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

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgir
o

5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt Ans

vari
gTlf
n

Mobil Ans
vari
gMo
bil

johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 24 augusti 2022                          Dnr KS 2022/3 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden 
kommunstyrelsen den 31 augusti 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

1. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor. 
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson och skolchef Johan 

Holmqvist 
- Gymnasiesamverkan i Skåne 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 24 augusti 2022. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Thomas Lindberg  
Titel: Kommunsekreterare 
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se 
Telefon: 0417-180 00 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2022/94 
 
Datum 23 augusti 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Information 
nödvattenplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar om strategi och åtgärder gällande kommunens 
nödvattenplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2022-08-23 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 126 Dnr KS 2021/69 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Taxebestämmelsen träder i kraft 1 oktober 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 augusti i 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Det blir 
ett anmälningsförfarande som kommer att ställa krav på ett anpassat 
egenkontrollprogram, marknadsföring, och åldergränskontroll. I vissa fall kan tillsyn 
ske gemensamt med annan lagstiftning vilket gör att avgiften till viss del kan justeras 
ner. Tillsyn enligt tobakslagen och liknande produkter, alkohol(folköl), receptfria 
läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter ingår i miljöförbundets verksamhetsplan.  

Miljöförbundets direktions förslag till beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att översända taxan 
som tagits fram med anledning av en ny lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter, 
till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för fastställande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll - beslut om taxa för tobaksfria nikotinprodukter, Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund, handlingsid: Ks 2022.2030. 

Reviderad - Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter (SFS 2022:1257), Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2022.2058. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Sammanträdesprotokoll  

      

 
2022-06-27 

 

 DIR §47         Dnr  ADM.2022.2080  
  
  
   
   
  
 
Taxa för tobaksfria nikotinprodukter  

Beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att översända taxan som tagits fram 
med anledning av en ny lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter, till respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att i taxan om tobak och liknande 
produkter, (taxan om alkohol(folköl), receptfria läkemedel) görs redaktionella förändringar. Detta för 
att kunna ta in den nya lagstiftningen i systemet som bygger på ett rabattsystem, om det finns flera 
olika lagstiftningar där tillsyn kan utföras vid samma tillfälle. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att ha ett extrainsatt 
arbetsutskottsmöte där beslut ska tas angående denna taxa då förordningen i skrivande stund ej är 
fastställd. Miljöförbundet sänder efter revidering över ärendet till medlemskommunerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 augusti i 2022 träder en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft (2022:XXXX). Det blir 
ett anmälningsförfarande som kommer att ställa krav på ett anpassat egenkontrollprogram, 
marknadsföring, och åldergränskontroll. I vissa fall kan tillsyn ske gemensamt med annan 
lagstiftning vilket gör att avgiften till viss del kan justeras ner. Tillsyn enligt tobakslagen och 
liknande produkter, alkohol(folköl), receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter ingår i 
miljöförbundets verksamhetsplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Carina Barthel, miljöchef 
-Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)  
-Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622)  
-Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel  
-Taxa för tillsyn över handel med tobaksfria nikotinprodukter 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Sammanträdesprotokoll  2 

 

 
2022-06-27 

 

Förslag till beslut 

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att översända taxan som tagits fram 
med anledning av en ny lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter, till respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att taxan om tobak och liknande 
produkter, taxan om alkohol(folköl), receptfria läkemedel att det i taxorna görs redaktionella 
förändringar. Detta med anledning att ta in den nya lagstiftningen i systemet som bygger på ett 
rabattsystem, om det finns flera olika lagstiftningar där tillsyn kan utföras vid samma tillfälle. 
 
______ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige i Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner  
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter (SFS 2022: 1257) 
 
Inledande bestämmelser  
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kostnader för  

prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 
inklusive bestämmelser meddelade med stöd av lagen eller enligt tillhörande EU-
förordningar.  
 

2 § Avgift enligt denna taxa är till den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel av 
tobaksfria nikotinprodukter med säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i 
Sverige. 
 

  
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

1. prövning av anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan 
3. att anmälan om försäljning inte lämnats in 
4. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:  

1. handläggning av klagomål som visar sig vara obefogade och inte kräver 
någon utredning 

2. handläggning av överklagan eller åtal 
3. uppgifter som faller inom förbundets serviceskyldighet 
 

5 § Beslut om avgift fattas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 

6 § Inställelsetid/restid är en timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktisk           
nedlagd tid och om resan samordnas med annan tillsyn. 

 
Avgift för handläggning och prövning om tillstånd 
 
7 § För prövning av anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter tas en avgift 

ut motsvarande två timmar. Prövning som på grund av brister i anmälan eller 
egenkontroll överstiger två timmar debiteras som löpande timavgift, vilket beräknas 
genom att den faktisk nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan. Avgiften återbetalas inte om anmälan avslås.  
 

  

  

  

2022-06-27            
Dnr ADM.2022.2080 
 

   

8



2(3) 
 
 
 

 

 
  
 
Timtaxa 
 
8 § Timkostnad tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade tillsynstiden. 

 
9 § Timkostnad debiteras per påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 
Årlig tillsynsavgift 
 
10 § För regelbunden tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter debiteras en 

årlig avgift motsvarande två timmars tillsyn.  Tillsynsavgift debiteras året efter att 
tillstånd beviljats. 

  
 I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår: 

 Den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn  
 Förberedelser inför tillsyn eller kontrollköp 
 Restid i samband med årlig tillsyn eller kontrollköp 
 Upprättande av protokoll, beslut eller andra skrivelser 
 Granskning av rapporter och andra redovisningar 

 
 I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte: 

- Tillsyn som beror på brister i verksamheten 
- Handläggning och tillsyn på grund av klagomål  
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen 

väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
 
Rabattsystem gäller om det vid samma tillsynstillfälle kan inspekteras olika 
varuslag. 
 

 Avgifter skall erläggas av den som till kommunen ansökt/anmält försäljning av 
något av följande varuslag: tobak, folköl, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare eller till Läkemedelsverket anmält handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
 

 Olika varuslag med rabattsystem Timmar 
 Tobaksfria nikotinprodukter 2,0 
 Tobak 3,0 
 2 varuslag (t.ex. tobak + e-cig) 4,0 
 3 varuslag (t.ex. tobak + e-cig + folköl) 5,0 
 4 varuslag (t.ex. tobak + e-cig + folköl + 

läkemedel) 
6,0 

 5 varuslag (t.ex. tobak + e-cig + folköl + 
läkemedel + tobaksfria nikotinprodukter) 

7,0 
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 Tobaksfria nikotinprodukter Timmar 
 Tobaksfria nikotinprodukter 2,0 
 
11 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 

verksamheten har upphört. 
 

12 § Tillsyn i samband med befogade klagomål eller vid uppföljning av konstaterade 
brister ingår inte i den fasta avgiften. Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av 
att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter förelägganden och förbud ingår inte 
heller. För sådana åtgärder tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 
Timavgift tas ut för extra kontroll som inte ryms inom den planerade normala 
tillsynstiden. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört arbete. 

 
Nedsättning av avgift 
 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Kostnadsfaktorn 
 
14 § 8 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de antagna timavgifterna (vilket även de fasta avgifterna 
baseras på) med 2,5 % enligt sammanställningen i taxebilaga 2. Direktionen ska 
senast inför verksamhetsår 2024 återkomma till medlemskommunerna med förslag 
på nytt taxebeslut. 

 
Avgiftens erläggande  
 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ystad-Österlenregionens 

miljöförbund mot faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift 
eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) erläggas på obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas 
påminnelse varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras. 

 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
16 § Ystad-Österlenregionens miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. 
 

17 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i taxan för 
att korrigera fel, eller förbättra läsbarheten. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 augusti 2022  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 123 Dnr KS 2022/107 

Barnrättskommun 

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

Ärendebeskrivning 
I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att det ställs högre 
krav på kommunerna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna 
omsätts i praktiken. Metoden Barnrättskommun är ett verktyg för kommuner att 
implementera barnkonventionen, så att den genomsyrar hela verksamheten. 
 
Barn och unga räknar med sina städer och kommuner 
Metoden för Barnrättskommun syftar till att höja och säkra barnrättsperspektivet 
lokalt, samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar 
och lokala näringslivet. Det är en metod anpassad till en kommuns verksamhet, för 
att lättare kunna följa FN:s konvention om barnets rättigheter och den lagstiftning 
som gäller i Sverige. 
Metoden är framtagen för att underlätta kommunens arbete med att utveckla sitt sätt 
att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen.  
 
Barnrättskommun grundar sig på UNICEFs internationella Child Friendly Cities 
Initiative, som har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996. En 
Barnrättskommun åtar sig att arbeta aktivt för att alla som arbetar i kommunen ska 
känna till barnets rättigheter och arbeta i enlighet med barnkonventionen. 
En Barnrättskommun utgår från barnets bästa i sitt arbete och vågar vara självkritisk. 
I en Barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande viktiga i beslut som rör 
barn. En Barnrättskommun kan och vill göra skillnad för barn och unga. Metoden 
bygger på analys, planering, opinionsbildning och åtgärdsverktyg som gör det möjligt 
för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, 
städer och samhällen. 
 
Hur blir Tomelilla kommun en barnrättskommun? 
Det börjar med ett samarbetsavtal mellan UNICEF Sverige och kommunen, som 
bygger på ett beslut från kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige, om att 
kommunen ska arbeta utifrån metoden. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 123 forts. 
 
Kommunen arbetar igenom fem steg, med tillhörande fem mål och coachande 
frågor. Därefter presenterar man en tydlig handlingsplan, som styr mot mätbara 
resultat. Resultat innebär att det med insatsen har blivit bättre för barn i kommunen. 
För att vara en Barnrättskommun krävs det att minst en skola arbetar med 
metoden rättighetsbaserad skola. 
 
Om kommunen aktivt arbetar med barnkonventionen utifrån de fem stegen kan den 
bli diplomerad till Barnrättskommun. Utmärkelsen gäller i två år och kan förlängas 
om UNICEF Sverige bedömer att arbetet fortsättningsvis visar på goda resultat, och 
att kommunen fortfarande lever upp till kriterierna för att vara en Barnrättskommun. 
Kriterierna innefattar att innehållet i kommunens handlingsplan styr mot att leva upp 
till de fem målen i steg tre. Processen att bli en Barnrättskommun beräknas pågå i ett 
år från start till diplomering. 
 
Viktigt med barns och ungas delaktighet i processen 
En central del i metoden är att kommunen ska arbeta med barns delaktighet och 
inflytande. Att vara delaktig innebär att ha den information som krävs för att bilda sig 
en uppfattning, ha möjlighet att uttrycka sin åsikt, bli lyssnad till och få återkoppling 
på resultatet. Delaktighet har också en social dimension, vilket möjliggör för en 
person att känna samhörighet och gemenskap i det samhälle som personen lever i. 
För att en kommun ska bli diplomerad måste barns och ungas medverkan tydligt 
dokumenteras i samtliga steg. Barn och unga ska ges likvärdiga möjligheter att delta i 
dialogen som individ eller i grupp. 
 
För arbetet i Tomelilla kommun utses en kommunövergripande arbetsgrupp med en 
utsedd samordnare. Utöver detta finns idag en skola som är intresserad av att delta i 
arbetet med rättighetsbaserad skola, även där kommer finnas samordnare. Det är av 
vikt att alla kommunens verksamheter deltar i arbetet, och inte bara de verksamheter 
och beslutsnivåer som har direktkontakt med barn. Det kommunövergripande 
arbetet kan starta januari 2023 och arbetet i skolan höstterminen 2023. Efter dialog 
med Unicef är det möjligt att förlägga arbetet under 2 år vilket förvaltningen föreslår 
för att få en förankring i samtliga kommundelar. 

Ekonomiska konsekvenser och barnperspektivet 
Resurser för att finansiera tjänster som samordnare om sammanlagt 50% krävs under 
2023 och 2024. I ett långsiktigt perspektiv kan arbetet ge mer träffsäkra åtgärder och 
på så sätt förbättra barns livskvalitet, delaktighet och trygghet. 

Miljöperspektivet 
Miljön kan förbättras när barn blir mer delaktiga i frågor som berör deras framtid. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 123 forts. 

Uppföljning 
Återrapportering till kommunstyrelsen vid diplomering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att implementera metoden för 
att bli en diplomerad Barnrättskommun genom ett samarbetsavtal mellan UNICEF 
och Tomelilla kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Helena Berlin tillväxt och utvecklingschef och Ulrika Ahrlin 
biträdande skolchef, handlingsid: Ks 2022.2125. 

Barnrättskommun folder, Unicef, handlingsid: Ks 2022.2126. 

Barnrättskommun handbok, Unicef, handlingsid: Ks 2022.2127. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) föreslår att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
Sara Anhedens förslag. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

Barnrättskommun  
– för alla barn i Sverige
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Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

Barn och unga räknar med sina städer och kommuner
Metoden för Barnrättskommun syftar till att höja och säkra barn-
rättsperspektivet lokalt, samt bidra till att skapa samverkansmöj-
ligheter mellan kommun, föreningar och lokala näringslivet.

