risker och riskgrupper identifierats. Vi ser det som 
viktigt att kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklar riskarbetet för att även 
omfatta risker kopplade till otillåten påverkan. 
Vi uppmärksammar att befintlig organisation innebär en inbyggd oberoenderisk genom 
att både teknik och service samt plan – och bygglov inryms inom 
samhällsbyggnadschefens ansvarsområde. Samhällsbyggnadschefen är lönesättande 
chef för både bygglovschef och chef för teknik och service och nuvarande upplägg 
innebär att bygglovschefen har en kund/beställarrelation med samhällsbyggnadschefen 
eftersom rollen som bygglovschef innehas av konsult. Vi bedömer att 
byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder med anledning av ovan. 
Finns utvecklade arbetsformer, rutiner och kontroller för att upptäcka och hantera 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

Av granskningen framgår att förekomsten av hot och våld samt trakasserier fångas upp 
i medarbetarundersökning samt i tillbud- och avvikelserapportering. Det finns även 
möjligheter att lyfta dessa frågor vid medarbetarsamtal och inom personalgruppen 
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inom ramen för handläggningsprocessen. Tillbuds- och avvikelsesystemet saknar dock 
en tydlig kategori för otillåten påverkan och den kommunövergripande 
medarbetarundersökningen fångar inte upp samtliga dimensioner av otillåten påverkan. 
Därtill bedömer vi utifrån intervjuerna att det inte är helt tydligt i organisation var man 
ska anmäla om man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för otillåten påverkan.  
Utifrån ovanstående bedömer vi att det saknas utvecklade arbetsformer, rutiner och 
kontroller för att på ett systematiskt sätt upptäcka otillåten påverkan  
Vi bedömer att kommunstyrelsen måste säkerställa att arbetet med att inrätta en 
visselblåsarfunktion och kommunikationsinsatser kring detta genomförs. Genom att 
även säkerställa att otillåten påverkan fångas upp inom ramen för tillbuds- och 
avvikelserapporteringen som en del av kommunstyrelsens systematiska 
arbetsmiljöarbete av kommunens verksamheter, bedömer vi att hanteringen av sådana 
incidenter kan formaliseras.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vi bedömer att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt familjenämnden inte fullt ut säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och tillräcklig 
uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av 
granskningen framgår att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att 
tillhandahålla utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och 
kontroller finns på plats i tillräcklig utsträckning.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi följande: 

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys specifikt 
inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan 
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder 
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder.  

• Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs och 
följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom gällande 
rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning och intern 
kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks.  

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informations- och 
utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både tjänstemän och 
förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva upp 
till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett sätt 
som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar.  

• Byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder i form av att lyfta 
upp bygglovs – och tillsynsärenden enligt PBL, till byggnadsnämnden för beslut 
i sådana fall där kommunen är sökande. 
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A Bilaga 1 
Statliga myndigheters skydd mot korruption (RIR 2013:2) 
Riksrevisionen framför i sin rapport att samtliga myndigheter bör ha ett skydd mot 
korruption som står i proportion till verksamhetens identifierade risker. Ett skydd mot 
korruption bör innehålla följande delar: 
Riskanalyser: endast en myndighet som är medveten om sina risker kan hantera dem 
effektivt. Riskanalyser bör precisera vilka områden som är speciellt utsatta för 
korruption. 
Av rapporten framgår att Riksrevisionen, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och forskare 
på Linnéuniversitetet identifierar följande områden med hög risk för korruption:  

— Upphandling och inköp: Den offentliga sektorn upphandlar stora mängder varor 
och tjänster. Tjänstemän med ansvar för upphandling befinner sig därför i en 
utsatt position mot företag som vill påverka beslutsprocessen.   

— Utbetalningar: myndigheter betalar ut stora belopp genom lån, bistånd och 
andra typer av ersättningar och löner. Risken för korruption ligger i att anställda 
utnyttjar sin ställning till att utföra felaktiga betalningar, till fel person eller till 
personer som inte har rätt till stöd.  

— Inbetalningar: inbetalningar sker genom skatter, avgifter, böter och låneräntor. 
Korruptionsrisken uppkommer när personer, företag eller organisationer 
försöker påverka tjänstemän att medvetet godkänna felaktiga inbetalningar. 

— Tillsyn, brottsutredning och forskning: många myndigheter bedriver utredande 
arbete med konsekvenser för individer, företag och organisationer. Incitament 
till att undgå eller påverka utfallet av detta arbete kan leda till att en extern part 
försöker påverka tjänstemän att snedvrida undersökningens utfall. 

— Känslig eller strategisk information: myndigheter innehar en stor mäng 
information som kan vara av värde för utomstående. Risker för korruption 
består i att en extern part försöker påverka tjänstemän att lämna ut information 
om myndigheten eller om något annat.   

— Tillstånd och certifiering: en del myndigheter utfärdar eller förnyar tillstånd och 
certifikat som ger olika fördela eller möjligheter för individer och företag. 
Korruptionsrisker kan uppstå om en extern part försöker påverka tjänstemän att 
på felaktiga grunder utfärda – eller inte utfärda – tillstånd eller certifikat.   

Förebyggande åtgärder ska baseras på verksamhetens riskanalys. Rapporten 
rekommenderar följande åtgärder: 

— Riktlinjer mot korruption: tydliga regler för hur tjänstepersoner ska agera i sitt 
myndighetsutövande, för att motverka oklarheter om vad som räknas som 
korruption. 

— Fyra-ögon principen: om tjänstepersoner arbetar i par minskar utrymmet för 
korruption.  
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— Arbetsrotation: rotation på utsatta positioner inom myndigheten innebär ett 
skydd mot risker för korruption i externa kontakter.  

— Kontroll: ett utarbetat kontrollsystem är ett av de främsta sätten för att upptäcka 
och avskräcka korruption. 

— Utbildning: om myndighetens riktlinjer eller etiska dilemman ökar 
medvetenheten om hur tjänstepersoner bör agera.  

— Nära ledarskap: tillgängliga chefer som kan stödja tjänstepersonerna i 
problematiska ärenden och uppmärksamma förändringar hos medarbetarna 
eller på arbetsplatsen är viktigt för att förebygga korruption och oegentligheter.  

Etik: organisationens ledning bör upprätta etiska riktlinjer som kommuniceras till de 
anställda och se till att personalen tillhandahålls lämpliga utbildningar. Anställda borde 
känna till korruptionsriskerna och behovet av att skydda verksamheten mot korruption.  
Att ha en ständigt pågående diskussion om gränsdragningen för vad som är 
acceptabelt och inte acceptabelt är positivt.   
Rapportering och visselsystem: för att effektivt upptäcka och utreda misstankar om 
korruption är det avgörande att myndigheten har rutiner på plats för hantering av 
misstankar.  
Visselblåsare, vittnen och informanter bör enkelt kunna rapporter om eventuella 
misstankar om korruption.  
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Ksau § 25 Dnr KS 2021/128 

Svar på motion angående utbildning för 
personalutskottet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

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

Ärendebeskrivning 
Peter Boström (S) har lämnat in motion angående utbildning för 
personalutskottet med följande lydelse: 
”Med den nuvarande organisationen som finns i Tomelilla kommun har 
kommunstyrelsen ansvar för personalfrågorna och arbetsmiljön. En stor del av 
ansvaret åvilar personalutskottet.   

På senare tid har allt fler rapporter kommit om oro hos personalen, ökade sjuktal och 
hög personalomsättning, inte minst inom vård- och omsorg. Införandet av heltid 
som norm och ständiga omorganisationer är, enligt vår mening, en bidragande orsak 
till den negativa utvecklingen av arbetsmiljön.  

Det är uppenbart att den kunskap som behövs för att kommunstyrelsen och i 
synnerhet personalutskottet ska kunna ta det ansvar som arbetsmiljölagen och 
arbetsrätten kräver av arbetsgivaren saknas. Vi ser det därför som viktigt att 
personalutskott får en fördjupad utbildning på detta område. I rollen som 
arbetsgivare ingår det mer än att leda och fördela arbetet. Personalen är en 
grundläggande resurs för att genomföra verksamheten, därför ser vi med stor oro på 
den utveckling som varit det senaste året.  