Från den 1 januari är barnkonventionen lag i Sverige och det 
innebär att högre krav kommer att ställas på landets kommuner. 

Att barnkonventionen blir lag i januari 2020 kommer att ställa högre 
krav på landets kommuner. Barnrättskommun är en metod anpas-
sad till en kommuns verksamhet, för att lättare kunna följa FN:s 
konvention om barnets rättigheter och den lagstiftning som gäller i 
Sverige. Metoden för Barnrättskommun är framtagen för att under-
lätta kommunens arbete med att utveckla sitt sätt att arbeta med 
barnkonventionen, så att den genomsyrar hela organisationen.

Barnrättskommun grundar sig på UNICEFs internationella Child 
Friendly Cities Initiative, som har tillämpats i hundratals städer 
runt om i världen sedan 1996. En Barnrättskommun åtar sig att 
arbeta aktivt för att alla som arbetar i kommunen ska känna till 
barnets rättigheter och arbeta i enlighet med barnkonventionen. 
En Barnrättskommun utgår ifrån barnets bästa i sitt arbete och 
vågar vara självkritisk. I en Barnrättskommun är barns delaktighet 
och inflytande viktigt i beslut som rör barn. En Barnrättskommun 
kan och vill göra skillnad för barn och unga. Metoden bygger på 
analys, planering, opinionsbildning och åtgärdsverktyg som gör 
det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att 
utvärdera och förbättra skolor, städer och samhällen. 
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Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

Koppling till de globala 
målen och Agenda 2030

En grundbult i Agenda 2030 är att den ska genomföras i ett part-
nerskap mellan den politiska sfären, den privata sektorn, det civila 
samhället och FN-systemet. Arbetet med agendan ska också 
följas upp kontinuerligt på lokal, nationell och internationell nivå. 
Arbetsmetoden för Barnrättskommun stödjer indirekt det lokala 
arbetet med att implementera Agenda 2030 ur ett barnrättsper-
spektiv och blir därmed ett stöd i kommunens arbete med detta.

16



Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

Hur blir din kommun en barnrättskommun?
Det börjar med ett samarbetsavtal mellan UNICEF Sverige och 
din kommun, som bygger på ett beslut från kommunstyrelsen 
alternativt kommunfullmäktige, om att kommunen ska arbeta uti-
från metoden. Kommunen arbetar igenom de fem stegen, med 
tillhörande fem mål, och coachande frågor. Därefter presenterar 
kommunen en tydlig handlingsplan, som styr mot mätbara resul-
tat. Resultat innebär att det med insatsen har blivit bättre för barn 
i kommunen. För att vara en Barnrättskommun så krävs det att 
minst en skola i kommunen arbetar med metoden Rättighetsba-
serad skola. Läs mer på unicef.se/skolor/rattighetsbaserad-skola

Om kommunen aktivt arbetar med barnkonventionen utifrån ovan 
nämnda steg kan kommunen bli diplomerad till Barnrättskom-
mun. Utmärkelsen gäller i två år och kan förlängas om UNICEF 
Sverige bedömer att arbetet fortsättningsvis visar på goda resul-
tat, och att kommunen fortfarande lever upp till kriterierna för att 
vara en Barnrättskommun. Kriterierna innefattar att innehållet i 
kommunens handlingsplan styr mot att leva upp till de fem målen 
i steg tre. Processen att bli en barnrättskommun beräknas pågå i 
ett år från start till diplomering.
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Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

Viktigt med barns och ungas delaktighet i processen
En central del i metoden är att kommunen ska arbeta med barns 
delaktighet och inflytande. Att vara delaktig innebär att ha den 
information som krävs för att bilda sig en uppfattning, ha möj-
lighet att uttrycka sin åsikt, bli lyssnad till och att få återkoppling 
på resultatet. Delaktighet har också en social dimension, vilket 
möjliggör för en person att känna samhörighet och gemenskap i 
det samhälle som personen lever i. 

För att en kommun ska bli diplomerad måste barns och ungas 
medverkan tydligt dokumenteras i samtliga steg. Barn och unga 
ska ges likvärdiga möjligheter att delta i dialogen som individ 
eller i grupp.

Varför samarbeta med UNICEF Sverige?
UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation och arbetar 
för att barn ska få tillgång till sina rättigheter över hela världen. 
UNICEFs omfattande verksamhet har gett UNICEF unik kunskap 
om vad som krävs för att bygga en värld som tar hänsyn till bar-
nets rättigheter. 

FN:s konvention om barnets rättigheter är vårt riktmärke. I barn-
konventionens artikel 45 står det att det är UNICEFs uppgift 
att kämpa för att barnkonventionen följs. Det uppdraget är vi 
mycket stolta över. Vi gör vårt yttersta för att barns rättigheter 
ska respekteras, oavsett om det gäller humanitära insatser i ett 
krigsområde, eller om vi driver på för att påverka myndigheter 
och besluts fattare i Sverige. 

I arbetet med Barnrättskommun bidrar UNICEF Sverige med 
metodstöd, material, utbildning och nätverk. Barnrättskommun 
har med goda resultat utvecklats av UNICEF internationellt, och 
hundratals städer och kommuner har anpassat metoden till sina 
länders förutsättningar. 

Nu är det Sveriges kommuners tur att, med stöd från meto-
den, implementera barnkonventionen, och att gå från ord 
till handling.
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Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

De fem stegen i metoden

STEG 1 
SAMARBETSAVTAL

STEG 2 
UTBILDNING

STEG 3 
HANDLINGSPLAN 
MED DE FEM 
MÅLEN

STEG 4 
UPPFÖLJNING

Bilden syftar till att visa vägen från start till 
mål i form av en trappa. Målen är gröna 
och stegen är lila.

STEG 5 
DIPLOMERING5

2
3
4
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Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

DE FEM MÅLEN I  
HANDLINGSPLANEN (STEG 3)

1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen 
och efterlevs på alla nivåer.

2. Barn kan påverka i frågor som är viktiga för dem.

3. Barn kan delta i planering, utformning och utvär-
dering av den verksamhet som är avsedd för dem.

4. Barn upplever trygghet i sin kommun.

5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som 
rör barn.
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Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
08-692 25 00 
unicef.se
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OM UNICEF

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. I 190 länder 
arbetar vi för barns rätt till trygghet, överlevnad, utveckling och 
infl ytande. Vi förhandlar med makthavare och politiker. Vi följer 
barn och unga under hela deras uppväxt och hjälper till med 
grundläggande behov som rent vatten, näring, vaccin, utbildning 
och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. Samtidigt 
har vi ständigt katastrofberedskap och är snabbt på plats i alla 
krisområden. Vi förändrar barns liv.
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3 Förord

UNICEF ÄR VÄRLDENS LEDANDE barnrättsorganisation som 
arbetar för en värld där varje barns rättigheter och grundläggande 
behov tillgodoses. FN har gett UNICEF i uppdrag att arbeta för 
att barnkonventionen efterlevs av alla länder som antagit den. 

Sveriges kommuner spelar en avgörande roll i barns liv. Kommu-
nen har den unika möjligheten att påverka och vara en plats där 
barn och unga kan växa upp i trygghet, samhörighet och gemen-
skap. Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. 
Det innebär att det ställs högre krav på kommunerna att stärka 
sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. 

UNICEF Sverige har under 2017–2019 drivit pilotprojektet 
Barnrättskommun tillsammans med fem kommuner för att 
utveckla en metod i hur kommunerna konkret kan arbeta med 
barns rättigheter. 

Syftet med metoden Barnrättskommun är att underlätta imple-
menteringen av barnkonventionen i hela kommunens organisa-
tion samt bidra till att skapa bättre samverkansmöjligheter mellan 
kommun, föreningar och det lokala näringslivet. Genom att arbeta 
utifrån vår metod Barnrättskommun stärks kunskapen om barnets 
rättigheter hos kommunala beslutsfattare och vuxna som arbetar 
med barn samt hos barn och unga själva.

Vi hoppas att vår metod blir ett konkret stöd i kommunernas 
arbete med att implementera barnkonventionen i praktiken.

Vi önskar er lycka till i ert viktiga arbete!

Pernilla Baralt

 

Generalsekreterare, UNICEF Sverige
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7 Att vara en Barnrättskommun

Att vara en Barnrättskommun

Vad är en Barnrättskommun?
Barnrättskommun är en metod anpassad till kommunens verk-
samhet, för att de lättare ska kunna följa FN:s konvention om 
barnets rättigheter och den lagstiftning som gäller i Sverige. 
Metoden i sig är ingen garanti för att kommunen följer lagstift-
ningen. Det styrs av hur väl metoden implementeras.

Genom att arbeta utifrån metoden, förbinder sig kommunen att 
arbeta aktivt för att alla som arbetar i kommunen känner till bar-
nets rättigheter och arbetar i enlighet med barnkonventionen. En 
Barnrättskommun utgår ifrån barnets bästa i sitt arbete och vågar 
vara självkritisk. I en Barnrättskommun är barns delaktighet och 
inflytande viktigt i beslut som rör barn. En Barnrättskommun kan 
och vill göra skillnad för barn och unga.

Varför ska din kommun vara en Barnrättskommun?
Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det 
innebär att arbetet med att säkra barnets rättigheter i praktiken 
stärks ytterligare. Det ställer högre krav på kommuner och regio-
ner att systematisera, organisera och förstärka pågående arbete 
och processer kring barns rättigheter. UNICEF Sveriges metod 
Barnrättskommun ger ett stöd för att underlätta kommunernas 
arbete med att implementera barnkonventionen.  

Som barnrättskommun skapar kommunen förutsättningar för att 
barn och unga kan påverka frågor som är viktiga för dem, vara 
med och planera den verksamhet som är avsedd för dem samt att 
barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barnet.  

Hur blir din kommun en Barnrättskommun?
Det börjar med ett samarbetsavtal mellan UNICEF Sverige och 
din kommun, som vidare startar med ett beslut från kommun-
styrelsen eller kommunfullmäktige, om att kommunen ska 
arbeta utifrån metoden. Kommunen arbetar sig igenom de 
fem stegen, med tillhörande fem mål, och coachande frågor. 
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8 Att vara en Barnrättskommun

Därefter presenterar kommunen en tydlig handlingsplan, som 
styr mot mätbara resultat. Resultat innebär att det med insat-
sen har blivit bättre för barn i kommunen. För att vara en 
Barnrättskommun så krävs det att minst en skola i kommunen 
arbetar med metoden Rättighetsbaserad skola. Läs mer på 
unicef.se/skolor/rattighetsbaserad-skola

Om kommunen aktivt arbetar med barnkonventionen utifrån ovan 
nämnda steg kan kommunen bli diplomerad till Barnrättskom-
mun. Utmärkelsen gäller i två år och kan förlängas om UNICEF 
Sverige bedömer att arbetet fortsättningsvis visar på goda resul-
tat, och att kommunen fortfarande lever upp till kriterierna i att 
vara en Barnrättskommun. Kriterierna innefattar att innehållet för 
kommunens handlingsplan styr mot att leva upp till de fem målen 
i steg tre. Processen att bli en barnrättskommun beräknas pågå i 
ett år från start till diplomering.

Viktigt med barns och ungas delaktighet i processen
En central del i metoden är att kommunen ska arbeta med barns 
delaktighet och inflytande. Att vara delaktig innebär att ha den 
information som krävs för att bilda sig en uppfattning, ha möj-
lighet att uttrycka sin åsikt, bli lyssnad till och att få återkoppling 
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9 Att vara en Barnrättskommun

på resultatet. Delaktighet har också en social dimension, vilket 
möjliggör för en person att känna samhörighet och gemenskap i 
det samhälle som personen lever i. 

För att en kommun ska få en utmärkelse måste barns och ungas 
medverkan tydligt dokumenteras i samtliga steg. Barn och unga 
ska ges likvärdiga möjligheter att delta delta i dialogen som indi-
vid eller i grupp.

Varför samarbeta med UNICEF Sverige?
UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation och arbetar 
för att barn ska få tillgång till sina rättigheter över hela världen. 
UNICEFs omfattande verksamhet har gett UNICEF unik kunskap 
om vad som krävs för att bygga en värld som tar hänsyn till bar-
nets rättigheter. 

I arbetet med Barnrättskommun finns UNICEF Sverige med som 
metodstöd och i vissa delar även som utbildare. Metoden bygger 
på Child Friendly Cities Initaitive som visat på goda resultat sedan 
1996. Läs mer på childfriendlycities.org.
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10 Att vara en Barnrättskommun
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11 Att vara en Barnrättskommun

Samarbetet mellan kommunen och UNICEF Sverige
UNICEF Sverige bidrar med material och utbildning enligt följande: 

• Metoden med tillhörande material
• Utbildning av koordinator
• Kontaktperson på UNICEF Sverige
• En nätverksträff per år för koordinatorer
• Diplomering
 
UNICEF kan inte ta ansvar för resultatet i kommunen. Det ansva-
ret ligger på kommunens prioriteringar, resurser och implemen-
tering. Det är kommunens eget ansvar att följa och efterleva 
barnkonventionen som lag.   

Material och metod:
UNICEF Sverige ger metoden med tillhörande utbildningsmaterial.

Utbildning av koordinator:
Varje kommun utser en centralt placerad koordinator som ansva-
rig för att leda den tvärsektoriella barnrättsgruppen (se steg 1). 
Koordinatorn deltar på en tvådagarsutbildning i Stockholm till-
sammans med andra koordinatorer. Utbildningen är obligatorisk 
för att kunna arbeta med metoden.

Kontaktperson:
Varje kommun har en kontaktperson på UNICEF Sverige som 
metodstöd. 

En nätverksträff per år:
En gång om året deltar koordinatorn vid en nätverksträff för fort-
bildning och erfarenhetsutbyte, tillsammans med andra kommu-
ner som arbetar enligt metoden.

Diplomering:
När kommunen gått igenom hela processen genomför UNICEF 
Sverige en hearing med koordinator och barnrättsgrupp i respek-
tive kommun.  Diplomeringen sker i samband med ett event som 
kommunen anordnar tillsammans med barn och unga.
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12 Att vara en Barnrättskommun

NÅGRA VIKTIGA ORD 
OCH BEGREPP 
  

FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen, innehåller bestäm-
melser om mänskliga rättigheter för 
barn. Som barn räknas varje människa 
under 18 år. Barnkonventionen antogs 
av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989 och är ett internatio-
nellt avtal som alla länder, utom USA, 
har anslutit sig till. Barnkonventionen är 
en viktig, bindande överenskommelse 

för att kunna påverka och förbättra situ-
ationen för barn runt om i världen. 

När vi talar om barnkonventionen är 
det utifrån ett barnrättsperspektiv, att 
barn är individer med egna rättigheter. 
Det betyder att beslut och handlingar 
som rör barn ska utgå från barnkonven-
tionen. Varje stat är ansvarig för detta 
och det krävs kunskap, och strategier, 
på olika nivåer i samhället, och bland 
olika yrkesgrupper, för att se till att 
barns behov och rättigheter uppfylls.

 
Mål för arbetet med metoden Barnrättskommun 

1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen och efter-
levs på alla nivåer.

2. Barn kan påverka i frågor som är viktiga för dem.

3. Barn kan delta i planering, utformning och utvärdering av den 
verksamhet som är avsedd för dem.

4. Barn upplever trygghet i sin kommun.

5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn.
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13 Koppling till de globala målen och Agenda 2030

Koppling till de globala 
målen och Agenda 2030

En grundbult i Agenda 2030 är att den ska genomföras i ett part-
nerskap mellan den politiska sfären, den privata sektorn, det civila 
samhället och FN-systemet. Arbetet med agendan ska också 
följas upp kontinuerligt på lokal, nationell och internationell nivå. 
Arbetsmetoden för Barnrättskommun stödjer indirekt det lokala 
arbetet med att implementera Agenda 2030 ur ett barnrättsper-
spektiv och blir därmed ett stöd i kommunens arbete med detta.
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14 Fyra grundprinciper

Fyra grundprinciper

Barnkonventionen listar barns rättigheter inom olika områden 
och innehåller 54 bestämmelser (artiklar). Av dessa räknas fyra 
artiklar som grundprinciper. Det betyder att de är vägledande och 
sammanfattar helheten i barnkonventionen. 

ARTIKEL 2 
Alla barn är lika mycket värda och 
har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras.  

ARTIKEL 3
Vid alla beslut som rör barn ska i första 

hand beaktas det som bedöms vara 
barnets bästa.
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15 Fyra grundprinciper

ARTIKEL 6
Barn har rätt till liv, överlevnad 

och utveckling. 

ARTIKEL 12
Barn har rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör barnet. 
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån 

barnets ålder och mognad.

Mer information finns på unicef.se/barnkonventionen
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16 De fem stegen i metoden

De fem stegen i metoden

STEG 1 
SAMARBETSAVTAL

STEG 2 
UTBILDNING

STEG 3 
HANDLINGSPLAN 
MED DE FEM 
MÅLEN

STEG 4 
UPPFÖLJNING

Bilden syftar till att visa vägen från start till 
mål i form av en trappa. Målen är gröna 
och stegen är lila.

STEG 5 
DIPLOMERING5

2
3
4
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17 De fem stegen i metoden

DE FEM MÅLEN I  
HANDLINGSPLANEN (STEG 3)

1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen 
och efterlevs på alla nivåer.

2. Barn kan påverka i frågor som är viktiga för dem.

3. Barn kan delta i planering, utformning och utvär-
dering av den verksamhet som är avsedd för dem.

4. Barn upplever trygghet i sin kommun.

5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som 
rör barn.
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19 Steg 1 – Samarbetsavtal

Steg 1 – Samarbetsavtal

Kommunen och UNICEF Sverige träffas 
och diskuterar vad det innebär att bli en 
Barnrättskommun. När kommunen fattat 
beslut i kommunstyrelsen eller kommun-
fullmäktige tecknar parterna ett samarbets-
avtal. I arbetet ska kommunen samverka 
med lokala bolag, företag och föreningar.

Kommunen utser en tvärsektoriell barn-
rättsgrupp med en centralt placerad 
koordinator som leder och ansvarar för 
genomförandet av metoden. Koordina-
tor och kontaktperson på UNICEF Sve-
rige ger stöd i hur den tvärsektoriella 
barnrättsgruppen kan se ut. Koordinator 
inleder arbetet med barnrättsgruppen 

genom att gå igenom metodens fem steg 
och fem mål. 

Barnrättsgruppens sammansättning 
och arbete
För att gruppen ska få en helhetsbild av 
kommunens arbete med barns rättigheter, 
är det viktigt att personer med olika kom-
petenser, och från olika förvaltningar, är 
representerade. Ett krav är att inte endast 
ha med de förvaltningar som uppenbart 
arbetar för barn och unga, såsom utbild-
ning och socialtjänst. Utan även inkludera 
de som till exempel arbetar med social 
hållbarhet, demokrati, plan och bygg, 
arbetsmarknad med flera. UNICEF Sverige 
deltar inte i den tvärsektoriella barnrätts-
gruppens löpande arbete.

Helt centralt för att den tvärsektoriella 
barnrättsgruppen ska fungera är att 
medlemmarna representerar en nivå i sin 
förvaltning som gör att de har kunskap 
om förvaltningens uppdrag som helhet, 
samt att de har mandat för att driva och 
delta i utvecklingsarbetet. Deltagarna 
är ansvariga för barnrättsarbetet i sina 
respektive förvaltningar. Varje kommun 
beslutar själv om gruppens mötes- och 
verksamhets praxis, till exempel om 
det ska finnas mindre arbetsgrupper, 
med olika ansvarsområden, hur mötes-
frekvensen ska se ut och hur arbetet ska 
kommuniceras internt och externt. 

VIKTIGA BEGREPP 
ATT HÅLLA ISÄR 

Barnperspektiv 
Vad vuxna tycker är  
bäst för barnet.

Barnets perspektiv 
Vad barnet självt tycker är bäst 
för barnet.

Barnrättsperspektivet 
Utgår från barnkonven tionen 
och de fyra grundprinciperna.
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20 Steg 1 – Samarbetsavtal

Barns deltagande i utvecklingsarbetet
Redan från start ska arbetet med hur barn 
ska vara delaktiga påbörjas. Det kan exem-
pelvis göras genom att utse permanenta 
barn- och ungdomsmedlemmar i barn-
rättsgruppen (till exempel från kommu-
nens ungdomsråd eller elevråd), genom 

att arbeta med referensgrupper eller sam-
arbeta med civilsamhället. För att barn ska 
ha möjlighet och förutsättning att delta på 
ett bra och meningsfullt sätt är det viktigt 
att tidpunkten för möten fungerar för barn 
med skolplikt, att språket är tillgängligt 
och att miljön är trygg och tillåtande. 
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21 Steg 2 – Utbildning 

Steg 2 – Utbildning 

Utbildning av koordinator
Steg två startar med en tvådagarsutbild-
ning av koordinatorn. Utbildningen är i 
Stockholm tillsammans med koordinato-
rer från fler kommuner. Det är av yttersta 
vikt att koordinatorn får rätt verktyg och 
metoder från början. 

Innehållet i utbildningen:
• Fördjupad kunskap om barnkonventio-

nen och att kunna förmedla denna vidare
• Barnets rättigheter, och barnkonventio-

nen som lag
• Risk- och skyddsfaktorer i ett barns liv
• Metoden Barnrättskommun
• Implementeringsmetoder och för-

ändringsledning för politiskt styrda 
organisationer

 
Under denna utbildning får koordinatorn 
allt material som tillhör metoden. Materi-
alet kan komma att ändras och utvecklas 
över tid.

Utbildning av barnrättsgruppen
Koordinatorn kommer överens med 
UNICEF Sverige om utbildningstillfälle för 
barnrättsgruppen. Utbildningen innehåller 
fakta om barnets rättigheter, lagstiftningen 
och vad det innebär för kommunen att 
arbeta med metoden. UNICEF Sverige går 
igenom bakgrunden till barnkonventionen 

och den grundsyn på barn som genom-
syrar barnrättsarbetet. 

Utbildning av andra yrkesgrupper och 
civilsamhället
UNICEF Sverige utbildar primärt barnrätts-
gruppen, men kan utifrån behov och resur-
ser även erbjuda kunskapshöjande insatser 
för skola, socialtjänst, kultur och fritid, sam-
hällsplanering, och näringsliv. UNICEF 
Sverige tillhandahåller handböcker och 
metoder för dessa förvaltningar. 

Observera att utbildning är något som ska 
ske löpande under hela utvecklingsarbe-
tet, och är en viktig del i handlingsplanen 
(steg 3). Det förväntade mätbara resultatet 
att barnkonventionen är väl känd för alla 
i kommunen och efterlevs på alla nivåer 
(mål 1).

Det kan till exempel vara en identifierad 
brist på att barn och unga i kommunen inte 
känner till sina rättigheter, eller att barn-
konventionen inte ingår i introduktionsut-
bildningen för nyanställda och politiker. 
Utbildningarna kan vara generella och 
till exempel rikta in sig på att göra breda 
kunskapshöjningar hos tjänstepersoner i 
kommunen, eller specifika, som att arbeta 
med prövning av barnets bästa eller barn-
budgetering i specifika förvaltningar.
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Steg 3 – Handlingsplan med de fem målen

Den tvärsektoriella barnrättsgruppen gör 
en gemensam handlingsplan för arbetet. 
Handlingsplanen innehåller de åtgärder och 
aktiviteter som kommunen, genom en egen 
kartläggning, har identifierat att de behö-
ver genomföra för att nå de fem målen.   

1. Barnkonventionen är väl känd för alla i 
kommunen, och efterlevs på alla nivåer. 

2. Barn och unga kan påverka i frågor som 
är viktiga för dem.

3. Barn och unga kan delta i planering, 
utformning och utvärdering av den 
verksamhet som är avsedd för dem.

4. Barn och unga upplever trygghet i sin 
kommun.

5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ären-
den som rör barn och unga.

Kommunen för in åtgärder och aktiviteter 
i kommunens strategiska plan. Innehållet 
i handlingsplanen kan struktureras och 
benämnas på olika sätt i olika kommuner, 
beroende på dess styrmodell.

UNICEF Sverige kan vid behov ge stöd och 
feedback i processen, till exempel genom 
att visa exempel från andra kommuner, 
eller lämna synpunkter på ett utkast till 
handlingsplanen. Det är viktigt att hand-
lingsplanen blir en levande del av kommu-
nens ordinarie styrdokument.

Arbetet med barnkonventionen ska 
vara tydligt inkluderad i den ordinarie 
verksamheten, och en naturlig del i det 
löpande arbetet. I handlingsplanen kan 
kommunen skriva både kortsiktiga åtgär-
der under den över ens komna utvecklings-
perioden, samt åtgärder som behöver 
längre tid för att implementeras eller som 
ska påbörjas senare.
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25 Steg 2 – Utbildning 

Mål och coachande frågor

MÅL 1: Barnkonventionen är väl känd 
för alla i kommunen, och efterlevs på 
alla nivåer.

Sveriges riksdag har beslutat att från den 
1 januari är barnkonventionen svensk lag.

Ansvaret för att efterleva lagen gäller i 
alla delar av en kommun. Skrivningar om 
barns rättigheter, som till exempel barnets 
bästa och rätten till inflytande finns redan i 
många av de lagar och styrdokument som 
reglerar delar av kommunens verksamhet – 
som till exempel socialtjänstlagen och skol-
lagen. Det är viktigt att kommunen fattar 
strategiska beslut kring hur, och att barnets 
rättigheter ska prioriteras och genomföras i 
kommunen och givetvis att lagen efterlevs.