Jag yrkar därför 

att Kommunstyrelsens personalutskott ges en fördjupad utbildning i 
arbetsrätt och om arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen.” 

 

Förvaltningen avger, genom HR-chef Johan Lexfors, följande yttrande: 
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§ 25 forts. 

Förvaltningen har genom HR-avdelningen genomfört utbildningar för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott i arbetsmiljö, arbetsmiljörätt, 
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar samt vad som gäller i fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter.  

När det gäller fördjupade kunskaper är det förvaltningens bedömning att dessa ska 
HR-avdelningen bistå med. Det är också förvaltningens bedömning att nuvarande 
personalutskott bedöms besitta de kunskaper som rollen kräver. HR-avdelningen 
finns alltid tillgängliga för stöd samt fortsatt står för de fördjupade kunskaperna 
tillsammans med utbildade skyddsombud och huvudskyddsombud. Ytterligare stöd 
och hjälp finns också från experter inom Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner 
och Regioner.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Arbetsmiljöverket (AV) erbjuder 
utbildningar och relevant informationsmaterial för förtroendevalda och för de som 
vill ta del av grundläggande information eller fördjupa sina kunskaper.  

När det gäller omständigheterna som lyfts i motionen så är av vikt att lyfta att 
verksamheterna jobbar partsgemensamt och inom samverkanssystemet med 
skyddsombud och fackliga parter löpande under året med arbetsmiljöfrågor och 
riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Förvaltningen genomför årligen uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som en del i att säkerställa arbetsgivarens ansvar. Utifrån uppföljning och analyser 
upprättas, i de fall det behövs, handlingsplaner. Likaså genomförs 
medarbetarundersökningar med frågor kopplade till styrning, ledning, hälsa och 
ledarskap. Resultaten från uppföljningarna sammanställs och redovisas för 
personalutskottet och kommunstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Svaret på motionen medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Svaret på motionen kräver ingen uppföljning. 
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§ 25 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2022.354. 

Tidigare behandling 
Kf § 91/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 148/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
yttrande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar att motionen anses besvarad. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till Leif Sandbergs (C) yrkande. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 26 Dnr KS 2021/130 

Svar på motion angående regntunnor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Kommunstyrelsen beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
153/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 22 oktober 2021 (Sbn § 92/2021) 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
223/2021) återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömde att motionens att-sats yrkar på en 
utredning om regntunnor. Därför vill kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera 
ärendet för att säkerställa att samhällsbyggnadsnämndens yttrande klargör att den 
tagit ställning till denna att-sats. Återremitteringen kräver därmed ingen ny utredning 
eller tillförande av handlingar från förvaltningens sida. 

 

Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående vattentunna med följande 
lydelse: 
”Genom att va-abonnenter själva tar hand om regnvattnet så minskas belastningen 
på ledningsnätet, som vid kraftiga regn blir överbelastat och som då vid flertal 
tillfällen har orsakat översvämningar. Senaste gången var 2019 när det kom ca 70 mm 
regn på en kort tid.   

Regnvattnet kan va-abonnenterna sedan att använda till bevattning för att minska 
belastningen på dricksvattnet. 

Vi föreslår därför 

att  Tomelilla kommun genom dess VA-bolag, utreder möjligheten att till 
sina va-abonnenter dela ut regntunnor.” 
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§ 26 forts. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen har haft diskussion med Österlen VA AB om detta.  

Följande framkommer i denna diskussion:  

”Att ta väl vara på vattnet i ett kretsloppstänk är en väldigt god idé. Att ta vara på 
naturens resurser på ett mer effektivt sätt är något som borde ligga på alla 
fastighetsägares medvetande och intresse. Att aktivt skörda regnvatten är något som 
varje hushåll kan bidra med för att minska behovet av att använda dricksvatten till att 
bevattna trädgården. 

Nyttoeffekten av denna åtgärd i förhållande till kostnaden är väldigt svårberäknad då 
det inte finns någon garanti att dricksvatten inte längre kommer att användas vid 
bevattning. Det är även avhängigt att det frekvent kommer tillräckligt med regn 
under perioden när bevattning är som mest aktuellt för att ge något resultat. 