För att rättigheterna i barnkonventionen 
ska kunna förverkligas, måste både barn, 
unga och vuxna känna till rättigheterna och 
vad de betyder. Enligt barnkonventionen 
finns också en skyldighet för alla länder att 
informera både barn och vuxna om kon-
ventionens innebörd. Det är till exempel 
skolans uppgift, enligt både barnkonven-
tionen och läroplanerna, att främja kunskap 

om de mänskliga rättigheterna, inklusive 
barnets rättigheter. En Barnrättskommun 
ska i all sin verksamhet främja medveten-
het om, och respekt för, barnkonventionen 
för alla som bor och arbetar i kommunen. 

Att informera om barnets rättigheter har 
flera olika syften. Genom att öka förståel-
sen för barnets rättigheter påverkas både 
strukturer och enskilda beslut. Vikten av 
kunskap hos alla, från de som arbetar pro-
fessionellt med barn eller är förtroende-
valda, till allmänheten och barn och unga 
själva kan inte nog betonas. I kunskapen 
om barnets rättigheter ingår också att de 
olika grupperna ska veta hur de ska agera 
om de upptäcker att ett barns rättigheter 
kränks. Informationsinsatserna ska göras 
långsiktigt och systematiskt.

Samordning av arbetet med barnets rät-
tigheter kan lösas på olika sätt i kommu-
nerna. Oavsett hur formen ser ut är det 
viktigt att ansvaret inte vilar på en enskild 
individ eller förvaltning, utan att alla delar 
av kommunen tar ansvar för att säkerställa 
att barns och ungas rättigheter efterlevs 
på alla nivåer i kommunen. 
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26 Steg 2 – Utbildning 

Coachande frågor i arbetet med mål 1 

De coachande frågorna ska användas som 
ett stöd till kommunens egna process och 
kan användas i valfri ordning. De coach-
ande frågorna är vägledande och kan vara 
till stöd i det praktiska arbetet. De ska inte 
användas som en checklista.

• På vilket sätt arbetar kommunen med 
att alla barn och unga ska känna till sina 
rättigheter?

• På vilket sätt arbetar kommunen med 
att informera om barnkonventionen till 
barn som är placerade, i asylprocess, 
nyanlända, inte går i skolan,  barn med 
funktionsnedsättning etcetera. 

• Har kommunen fattat beslut om att 
arbeta strategiskt och långsiktigt för att 
barns rättigheter ska vara kända och 
efterlevas på alla nivåer i kommunen? 
Om inte, vad behöver göras för att kom-
munen ska fatta beslut om det?

• Hur mäter kommunen regelbundet 
barns och ungas kännedom om sina 
rättigheter, till exempel genom LUPP 
eller motsvarande, och hur tas resulta-
ten om hand?

• Hur utbildar kommunen kontinuerligt 
alla tjänstepersoner och förtroendevalda 
om barnets rättigheter?
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27 Steg 2 – Utbildning 

• På vilket sätt ingår utbildning om bar-
nets rättigheter i introduktionen av 
nyanställda? 

• På vilket sätt arbetar kommunen för att 
informera samtliga invånare om inne-
hållet i barnkonventionen? Hur görs 
informationen tillgänglig?

• Finns det strukturer och tillvägagångs-
sätt i kommunen som stödjer barns och 
ungas egen verksamhet, så att de kan 
utföra, utveckla eller påverka saker som 
de upplever som viktiga? 

• Hur synliggör kommunen barnkon-
ventionens grundprinciper i de doku-
ment som styr kommunens barn-  och 
ungdomsarbete, och  politik (se s.14–15)? 

• Vet barn, unga och vuxna i kommunen 
hur de ska agera när ett barns rättigheter 
kränks?

• På vilket sätt är kommunens barn och 
unga med i planering och genom-
förande av kunskapsspridning om 
barnkonventionen?

• På vilket sätt är kommunens barn och 
unga med i planering och genomförande 
av att barnkonventionen efterlevs på alla 
nivåer i kommunen?

©
 U

N
IC

E
F/

 K
yl

le
rm

an

50



28 Steg 2 – Utbildning 

MÅL 2: Barn och unga kan påverka 
frågor som är viktiga för dem.

Barn och unga har rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frågor som rör 
dem, både som grupp och som individer. 
Några viktiga delar i hur den rätten för-
verkligas är möjligheten för barn och unga 
att engagera sig i civilsamhället, och en 
öppenhet för att lyssna på barn och unga, 
även när det inte bygger på ett initiativ 
eller en metod från kommunens sida. En 
Barnrättskommun erbjuder barn och unga 
att delta både i ledarledd föreningsverk-
samhet, enstaka evenemang och att själva 
planera och organisera sig.

Civilsamhället och det lokala föreningslivet 
är en viktig del av det demokratiska sam-
hället. Att det är tillgängligt och öppet för 
barn och unga är självklart. Barnkonven-
tionen beskriver både föreningsrätten och 
rätten till lek, fritid och kultur. För att för-
verkliga det krävs stöd till föreningar och 
grupper, till exempel genom ekonomiska 
bidrag och tillgängliga lokaler. UNICEFs 
handbok för idrottsföreningar kan med 
fördel användas för att ytterligare stärka 
barnrättskommunernas arbete med bar-
nets rättigheter.

Egenorganisering, det vill säga att till 
exempel bilda egna föreningar, att på eget 
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29 Steg 2 – Utbildning 

initiativ påverka i enskilda frågor, eller 
skapa intressegrupper, är en viktig del av 
barns och ungas deltagande i samhället. 
Det stöd som kommunen ger till egenorga-
nisering kan vara till exempel ekonomiskt, 
lokaler och kunskapsstöd, men också att 
främja positiva attityder, nytänkande och 
bemötande av barn. I de här frågorna har 
kommunen ett stort ansvar att inte bara 
förmedla till barn och unga att förändring 
är möjligt, utan att även visa det i handling. 
Att vara verksam tillsammans med andra 
kring ett gemensamt intresse eller för ett 
gemensamt mål, kan bidra till att stärka bar-
nets tro på demokrati och på möjligheten 
att förändra. Det ställer krav på samhället 
runt omkring. Attityder och bemötande är 
oerhört viktigt för att barn och unga ska tro 
på demokrati och möjligheten att påverka.

Arbetet med att ge stöd till barns och 
ungas egenorganisering, och till det unga 
civilsamhället, bör bygga på de behov som 
barn och unga själva uttrycker. Genom att 
kontinuerligt utvärdera verksamheten, till-
sammans med barn och unga i kommu-
nen, utvecklas verksamheten. Behoven 
förändras över tid, och det som var bra för 
verksamheten några år tidigare kan vara 
helt irrelevant idag. I utvärderings- och 
utvecklingsarbetet är det särskilt viktigt att 
ha med ett icke-diskriminerings perspektiv, 
och våga prova nya sätt att nå målgruppen.

Coachande frågor till mål 2 

• På vilket sätt stödjer kommunen barns 
och ungas deltagande i civilsamhället 
och till deras möjlighet till egenorgani-
sering? Har de möjlighet att söka bidrag, 
information om vad en förening är och 
hur den drivs, tillgång till lokaler eller 
andra praktiska saker för en förening? 

• Kartlägger och analyserar  kommunen 
stödet till barns och ungas deltagande i för-
eningslivet, till exempel idrottsföreningar, 
kulturföreningar och barnledda initiativ, 
utifrån principen om icke-diskriminering? 
Till exempel, vilket stöd får barn och unga 
i förhållande till vuxna. Hur ser åldersför-
delningen ut? Vad skiljer mellan pojkar och 
flickor? Hur ser tillgängligheten ut för barn 
och unga med funktionsnedsättning?

• Hur jobbar kommunen aktivt med att 
utvärdera och samla in barns och ungas 
åsikter när man utvecklar stödet till 
civilsamhället? Hur får rösterna plats i 
utvecklingsarbetet? Samlas information 
in även från dem som inte är en del av 
föreningslivet?

• På vilket sätt är kommunens barn och 
unga med i planering och genomförande 
av att barn kan påverka frågor som är 
viktiga för dem?
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MÅL 3: Barn och unga kan delta i plane-
ring, utformning och utvärdering av den 
verksamhet som är avsedd för dem.

Att komma till tals och få sin åsikt respekte-
rad är en rättighet för alla barn enligt barn-
konventionen. Att lyssna till målgruppens 
åsikter och tankar är naturligtvis också en 
resurs för de som ska fatta besluten. Det 
skapar förutsättningar för bättre beslut, 
som dessutom har större legitimitet och 
relevans för målgruppen. 

Grunden för att främja barns och ungas 
deltagande är att beslutsfattarna genuint 
vill ta reda på och respektera barns och 
ungas åsikter. Detta gäller både att höra 
och lyssna på enskilda barn, i ärenden som 
rör dem, och att höra och lyssna på olika 
grupper av barn och unga i frågor som rör 
barn generellt. 

I många kommuner finns redan olika 
modeller för barns och ungas delaktighet, 
som kan användas också i en Barnrätts-
kommun. Att vara Barnrättskommun är 
också en möjlighet att utveckla nya verk-
samheter, gärna tillsammans med barn 
och unga i kommunen. Olika grupper 
som representerar barn och unga, som 
elevråd eller ungdomsfullmäktige, kan 
vara bra metoder för delaktighet. Detta 
bör dock kompletteras med frågor om 

icke-diskriminering i arbetet med delak-
tighet. Grupper som kan vara mer utma-
nande att nå är till exempel de yngsta 
barnen, barn som är placerade i familje-
hem eller andra boenden, och barn som 
är språksvaga i svenska.

Barnets rätt att uttrycka sin mening i 
ärenden som gäller barnet självt gäller 
även den fysiska miljön. Barns och ungas 
åsikter bör väga tungt vid planeringen av 
utrymmen som är avsedda för barn och 
ungdomar. En vanlig fallgrop är dock att 
bara bjuda in barn och unga när väldigt 
barnspecifik verksamhet (skolor, fritids-
gårdar och lekparker) ska diskuteras. Barn 
och unga nyttjar många andra delar av 
kommunen, så som kollektivtrafik, biblio-
tek, offentliga platser och bostäder, samt 
bostadsområden.
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31 Steg 2 – Utbildning 

Coachande frågor till mål 3 

• Vilka strukturer och metoder finns det 
för att barn och unga ska kunna delta 
och föra fram sina åsikter i kommunen? 
Finns det målgrupper som exkluderas 
i metoderna (barn som inte kan läsa, 
nyanlända barn, barn med funktionsned-
sättning, barn som inte går i skolan etc.)? 

• Har förvaltningarna kompetens, metoder 
och intresse av att lyssna på barn och 
unga? Lyssnar alla relevanta förvalt-
ningar till barn och unga i frågor som rör 
det enskilda barnet eller gruppen barn 
och unga?

• Om det i kommunen finns forum för 
att lyssna på barn och unga i represen-
tationsgrupper (ungdomsråd, demo-
kratiutvecklare, elevråd etc.), finns det 
en verklig möjlighet för grupperna att 
påverka ärenden? Hur mäter kommu-
nen det?

• På vilket sätt blir barn och unga hörda 
i vardagen, gällande de tjänster som 
de använder i kommunen? Hur kan de 
delta i utvecklingen av tjänster som är 
avsedda för dem?

• Utvärderar kommunen kontinuerligt 
barns och ungas åsikter om erfarenheter 

av att delta i deltagandeprocesser i kom-
munen? Förbättras metoder och proces-
ser utifrån barns och ungas åsikter och 
erfarenheter?

• På vilket sätt är kommunens barn och 
unga involverade i planering och genom-
förande av planering, utformning och 
utvärdering av den verksamhet som är 
avsedd för dem?
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32 Steg 2 – Utbildning 

MÅL 4: Barn och unga upplever 
trygghet i sin kommun. 

Ett centralt budskap i barnkonventionen är 
barnets och barndomens egenvärde. Barn 
och unga är inte bara viktiga för att de är 
framtidens vuxna eller framtida skattebeta-
lare. De är värdefulla människor och med-
borgare redan nu. En Barnrättskommun 
ska stärka barns och ungas upplevelse av 
att vara viktiga personer i samhället, och 
att de som medborgare har betydelsefulla 
erfarenheter och åsikter.

Barn och unga och deras åsikter åsidosätts 
ofta både i beslutsfattandet och i olika var-
dagssituationer, med hänvisning till ålder 
och oerfarenhet. En vuxen kan också 
uppriktigt tro att han eller hon agerar för 
barnets eller den ungas bästa, utan att 
stanna upp och fråga vad barnet eller den 
unga upplever som viktigt i sin vardag. 
Det behövs förändringar i attityder för att 

barn och unga ska bemötas som jämlika 
människor och för att deras erfarenheter 
och synsätt ska anses vara genuint viktiga 
bland alla andra erfarenheter och synsätt. 

Det är viktigt att kommunen arbetar för att 
alla ska känna sig trygga, betydelsefulla 
och vara respekterade invånare i kommu-
nen oavsett ålder och oavsett plats.

En central del i att vara trygg är att ha bra 
familjeband och vänskapsrelationer. För en 
vuxen som arbetar med barn och unga är 
det viktigt att ha förståelse för hur centralt 
det är för barnets generella välbefinnande, 
och att väga in det i beslutsfattandet. Att 
skapa trygghet kan också handla om att 
ge stöd till de barn och unga som på olika 
sätt befinner sig i utsatthet. Till exempel 
till barn och unga som tillhör en sexuell 
minoritet eller en könsminoritet, placerade 
barn samt barn som lever i socioekono-
miskt utanförskap. 
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33 Steg 2 – Utbildning 

Coachande frågor till mål 4 

• Hur vet barn och unga att de är bety-
delsefulla och uppskattade invånare i 
kommunen?

• På vilket sätt mäter kommunen regel-
bundet var, på vilket sätt och i vilka 
sammanhang barn och unga i kommu-
nen känner sig trygga eller otrygga? 
Mäts specifikt hur barnen upplever sin 
trygghet i hemmet, förskolan, skolan, 
på skolvägen, fritiden, offentliga platser 
etcetera? Hur följs arbetet upp?

• Deltar barn och unga i det trygghetsska-
pande arbetet, till exempel genom fören-
ingsliv, skola eller på fritiden? På vilket 
sätt bidrar kommunen i det arbetet?

• Vilket stöd kan kommunen ge för att 
främja en positiv relation mellan barn 
och föräldrar, eller andra vuxna som är 
viktiga för barnet? 

• Hur beaktas betydelsen av trygghet i 
barns och ungas kompis  och vuxenrela-
tioner till exempel om: 

 – Barnet är placerat utanför hemmet?
 – Lever med skyddad identitet, eller med 
en förälder med skyddad identitet?

 – Är asylsökande eller nyanländ?
 – Är i behov av personlig assistans eller 
av extra resurs i förskola eller skola?

• På vilket sätt är kommunens barn och unga 
med i planering och genom för ande av att 
barn upplever trygghet i sin kommun?
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MÅL 5: Barnets bästa beaktas alltid i alla 
ärenden som rör barn och unga.

I en Barnrättskommun ska barn  och 
ungdomspolitiken genomsyras av barn-
konventionens bestämmelser och övrig 
svensk lagstiftning om barnets rättighe-
ter. En framgångsfaktor är ett koordinerat 
arbete över förvaltningsgränserna, oavsett 
kommunens storlek eller struktur. På så 
sätt kan man säkerställa att barnets bästa 
beaktas, bedöms och väger tungt i besluts-
fattandet som en helhet, och inte bara ur 
en enskild synvinkel. Även budgeteringen 
ska granskas med tanke på konsekvenser 
för enskilda barn och gruppen barn. 

Att beakta barnets bästa förutsätter att 
åtgärdernas och beslutens konsekvenser 
för barn och unga bedöms systematiskt. 
Det förutsätter också att en bedömning av 
hur barnet eller gruppen barn har kommit 
till tals i frågan görs. Barnombudsmannen 

har tagit fram ett stödmaterial om pröv-
ning av barnets bästa med en metod i sju 
steg. Enligt artikel tre i barnkonventionen, 
ska det i alla beslut och åtgärder som 
rör barn i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa. Metoden kan 
användas både i enskilda ärenden som 
rör ett barn och i mer övergripande beslut 
som rör en grupp barn. Det kan till exem-
pel handla om beslut om nedläggning av 
en skola eller riktlinjer om kulturstöd. Läs 
mer på barnombudsmannen.se

För att kunna bedöma barnets bästa för ett 
enskilt barn eller en grupp barn, behöver 
de som gör bedömningen ha god kunskap 
och kompetens om hur en sådan bedöm-
ning ska göras. Det är viktigt med konti-
nuerlig utbildning och fortbildning och att 
den bygger på de utvärderingar och det 
utvecklingsarbete som görs. Viktiga delar 
i bedömningen är bland andra principen 
om icke diskriminering, som förutsätter 
att konsekvenserna granskas även med 
tanke på grupper som riskerar att utsättas 
för diskriminering, och rätten att komma 
till tals i alla frågor som rör barnet. För 
att kunna avgöra konsekvenserna av ett 
beslut och vad som är barnets bästa krävs 
även kunskap om barns uppväxtvillkor och 
kännedom om den specifika situationen 
för det aktuella barnet eller gruppen barn 
som beslutet gäller.
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35 Steg 2 – Utbildning 

Det är viktigt att barn och unga har möj-
lighet att vara med i utvärderingar och 
utvecklingsarbete kring hur barnets bästa 
bedöms i kommunen. Arbetet måste kon-
tinuerligt utvecklas och bedömas på alla 
nivåer, både individnivå och gruppnivå. 
När barn och unga känner till sina rättig-
heter, har de bättre förutsättning att påtala 
rättighetskränkningar och hur arbetet kan 
förbättras.

Coachande frågor till mål 5 

• Beaktas barnets bästa systematiskt i alla 
beslut som rör ett enskilt barn eller grup-
pen barn? På vilket sätt? Beaktas barnets 

bästa även i indirekta beslut som inte 
enbart gäller barn och unga, men när 
det finns barn involverade (till exempel 
missbruksvård, löneskulder eller skuld-
rådgivning för vårdnadshavare)?

• I vilka ärenden görs en prövning av bar-
nets bästa? Görs både en förhandsana-
lys av konsekvenserna och en analys 
av de verkliga konsekvenserna? Hur 
beaktas barns och ungas åsikter i pröv-
ningen av barnets bästa, och hur arbe-
tar kommunen för att analysen ska vara 
icke-diskriminerande?

• Hur arbetar kommunen med barnbud-
getering? Görs bedömningar av barnets 
bästa i budgetarbetet? På vilka andra 
sätt beaktas barns och ungas rättigheter 
i budgetarbetet? 

• Har kommunens medarbetare bra kun-
skap i hur en prövning av barnets bästa 
går till, och vad som krävs för att den 
ska leva upp till barnkonventionen? Vilka 
utbildningsinsatser har gjorts och plane-
ras framåt för att stärka kunskaperna?

• Finns det tillvägagångssätt i kommu-
nen där barn själva utvärderar tillämp-
ningen av de egna rättigheterna? Om 
inte hur kan kommunen ta fram sådana 
tillvägagångssätt?

• På vilket sätt är kommunens barn och 
unga med i planering och genomförande 
av att barnets bästa alltid beaktas i alla 
ärenden som rör barn och unga?
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36 Steg 2 – Utbildning 
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37 Steg 4 – Uppföljning 

Steg 4 – Uppföljning 

I samarbetsavtalet med UNICEF Sverige 
finns en tidsplan som kommunen håller 
sig till. Där fattar UNICEF Sverige och 
kommunen tillsammans beslut om när 
en uppföljning ska ske. Uppföljningen 
görs som en hearing som utgår från de 
fem stegen och de fem målen. Här funge-
rar handlingsplanen som ett öppet forum 
för dialog där koordinator och barnrätts-
grupp deltar. 

Under hearingen redovisar och diskuterar 
koordinator och barnrättsgrupp resulta-
ten (måluppfyllelse) och hur processen är 
och har varit. Resultatet ligger till grund 
för en uppdaterad nulägesanalys, och 
hur kommunen väljer att utveckla arbetet 
framåt, och därmed utgöra basen till en 

ny handlingsplan. UNICEF Sverige kan 
ge kommentarer och rekommendationer 
inför det fortsatta arbetet.

Barns och ungas deltagande i 
uppföljning och hearing
För att säkerställa barns och ungas del-
tagande i arbetet med att bli en Barn-
rättskommun är det viktigt att redan från 
början planera in hur barn och unga ska 
vara delaktiga i utvärdering, hearing och 
rapportering. Det är viktigt att både själva 
processen och resultaten utvärderas och 
diskuteras. Den utvärderande fasen kan 
också vara ett bra tillfälle att samla in nya 
idéer och förslag på aktiviteter som kan 
förbättras i kommunen och som kan föras 
in i kommande handlingsplan.
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38 Steg 5 – Diplomering

Efter hearingen kan UNICEF Sverige diplo-
mera kommunen som Barnrättskommun. 
Diplomeringen är ett bevis på att kommu-
nen aktivt har arbetat för att stärka barns och 
ungas rättigheter utifrån barnkonventionen. 
Den utveckling som skett i kommunen ställs 
alltid i relation till kommunens eget utgångs-
läge. Det viktigaste är att det under perioden 
har skett förbättringar i hur barns och ungas 
rättigheter uppfylls i den aktuella kommu-
nen. Metoden i sig är ingen säkerhet för att 
kommunen följer barnkonventionen, utan 
det styrs av hur väl metoden implementeras. 
Kommunen ansvarar för sin egen process 
och sitt eget arbete. Att UNICEF Sverige 
väljer att diplomera en kommun innebär 
inte att kommunen är färdig, utan snarare att 
kommunen uppvisar en tydlig plan och ett 
påbörjat arbete för att säkra att kommunens 
alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. 

Vid en diplomering ska kommunen arrang-
era en barnrättsdag eller barnrättsaktivi-
tet där kommunen berättar internt och 
externt om arbetet med att implementera 
barnkonventionen och vad det innebär för 
alla barn och unga i kommunen. Barn och 
unga ska involveras i både planering och 
utformande av denna dag eller aktivitet. 
UNICEF Sverige deltar för att överlämna 
ett diplom. 

Diplomeringen gäller i två år och däref-
ter gör UNICEF Sverige en ny prövning 
av kommunen. Om UNICEF Sverige gör 
bedömningen att arbetet även fortsätt-
ningsvis påvisar goda resultat för barnets 
bästa utifrån målen, och att kommunen 
fortfarande lever upp till kriterierna i att 
vara en Barnrättskommun, kvarstår diplo-
meringen ytterligare två år.

Steg 5 – Diplomering
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39 Steg 4 – Uppföljning 
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Steg 4 – Uppföljning 
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UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
08-692 25 00 
unicef.se
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 119 Dnr KS 2022/115 

Sammanträdesplan kommunfullmäktige 
2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2023 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 13 februari, 27 mars, 8 
maj, 19 juni, 18 september, 6 november och 11 december 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma platsen för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på anslagstavlan 
på kommunens hemsida. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 § överlämnas härmed förslag till 
sammanträdeslista för kommunfullmäktige 2023 

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte vecka 
liksom under tidigare år. Totalt planeras för fyra sammanträden under våren och tre 
under hösten, dvs. sju totalt under 2023 (sju under 2021 varav ett ställdes in, medan 
det är åtta inplanerade sammanträden under 2022 eftersom det är valår). 

När kommunstyrelsen och nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner ska 
helgdagar undvikas och skollov bör undvikas. De lov och helgdagar som kan inverka 
på mötesplaneringen för 2023 är: Sportlov 20-24 februari, påsklov 3-10 april, Kristi 
Himmelsfärdslov 18-19 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 30 oktober-3 
november.  

Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar, enligt 
följande: 

- 13 februari 

- 27 mars 

- 8 maj 

- 19 juni 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 119 forts. 

 

- 18 september 

- 6 november 

- 11 december 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden startar i normalfallet kl. 19.00. 
Budgetsammanträdet den 19 juni föreslås dock starta kl. 15.00. Det står 
kommunfullmäktiges presidium fritt att vid behov tidigarelägga sammanträdestiden. 

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. Särskild 
kallelse kommer att utsändas minst tio dagar före varje sammanträde. Ledamot som 
blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till 
kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna omgående efter kallelsen har mottagits. 
Även ersättare kan med fördel meddela förhinder till kansliavdelningen. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges 
sammanträden under 2023. 

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på Tomelilla kommuns officiella 
digitala anslagstavla. 

Kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar beslutar om sina 
sammanträdesplaner för 2023. Samråd med kanslienheten bör dock ske innan beslut 
om sammanträdesdagar fattas. 

Inriktningen för 2023 är liksom för tidigare år att justerat protokollsutdrag alltid ska 
kunna skickas med nästa sammanträdesnivås ordinarie kallelse. Det innebär 
exempelvis att kommunstyrelsen behöver hålla sina sammanträden i så god tid att 
protokollet hinner bli justerat före utskicket till kommunfullmäktige. Ärenden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kansliet till handa senast nio dagar före 
sammanträdet. 

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

Kommunfullmäktige antar sin sammanträdesplan för 2023 den 19 september 2022, 
kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2023 den 28 september 2022 och 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2023 den 5 oktober 
2022. Därefter kan nämnder och övriga utskott fatta beslut om sina 
sammanträdesplaner för 2023. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 119 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att bli något billigare under 2023 än 
under 2022 eftersom antalet möten minskas från åtta till sju.   

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2023 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 13 februari, 27 mars, 8 
maj, 19 juni, 18 september, 6 november och 11 december 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma platsen för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på anslagstavlan 
på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.2118.   

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 102 Dnr KS 2022/84 

Rutin för återrapportering till 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar ändra rutinen för återrapportering till 
kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och 
årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017 (Kf § 37/2017) att nämnderna 
inklusive kommunstyrelsen ska återrapportera muntligt till fullmäktige minst två 
gånger per termin. 

Med tanke på att fullmäktige enbart har sju sammanträden om året och två av dessa 
behandlar budget respektive årsredovisning, där nämndernas verksamhet också lyfts 
upp och debatteras, så ska nämnderna i praktiken återrapportera på fyra av fem 
möjliga kf-sammanträden under ett år.  