Vid översvämningar är hårdgjorda ytor och höjdsättning av gator det som är den 
största bidragande faktorn. Regntunnors effekt vid kraftiga regn är således väldigt 
begränsad.” 

Förvaltningen gör dock bedömningen att, oavsett de synpunkter som finns kring 
detta förslag, vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka 
möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et 
cetera, i enlighet med motionärens förslag. När utredningen är klar får nytt beslut tas 
och då kan det bli aktuellt att detta förslag kan bli föremål för 
investeringsberedningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen utan belastar Österlen VA och dess 
abonnenter. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Förslaget om regntunnor bidrar till ett mer hållbart sätt att hantera en naturresurs, 
vilket är positivt. 

  

369



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 26 forts. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 6/2022, handlingsid: Ks 2022.267. 

Återremiss - Ksau § 223/2021 Svar på motion angående regntunnor, handlingsid: Ks 
2021.4184. 

Tidigare behandling 
Kf § 93/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 153/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Sbn § 84/2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen samt att 
ärendet åter ska tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 oktober 
2021. 

 

Sbn § 92/2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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§ 26 forts. 

Ksau § 223/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling. 

 

Sbn § 6/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per Gustafssons (SD) yrkande. 

________ 

 

Beslutet skickas till:  

kommunstyrelsen 
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Ksau § 47 Dnr KS 2021/219 

Svar på motion - Minska andelen 
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau § 
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande 
lydelse:  
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och 
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med 
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av 
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare 
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering. 

I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid 
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss 
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken. 

Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och 
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva 
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att 
kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda 
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen. 

 

Vi yrkar därför 

att Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan 
byggas om för bättre dagvattenhantering.  

att Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt 
i investeringsbudgeten.” 
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§ 47 forts. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många 
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att 
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är 
dagvattenhanteringen.  

Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom 
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha 
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.  

Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en 
kommun som har precis som motionären påpekar många håra ytor. Det finns 
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det 
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.  

Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för 
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av 
erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att 
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen i dess båda att-satser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte i dagsläget. 

Barnperspektivet 
Inte i dagsläget. 

Miljöperspektivet 
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 
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§ 47 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Ks 2022.395. 

Remiss - Ksau § 19/2022 Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala 
Tomelilla, handlingsid: Ks 2022.137. 

Tidigare behandling 
Kf § 147/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 19/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 36 Dnr KS 2021/97 

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom SOL och LSS 
fjärde kvartalet 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS fjärde kvartalet 2021. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 1 § 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 datumet 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. 

Tre ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO under 
perioden. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden.  
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-12- 
31 230 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i matchning. 
 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-
12- 31 221 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. 
 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-
12- 31 179 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. 
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§ 36 forts. 
 
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 
 
Tidigare redovisning. Två tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS 
under 2021. 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. 
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 

Ekonomiska konsekvenser 
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. 

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

Uppföljning 
Uppföljning ska enligt LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa 
avrapportering kommer avse första kvartalet 2022- 

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

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsnämnden § 8/2022, handlingsid: Ks 2022.262. 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämnden § 8/2022: 

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

_________ 
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§ 36 forts. 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 18 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden 

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

Ärendebeskrivning 
1. Protokoll den 12 januari 2022, §§ 1-21, från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.230. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 37 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll den 2 februari 2022, §§ 12-19, från kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag den 21 januari 2022, § 2 från samhällsbyggnadsnämnden – 
verksamhetsplan.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.355. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 50 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden 

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

Ärendebeskrivning 
1. Protokoll den 18 januari 2022, §§ 1-4 från revisorerna. 

2. Revisorerna § 7/2022, Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla 
kommun. 

3. Intern kontrollplan 2022, byggnadsnämnden. 

4. Byggnadsnämnden § 3/2022, Intern kontrollplan 2022. 

5. Avtal - Lokalvård 2022, Förenade Service AB  

6. SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, förkortad version. 

7. Samhällsbyggnadsnämnden § 18/2022, Digitala infartsskyltat. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.xxx. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen  
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