Eftersom det handlar om återrapport från kommunstyrelsen, sex nämnder, fyra 
bolag, två förbund och revisorerna, det vill säga från maximalt 14 instanser, så kan 
informationen uppfattas som för omfattande. Ledamöter har efterfrågat en 
uppdelning så att samtliga 14 inte ska återrapportera vid samma möte. Uppdelningen 
blir dock inte så meningsfull om återrapportering ska ske på fem i stället för fyra 
fullmäktigemöten per år.  

Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och eftersom flera nämnder, 
vid flera tillfällen, inte har rapporterat något av väsentlig art så föreslår presidiet att 
antalet tillfällen minskas från fyra plus årsbokslut och budget till fyra inklusive 
årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske 
utöver vid årsbokslut och budget kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden. Så 
i stället för 14 eller 11-12 instanser per fullmäktigemöte så skulle vi komma ner till 5-
6 instanser per fullmäktigemöte.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 102 forts. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ärendet ska följas upp vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra rutinen för återrapportering till 
kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och 
årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1726. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson (C) 

Kanslichef Johan Linander 

Kommunsekreterare Thomas Lindberg 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 104 Dnr KS 2022/78 

Svar på förfrågan från Hörby kommun om 
samgående i gemensam 
överförmyndarnämnd och enhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022, kf § 64/2022, att Hörby 
kommun önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkontor med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från 
och med den 1 januari 2023.  

Beslutet har expedierats till samtliga fyra kommuner. 

Ärendet har beretts gemensamt av nuvarande överförmyndarnämnd och 
kanslicheferna i de fyra kommunerna.  

Bakgrund 
Den gemensamma enheten för Ystads kommun och Sjöbo kommuns 
överförmyndarverksamhet bildades 2010 och den 1 januari 2011 bildades den 
gemensamma överförmyndarnämnden för dessa båda kommuner. Den 1 januari 
2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner 
med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre kommuner också en 
gemensam överförmyndarnämnd. 

 

Simrishamns anslutning 
I september 2020 började arbetet med ett samgående mellan Simrishamns kommuns 
nuvarande överförmyndarverksamhet och Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd samt överförmyndarenhet. Den 31 maj 2021 fattade 
Simrishamns kommunfullmäktige formellt beslut om att få ingå i 
överförmyndarnämnden och enheten.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

I oktober 2021 fattade kommunfullmäktige i Sjöbo och Tomelilla kommuner samt 
kommunstyrelsen i Ystads kommun beslut om att välkomna Simrishamns kommun, 
dock med vissa villkor. En viktig del av villkoren var kostnader för överlämning av 
akter. 

Den 20 december 2021 beslutade Simrishamns kommunfullmäktige att godkänna 
dessa villkor och att avsätta 300 tkr för att uppfylla villkoren. 

Sedan dess har enheten arbetat aktivt med att rekrytera personal, leta nya lokaler 
eftersom det inte går att få ytterligare tre kontor där enheten är lokaliserad idag, samt 
samordna arbetssätt mellan Tomelilla och Simrishamns enheter. Därtill har 
kanslicheferna tagit fram förslag på nytt samverkansavtal och reglemente för den nya 
nämnden med fyra kommuner.  

Samverkansavtalet och reglementet måste antas likalydande av alla fyra 
kommunfullmäktige och därför har de förankrats och varit på remiss i kommunerna 
för att det ska kunna antas utan ändringar. Avtal och reglemente kommer att antas av 
kommunfullmäktige i Tomelilla den 20 juni och sedan i augusti månad i övriga tre 
kommunfullmäktige.  

 

Handläggning av Hörbys förfrågan 
Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022 att kommunen önskar ingå i 
en gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt handläggarkontor från den 1 
januari 2023. Beslutet expedierades till Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns 
kommuner den 20 maj 2022.  

Det tidigaste Tomelilla kommunfullmäktige skulle kunna besluta om villkor för en 
anslutning är den 19 september 2022 eftersom beredningstiden för vårterminens sista 
fullmäktige redan har passerats. Övriga tre kommunfullmäktige skulle också behöva 
fatta motsvarande beslut under denna period.  

Därefter skulle Hörby kommunfullmäktige behöva besluta huruvida de godkänner 
villkoren eller inte. Först efter detta kan ett nytt samverkansavtal och reglemente för 
gemensam nämnd tas fram och beslutas av fem kommunfullmäktige. Detta innan de 
fem kommunernas valfullmäktige äger rum, det vill säga vid det fullmäktige där varje 
kommun väljer sina ledamöter och ersättare till kommunstyrelse, nämnder med mera.  

Under hösten skulle också Hörbys akter behöva granskas och ytterligare ny personal 
rekryteras. Lägg där till behov av ytterligare arbetsplatser.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

Svar på förfrågan 
De instanser som frågan har diskuterats i är överens om att det varken är önskvärt 
eller möjligt att pressa genom detta beslut inom den tidsram som finns till 
förfogande. Det politiska beslutsfattandet, rekrytering av personal, övertagande av 
ärendeakterna, samt införskaffande av ytterligare kontorsplatser kräver mer tid.  

Vilket processen med Simrishamns kommuns anslutning till nämnden och enheten 
visar. 

Nuvarande överförmyndarnämnd vill dock framföra att det finns en önskan att växa 
ytterligare. Även när Simrishamns kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarenheten så är den i minsta laget för att klara specialisering, uthållighet 
och utvecklingskostnader. 

Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med 
mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027. 
Denna begränsning finns dock inte gällande gemensamt handläggarkontor.  

Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en 
gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, så skulle det vara möjligt för 
kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens 
gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en 
kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten eftersom 
det 2016–2018 fanns en gemensam nämnd för Ystads och Sjöbo kommuner medan 
Tomelilla kommun hade en vald överförmyndare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Organisationsförändringar innebär alltid en viss merkostnad och effektförlust under 
en övergångsperiod. På sikt skulle det sannolikt innebära en ekonomisk 
effektivisering eller kvalitetsförbättring med en större överförmyndarenhet.  

Förslaget i sig, att det inte är möjligt för Hörby kommun att ansluta till en gemensam 
överförmyndarnämnd och överförmyndarenhet från den 1 januari 2023, innebär inga 
ekonomiska konsekvenser för nuvarande fyra kommuner i samverkan. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. En större enhet 
med mer resurser till rekrytering av ställföreträdare och matchning mellan huvudman 
och ställföreträdare skulle kunna innebära en viss förbättring även ur ett 
barnperspektiv. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt. En större enhet 
skulle kunna vara negativt ur ett miljöperspektiv eftersom det kan krävas längre resor 
och transporter. 

Uppföljning 
Uppföljning kommer att ske beroende på vad de fyra kommunerna beslutar svara 
Hörby kommun, samt beroende på vilken lösning Hörby kommun väljer för 
mandatperioden 2023-2027. Om en överförmyndare väljs så kan Hörby kommun 
ansluta till enheten under mandatperioden.  

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarenhet, som efter Simrishamns anslutning vid 
årsskiftet 2022/23 sannolikt kommer att heta Sydöstra Skånes överförmyndarenhet, 
kommer att genomgå stora förändringar under nuvarande och nästa år. Ungefär 
hälften av personalen kommer att vara ny, det kommer att krävas nya rutiner för 
arbetet med Simrishamns ställföreträdare, en ny nämnd med ny ordförande kommer 
att träda i tjänst och enheten ska flytta till nya lokaler. Samtidigt ska verksamheten 
fortgå med samma höga kvalitet som tidigare. 

Det är lätt att förstå att organisationen behöver hitta en stabil grund att stå på, finna 
trygghet i den nya vardagen, innan nästa förändringsfas påbörjas. Det är idag inte 
möjligt att säga exakt när Hörby kommun skulle kunna ingå i en gemensam enhet, 
men de fyra nuvarande kommunerna är positiva till en sådan utveckling. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1727. 

Avsiktsförklaring anslutning gemensam överförmyndarverksamhet och gemensam 
överförmyndarnämnd med kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn, 
protokoll Kf, handlingsid: Ks 2022.1459. 

_________ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Hörby kommun 

Ystads kommun 

Sjöbo kommun 

Simrishamns kommun 

Överförmyndarnämnden för kännedom 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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 Sida 
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Sammanträdesdatum  

 

2022-04-25  
Kommunfullmäktige   
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

Dnr KS 2022/127 

§ 64 Avsiktsförklaring anslutning gemensam 
överförmyndarverksamhet och gemensam 
överförmyndarnämnd med kommunerna 
Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Hörby kommun önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd samt  
gemensamt handläggarkontor med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och  
Simrishamn kommuner från och med den 1 januari 2023. 

• Avsiktsförklaring översänds till Tomelilla, Sjöbo, Ystad och  
Simrishamns kommuner för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande ärende rör översändande av avsiktsförklaring till kommunerna 
Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn om samarbete i en gemensam 
överförmyndarenhet och gemensam nämnd. Nuvarande samarbetskommuner 
behöver godkänna avsiktsförklaring från Hörby kommun att delta i 
samarbetet. Därefter behöver ett reglemente och samarbetsavtal upprättas 
och beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att: 

• Hörby kommun önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd samt  
gemensamt handläggarkontor med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och  
Simrishamn kommuner från och med den 1 januari 2023. 

• Avsiktsförklaring översänds till Tomelilla, Sjöbo, Ystad och  
Simrishamns kommuner för beslut.  

Beslutsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att detta bifalles. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-11 § 92 
Förslag avsiktsförklaring 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 § 121 
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 Sida 
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
Sammanträdesdatum  

 

2022-04-25  
Kommunfullmäktige   
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 54, forts 

Beslutet skickas till 
Simrishamns kommun 
Ystad kommun 
Sjöbo kommun 
Tomelilla kommun 
_____ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 107 Dnr KS 2022/88 

Ny detaljplan för Duvan 26 och Duvan 31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för fastigheterna Duvan 26 och 31. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till Duvan 26 och 31 har inkommit med förfrågan att ta bort 
gällande bestämmelse för tomtindelning för nämnda fastigheter då han avser att 
stycka av fastigheterna.  

Gällande detaljplanplan för Duvan 26 och 31 är S 1 samt förslag till tomtindelning 
för kvarteret Duvan. Då gällande detaljplan vann laga kraft 1933 är det svårt att tolka 
om planen till dagens planbestämmelser varför ett nytt förslag till detaljplan föreslås 
tas fram. Planförslaget anpassas efter dagens bebyggelse avseende höjd på byggnader 
och byggrätt inom fastigheterna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet för planhandlingarna bekostas av fastighetsägaren.  

Planuppdraget bedöms inte innebära några kostnader för kommunen. 

Barnperspektivet 
Planuppdraget bedöms inte ha någon negativ inverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Planuppdraget bedöms inte ha någon negativ inverkan på kommunens miljömål. 

Uppföljning 
Efter beslut om planuppdrag tas planhandlingar med förslag till ny detaljplan fram. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Duvan 26 och 31. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 107 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2022.1760. 

Skrafferat planområde Duvan 26 och 31, handlingsid: Ks 2022.1759. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

Henrik Lundblad, enhetschef näringsliv och exploatering 

Terese Bruhn, planarkitekt 

Hassel AB. fastighetsägare 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 108 Dnr KS 2020/143 

Detaljplan del av kv Tallen samt om köp 
av del av Tomelilla 237:78 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Tallen 14 för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun sålde fastigheten Tallen 14 till fastighetsägaren Projekt 6 Ystad 
AB 2020-04-01. Bakgrund till försäljningen är att fastighetsägaren ska bygga om 
befintlig byggnad till bostäder.  

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder. Detta innebär att 
befintliga byggnader byggs om och området utökas med ny bostadsbebyggelse. 
Fastighetsägaren har köpt till en del av fastigheten Tomelilla 237:78 som idag består 
av park och ska ge utrymme för nya bostäder. 

Ekonomiska konsekvenser 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 

Barnperspektivet 
Planerade bebyggelse inom planområdet möjliggör boende för barnfamiljer i 
centrumnära läge med kollektivtrafik, skola och omsorg. Planområdet är placerat 
intill grönområde och utomhusbad vilket ger goda möjligheter för rekreation och 
barns utveckling. 

Artiklar i barnkonventionen som berörs av planförslaget är nr: 6, 27 och 31. 

Miljöperspektivet 
Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget. 

Uppföljning 
Att efter beslut från Kommunstyrelsen ställa ut detaljplan för Tallen 14 för samråd. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 108 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
detaljplan för Tallen 14 för samråd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2022.1764. 

Samrådshandling-Planbeskrivning-Tallen 14-2022-05-06, handlingsid: Ks 2022.1761. 

Samrådshandling-Plankarta-Tallen14-2022-05-06, handlingsid: Ks 2022.1762. 

Samrådshandling-Tallen 14- Undersökning om betydande miljöpåverkan- 2022-05-
06, handlingsid: Ks 2022.1763. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad 

Planarkitekt Terese Bruhn 
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Dnr: Ks 2020/143 
Dp 180 

 
 

 

 

 

Planbeskrivning 

 

Detaljplan för 

Tallen 14 

Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Samrådshandling 

2022-05-06  
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Samrådshandling 
2022-05-06 

Dp 180 

2(20) 
 

Inledning  

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

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

Standardförfarande  
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Handlingar 

Planhandlingar 

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

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning av miljöbedömning,  
 Trafikutredning, Ramböll, 2021-12-17 
 Trafikbullerutredning, granskningshandling, Ramböll. 2022-01-21 
 Solstudie, NP arkitekter, 2022-05-05 

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Tomelilla kommun sålde fastigheten Tallen 14 till fastighetsägaren Projekt 6 Ystad 
AB 2020-04-01. Bakgrund till försäljningen är att fastighetsägaren ska bygga om 
befintlig byggnad till bostäder.  

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder. Detta innebär att 
befintliga byggnader byggs om och området utökas med ny bostadsbebyggelse. 
Fastighetsägaren har köpt till en del av fastigheten Tomelilla 237:78 som idag består 
av park och ska ge utrymme för nya bostäder.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 500 m öster om stationen och 250 
meter nordost om torget. I söder ansluter området till Östergatan, Wranérgatan och 
Fabriksgatan. Öster om området ligger Adelgatan. I nordöst gränsar området till 
Välaparken och i öster till Parkgatan och bostadskvarter med villor. I norr angränsar 
området till Gladanleden (Riksväg 11).  
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Den blå linje visar området som detaljplanen avser.  

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet som detaljplanen avser omfattar fastigheten Tallen 2 med en area på ca 
17 000 m2. 

Fastigheten är i privat ägo. 

Plansituation 

För Tallen 14 gäller detaljplan S 58 med användning allmänt ändamål. Del av 
Tomelilla 237:78 är inte detaljplanelagd. Gällande detaljplan kommer ligga kvar för 
fastigheten Tallen 13 då den inte omfattas av planförslaget.  

 

Gällande detaljplan S 58. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 
med laga kraft 2019. Planområdet är inte utpekat för någon särskild markanvändning. 
Det gör att området kan utvecklas med bostäder i linje med kommunens mål där 
bostäder, service och handel blandas, med närhet till gång- och cykelinfrastruktur 
samt möjliggör en högre andel hållbara resor för samhällets invånare och besökare.  

Kulturmiljöprogram  

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

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 funktionsnedsättningar. Målet med planen är 
att undanröja hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med 
olika funktionsnedsättningar. 

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. 

Livskvalitetsprogram 

Kommunfullmäktige antog 2021-02-15 (§ 9) Livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun. Livskvalitetsprogrammet ger inriktningen för kommunens 
hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med hänsyn till 
omvärldsfaktorer ska viljeriktning och prioriteringar för framtiden pekas ut. 
Programmet ska fungera som ett stöd i livskvalitetsarbetet för hela kommunen, alla 
verksamheter i förvaltningen ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån 
deras uppdrag. 

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 26 augusti 2020 (§ 122) att ge Samhällsbyggnad i 
uppdrag att arbeta fram ett planförslag till ny detaljplan för Tallen 14. 
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Förutsättningar  

Byggnader 

Inom planområdet finns en större byggnad med veterinärstation, äldreomsorg och 
förskola med tillhörande förråd.  

 

 

  

 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Inom planområdet finns ett mindre grönområde med ett antal träd i varierande 
storlek och gräsytor. De större träden är värda att bevara ur en rekreation- och 
ekologisk synpunkt då de ger skugga och fungerar som dagvattenhantering. 

Tätare buskage och träd ligger som barriär längs norra plangränsen mot riksväg 11. 

Inom planområdet finns nivåskillnader som kan komma att påverka 
dagvattenhantering och eventuella källaröversvämningar.  
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Parker och strövområden 

Folkets park samt Välaparken som är en del av Skogsbacken med Väladalens 
naturreservat ligger intill planområdet på gångavstånd. 

Kronoskogen, som är ett av kommunens naturvårdsområden, ligger ca 2,5 kilometer 
från planområdet vid Svampabanan och Tosselilla sommarland. Naturområdet är ca 
50 hektar stort med varierad miljö. Kronoskogen erbjuder olika 
rekreationsmöjligheter som motionsslingor, varav en del har belysning kvällstid.  

Kulturmiljö 

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger inom landskapskaraktärområdet Södra mellanbygden som präglas av 
mosaikartat odlat backlandskap. Planområdet är till större del detaljplanerat 
tätortsområde. 

Kulturmiljöstråk 

Söder om planområdet finns ett kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg.  

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 
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Riksintressen 

Naturreservat 

I norr gränsar planområdet till Väladalen som del av Skogsbacken med Väladalens 
naturreservat. Området fungerar för rekreation med möjlighet till promenader, motion 
och sociala aktiviteter. Omgivningarna är varierande med lövskog, rinnande vatten, 
våtmarker och öppna ytor. 

Området har höga naturvärden. Inom området har det inventerats minst sju olika 
fladdermusarter. Att fladdermusen brunlångöra finns här är unikt då det är första 
gången arten noterats i tätortsnära område. Det samma gäller barbastell vilket enligt 
rödlistan är en starkt hotad art i Sverige.  

Skogsbacken har ett rikt fågelliv med cirka fyrtio häckande arter. De ovanliga arterna 
strömstare och kungsfiskare (rödlistad som sårbar) ses övervintra längs Välabäcken.  

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Service och utbud finns tillgängligt till fots, med cykel och bil i Tomelilla tätort. 

Förskola, skola och vård 

Grundskolan Byavångskolan ligger ca 800 meter från planområdet. Vårdcentral ligger 
ca 600 meter från området.  

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 500 meter till mataffär vid stationsområdet. Apotek samt 
annan service finns vid Torget i Tomelilla centrum som ligger 350 meter från 
planområdet. 

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet ligger utmed till Gladanleden, riksväg 11 i norr. Väster om planområdet 
går kommunal väg Adelgatan. Söder om planområdet ligger gator med kommunalt 
huvudmannaskap.  

Gång- och cykelbana går längs planområdet med anslutning till Adelgatan.  
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Störningar  

Trafikutredning 

Ramböll Sverige har på uppdrag av Tomelilla kommun genomfört en trafikutredning 
som berör fastigheten Tallen 14 (2021-12-17).  

Trafikutredningen utgår från att kommande bebyggelse är flerfamiljshus med 
centrumnära läge där generellt färre bilresor görs per dygn då avstånd till handel och 
andra aktiviteter är inom gångavstånd. 

Ändrad funktion med bostäder i stället för förskola, veterinär och äldreomsorg 
förändrar rörelsemönstret med minskade flöde under vissa delar av dygnet. Detta är 
en positiv aspekt sett ut boendemiljöfråga för intilliggande bostäder.  

För att angöra planområdet föreslås planområdet begränsas till 2 anslutningar till 
Adelgatan. Den norra anslutningen till området ligger idag mycket nära korsningen 
med Adelgatan. En stor andel av parkeringsplatserna föreslås lokaliseras till den delen 
av planen, vilket medför att planen bedöms öka in- och utflöde av trafik till Tallen 
14. Därför föreslås anslutningen att stängas och att området hänvisas till nästa 
anslutning mellan Hus B och tandläkaren. De nordvästra parkeringsplatserna för 
bostäderna och tandläkaren, som ska flytta parkering till öst sidan, föreslås få en 
gemensam in- och utfart till Adelgatan. Nästa anslutning föreslås norr om hus 3, vid 
dagens infart till parkeringsplatserna i planområdet södra delar. 

Utifrån dagens behov bedöms det finnas behov av hastighetsäkring på Adelgatan 
med hänsyn till hastighetsöverträdelser. Behovet förstärks med ökade trafikflöden. 
Detta föreslås hanteras genom en upphöjd korsning över Adelgatan mot gång- och 
cykelstråket. Regleringen av gång- och cykelvägen in mot kolonierna bör vidare ses 
över med hänsyn till förekommande motortrafik till koloniområdet. Flödet av gående 
och cyklister i denna relation bedöms som mycket lågt, varför ordnande av 
övergångställe inte bedöms nödvändig. Den upphöjda korsningen ska i första hand 
ses som en hastighetsänkande åtgärd. Om flödet blir högt och/eller utgör en viktig 
koppling för barn bör dock övergångställe etableras på platsen. Den befintliga 
passagen på Adelgatan föreslås vidare hastighetsäkras. 

Byskillnadsgatans utformning är rak och utan hinder, vilket ofta leder till högre 
hastigheter. Hastighetsöverträdelser på Byskillnadsgatan har ej konstaterats, det kan 
bero av mätningarnas placering tätt in på korsning där förare naturligt behöver sänka 
hastigheten. Hastighetsäkrade övergångställen bedöms således skapa förutsättningar 
för hastighetsefterlevnad på sträckan samtidigt som det reducerar risken för allvarliga 
trafikolyckor. Befintlig passage på Byskillnadsgatan föreslås således hastighetssäkras. 
Till följd av nya bostäder i planområdets nordvästra delar föreslås även ny 
hastighetsäkrad passage över Byskillnadsgatan vid Nybogatan, då rörelseflödet av 
oskyddade trafikanter bedöms öka i detta snitt. 
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Illustration trafikutredning, Ramböll 2021-12-17 

Trafikbullerutredning  

Ramböll Sverige har på uppdrag av Tomelilla kommun genomfört en 
trafikbullerutredning som berör fastigheten Tallen 14 (2022-01-21).  

 

Genomförd utredning menar att nya bostäder och uteplatser bör kunna planeras 
inom Tallen 14 där riktvärden för trafikbuller bedöms klaras. Viss anpassning av 
bostäderna kan behöva göras i utsatta lägen.  

Utbyggnad enligt planförslaget och trafiken för nuläge beräknas ljudnivåer som 
överskrider riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Gladanleden för 
planerade bostäder. Här finns det fasaddelar som ligger nära Gladanleden, cirka 20 m 
från vägen, där 60 dBA kan överskridas och nivåer upp till 61 dBA vid fasad kan 
förekomma. På längre avstånd beräknas lägre ljudnivåer och 60 dBA klaras, västra 
bostadshuset och den centrala byggnaden (Välagården)får ljudnivåer över 60 dBA vid 
fasad. För planerat bostadshus utmed Adelgatan beräknas som högst 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

Den planerade utbyggnaden av bostäder inom Tallen 14 kommer innebära att vissa 
bostäder får ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA vid fasad. Det gäller 
främst bostäder i närheten av Gladanleden. Här beräknas ekvivalenta ljudnivåer upp 
till cirka 61 dBA vid fasad för nulägestrafiken och upp till cirka 63 dBA för 
prognosår 2040.  

För de två nya bostadshusen utmed Wranérgatan bör möjligheten att åstadkomma en 
ljuddämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå kunna finnas. Lägenheter bör 
kunna anordnas där minst hälften av boenderummen kan anordnas mot en 
ljuddämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Här beräknas dock maximala 
ljudnivåer över 70 dBA på den ljuddämpade sidan. För prognosåret 2040 beräknas 
trafiken uppgå till cirka 70 fordon per dygn på Wranérgatan. Det innebär att andelen 
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trafik nattetid bör vara begränsad och omfattar cirka 8 % av den totala trafiken, vilket 
skulle innebära cirka 5 fordonspassager per natt.  

För planerat bostadshus utmed Adelgatan bedöms lägenheter kunna anordnas utan 
krav på bulleranpassning då riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad inte 
överskrids. 

Uteplatser i anslutning till planerade bostäder bör kunna anordnas. Ljudskyddade 
ytor bör främst kunna anordnas söder om Välagården och väster om Adelgatan. För 
planerade bostäder utmed västra delen av Wranérgatan bör ljudskyddade uteplatser 
kunna anordnas mot Wranérgatan där 50 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. Maximala 
ljudnivåer över 70 dBA utmed Wranérgatan kommer att förekomma. Dock bedöms 
trafiken på Wranérgatan för prognosåret 2040 vara begränsad. Enligt Boverkets ” 
Frågor och svar om buller” bör högst 5 överskridanden per timma av 70 dBA 
maximal ljudnivå kunna accepteras med nivåer upp till högst 80 dBA. Med begränsad 
trafikmängd av 70 fordon per dygn bör det inte förekomma mer än 5 
fordonspassager per timma. Vid planering av uteplatser räcker en uteplats 
(gemensam eller egen) som klarar riktvärdena.  

 

 

Nuläge Tallen 14 
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Prognosår 2040 Tallen 14 

Parkering och utfart  

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9 - 10 §§ plan- och bygglagen, 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering av fordon.  

Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från bostadshus. 

Parkering ska lösas inom kvartersmark. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger ca 500 meter från stationsområdet med buss- och tågförbindelser. 
Stationsområdet är tillgänglig till fots, med cykel samt bil. Från stationen avgår tåg till 
och från Malmö, Ystad och Simrishamn, expressbuss till och från Ystad och 
Kristianstad, samt flera av Skånetrafikens regionbussar mot bland annat Brösarp, 
Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund. Kommunikationsmöjligheterna 
bedöms vara goda. Ingen anslutande kollektivtrafik finns till planområdet.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt dagvattennät. 
Befintliga ledningar anses ha tillräckliga dimensioner för att klara den ökade 
belastningen som utbyggnationen av bostäder kan innebära.  

Opto och fiber 

Inom planområdet finns underjordiska opto-fiber och teleledningar.  

El 

Område är anslutet till E. ON s nät.  
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Fjärrvärme 

Mellan fastigheterna Tallen 13 och Tallen 14 finns kulvert för fjärrvärme, akt nr 1270 
- 688. Servitutet kommer sägas upp och fastigheten Tallen 14 friläggs från fjärrvärme 
och kallvatten.  

Bergvärme  

Bergvärme kommer anläggas inom fastigheten Tallen 14 vid om- och tillbyggnad av 
bostäder. 

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder 

Planförslaget anger användning Bostäder. Planen tillåter bostadsbebyggelse upp till 
totalhöjd 16 m. För att kommande byggelse ska upplevas mindre kompakt sätts 
minsta takvinkel till 30 grader.  

Befintlig byggnad som idag innehåller förskola och lokaler för distriktsveterinär byggs 
om helt till lägenheter. Ny bebyggelse inom planområdet planeras till tre nya 
bostadshus på mark som idag är en mindre park samt parkering. Planerad bebyggelse 
möjliggör för ca 175 bostäder.  

 

 Förslag på ny bebyggelse mot Adelgatan. 

 

Förslag på ombyggnad av befintlig byggnad Välagården. 
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Solstudie 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära en mindre skuggpåverkan på 
omgivande bebyggelse. 

Viss inverkan har skuggorna som faller över befintlig bebyggelse vid full utbyggnad 
enligt samrådsförslaget under morgon-och eftermiddagssol under höst och 
vårdagjämning, då främst över innegården till bostäderna inom västra planområdet. 
Skuggorna från samtliga tider under sommarsolstånd har en mindre inverkan på 
befintlig bebyggelse. Under kvällssol vår- och höstdagjämning samt vintersolstånd 
faller betydande skuggor dock främst på bebyggelse inom planområdet. 

Bilderna nedan visar skuggpåverkan vid fullt utbyggt planförslag. 

Vårdagjämning 21 mars 

 

Sommarsolstånd 21 juni 
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Höstdagjämning 21 september 

 

Vintersolstånd 21 december 
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Trafik 

Utfart  

Planförslaget föreslår att angöring till planområdet begränsas till 2 anslutningar till 
Adelgatan. Den norra anslutningen till området ligger idag mycket nära korsningen 
med Adelgatan vilket regleras med bestämmelse enligt de allmänna råden för att 
utfart ej får anordnas i planområdets norra del mot korsningen 
Adelgatan/Gladanleden.  

Bilparkering 

För att behålla grönska och minska hårdgjord yta ska ny parkering inom västra 
planområdet anläggas med genomsläppligt material. 

Genomförd trafikutredning anger ett parkeringstal på 0,8 parkeringsplatser per 
lägenhet beräknat på kommunens bilinnehav idag multiplicerat med boendetäthet på 
1,7. Det totala behovet bedöms bli cirka 125 parkeringsplatser.  

Cykelparkering 

Behovet av cykelparkering bör utgå från att det finns en cykelplats per boende samt 
ett mindre utbud av lättillgängliga cykelplatser för besökande till de boende. Om 
boendetätheten antas vara 1,7 per lägenhet i snitt innebär detta cirka 300 boende. Det 
bör ordnas med minst 10 procent parkeringsplatser för besökande. Således behövs 
cirka 330 cykelplatser totalt inom planområdet. Dessa bör fördelas proportionerligt 
efter antal lägenheter i respektive hus. Detta motsvarar 1,9 platser per lägenhet. 

Planbestämmelser 

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

Följande planbestämmelser planläggs inom planområdet 

KVARTERSMARK 

Användning Bostäder läggs till plankartan för då planen syftar till att ändra 
användning från allmänt ändamål till bostäder. 

Bostäder  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Marken får inte förses med byggnad 
 

  

B 
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Höjd på byggnadsverk 

h1  Högsta totalhöjd 12 meter 

h2  Högsta totalhöjd 16 meter  

 

Stängsel, utfart och annan utgång 

 Utfartsförbud  

Takvinkel 

o1  Minsta takvinkel är 30 grader  

Utförande  

b1 Källare får inte finnas 

Utnyttjandegrad 

e1  Största byggnadsarea är 1000 m2  

e2  Största byggnadsarea är 3400 m2 

e3  Största byggnadsarea är 680 m2 

Skydd mot störning 

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostadssida överskrider 60 dBA ska lägenheter 
görasgenomgåeden för minst hälften av bostadens rum mot en fasadsida med högst 
55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00-
06.00) 
För en bostad på högst 35 m boarea får den ekvivalenta ljudnivån inte överskridas 
med 65dBA vid bostadsbyggnadens fasad. 
Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en ha högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får inte överskridas 
med mer än 10 dBA med 5 
gånger/timmer under dagtid (kl 06.00-22.00) 
 
Trafikbullerförordningens riktvärde har gjorts bindande för hela fastigheten genom 
att de förs in som bestämmelse på plankartan.  
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Konsekvenser 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

En undersökning av betydande miljöpåverkan är genomförd och kommunen 
bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 

Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.  

Sociala konsekvenser 

Planförslaget möjliggör bostäder på en central plats med goda möjligheter till 
kollektivtrafik och centrumnära handel, skola och vård. Bostäder i kollektivtrafiknära 
läge underlättar pendling för tätortens invånare inom hela Skåne samt att ta del av 
nöje och evenemang på annan ort.  

Barnperspektivet 

Planerade bebyggelse inom planområdet möjliggör boende för barnfamiljer i 
centrumnära läge med kollektivtrafik, skola och omsorg. Planområdets placering intill 
grönområde och utomhusbad ger goda möjligheter för rekreation och barns 
utveckling. 

 Artiklar i barnkonventionen som berörs av planförslaget är nr: 6, 27 och 31. 

Fastighetskonsekvenser 

Efter att detaljplanen vinner kraft föreslås lantmäteriförrättning där del av fastigheten 
Tomelilla 237:78, genom fastighetsreglering, överförs till fastigheten Tallen 14 enligt 
nedan: 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning  

Tomelilla 237:78  1495 m2 till 
Tallen 14 

 

Tallen 14 1495 m2 från 
Tomelilla 237:78 

 Bostäder 

 

Kommunen ansöker på köparens bekostnad om lantmäteriförrättning för 
genomförande av fastighetsbildning enligt ovan, samt övriga erforderliga åtgärder 
som kan bli aktuella i samband med förrättningen. 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner 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 juni 2022 

Granskning oktober 2022 

Antagande december 2022 

Laga kraft januari 2023 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Fastighetsrättsliga frågor 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal är framtaget mellan kommunen och exploatören, en 
förutsättning för detaljplanens antagande är att exploateringsavtalet godkänns. 
Exploateringsavtalet reglerar fastighetsbildning, villkor för byggnation, 
ansvarsfördelning med mera. 

Fastighetsbildningsåtgärder 

Ett köpekontrakt är ingånget mellan exploatören och kommunen där kommunen 
överlåter del av fastigheten Tomelilla 237:78 till exploatören, köpet är bland annat 
villkorat av att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Markområdet avses genom 
lantmäteriförrättning fastighetsregleras till fastigheten Tallen 14. 
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Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för åtgärder inom 
planområdet.  

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga lov och tillstånd 
som behövs för detaljplanens genomförande. 

Kommunen ansöker på exploatörens bekostnad om lantmäteriförrättning för 
genomförande av fastighetsbildning enligt ovan, samt övriga erforderliga åtgärder 
som kan bli aktuella i samband med förrättningen. 

Medverkande tjänstepersoner 

Terese Bruhn    Henrik Lundblad 
Planarkitekt   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
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder.B

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta totalhöjd är 12 meter
h2 Högsta totalhöjd är 16 meter

Skydd mot störningar
Om ekvivalent ljudnivå vid en bostadssida överskrider 60 dBA ska lägenheter göras
genomgåeden för minst hälften av bostadens rum mot en fasadsida med högst 55 dBA
ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00-06.00)

För en bostad på högst 35 m boarea får den ekvivalenta ljudnivån inte överskridas med 65
dBA vid bostadsbyggnadens fasad.

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får inte överskridas med mer än 10 dBA
med 5 gånger/timmer under dagtid(kl 06.00-22.00)

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 30 grader

Utförande
b1 Källare får inte finnas

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 1000 m²
e2 Största byggnadsarea är 3400 m²
e3 Största byggnadsarea är 680 m²

Ägoslagsgräns

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

GC-väg

Staket

Väg utan respektive med kantsten

Fundament, trappa

respektive takkontur
Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur
Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Mur

Belysningsstolpe, lövträd, barrträd

Fastighets-, kvarters-, trakt-gräns

i Tomelilla kommun

över Tallen 14 m.fl.

GRUNDKARTA

Skåne län 9:18

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.
genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-04-16 

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2022-04-16

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken innefattar en strategisk miljöbedömning att kommunen 
ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, samt att ta 
hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Undersökning 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande 
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om 
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte. 

Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4 
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen). 

Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i 
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats nedan. 

Platsens förutsättningar 

Inom planområdet finns idag en större byggnad för förskola, veterinär, kontor samt 
en större parkeringsplats. Västra planområdet består av en mindre park med ett 
mindre antal sittplatser och bord. Planområdet ligger intill riksväg 11 i norr och 
Adelgatan i öster. 

Planområdet är enligt gällande detaljplan planlagt för allmänt ändamål. Västra delen 
av planområdet är inte detaljplanelagt.  

Planens styrande egenskaper 

Planförslaget omfattar fastigheterna Tallen 14 och del av Tomelilla 237:78 med en 
area på ca 17 000 m2. Fastigheten är i privat ägo. 

Detaljplanen innebär att användningen för området förändras genom att allmänt 
ändamål och tas bort och användning för bostäder läggs till. För att begränsa 
byggrätten läggs bestämmelse för utnyttjandegrad till plankartan. parkering inom 
västar planområdet vara genomsläpplig till förmån för hantering av dagvatten.  
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Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån 
befintliga förutsättningar och dagens ianspråktagande av området. Området är idag 
bebyggt med en större byggnad som får ändrad användning samt att det ligger 
centralt placerat i Tomelilla tätort intill befintligt bostadsområde. Planområdets 
centrala läge underlättar kollektivt resande med tåg och buss vilket ses som positivt 
ur en miljö- och klimatsynpunkt.  

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Kommunen avser att ta beslut, om huruvida genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller ej, efter samrådsskedet när alla berörda 
haft möjlighet att yttra sig i fråga. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för undersökning av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
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Kommentar 

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X - 

Natura 2000-område  X - 

Naturreservat (även förslag till)  X - 

Ekologiskt känsliga områden  X - 

Strandskydd  X - 

Friluftsliv  X - 

Värdefull natur  X - 

Generellt biotopskydd  X - 

 

Effekter på miljön 

Mark  X - 

Luft och klimat  X - 

Vatten  X - 

Vegetation  X - 

Djurliv  X - 

Stadsbild  X - 

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller  X - 

Övrigt buller  X - 

Luftföroreningar  X - 

Markföroreningar  X - 

Vattenföroreningar  X - 

Risk och säkerhet  X - 

Ljus och skarpt sken  X - 

Strålning  X - 

Miljökvalitetsnormer för luft  X - 
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Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X - 

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X - 

Våtmarker  X - 

Grundvatten  X - 

Ytvatten  X - 

Dagvatten  X - 

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X - 

Naturresurser  X - 

Rekreation  X - 

Kulturmiljö  X - 

Fornlämningar  X 
Detaljplanen bedöms inte påverka 
fornlämningarna. 
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X - 

Frisk luft   X - 

Bara naturlig försurning   X - 

Giftfri miljö   X - 

Skyddande ozonskikt   X - 

Säker strålmiljö   X - 

Ingen övergödning   X - 

Levande sjöar och vattendrag   X - 

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X - 

Grundvatten av god kvalitet   X - 

Myllrande våtmarker   X - 

Levande skogar   X - 
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Ett rikt odlingslandskap   X - 

God bebyggd miljö   X - 

Ett rikt växt- och djurliv   X - 

 

 

Medverkande tjänstepersoner 

Terese Bruhn    Henrik Lundblad 

Planarkitekt   Näringslivs- och exploateringschef 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 127 Dnr KS 2013/148 

Ansökan om planändring, Laxen 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan för kv Laxen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. 

Den 26 februari 2020 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. 
Samrådstiden var från 16 april till och med 21 maj 2020. 

Den 1 september 2021 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för granskning. 

Granskningstiden var från 13 september till och med den 27 september 2021. 

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära 
stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och 
centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. 
Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel som respektive fastighet utgör av det totala 
planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för åtgärder 
inom planområdet.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 127 forts. 

 

Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel övriga fastigheters yta utgör 
och tar i stället ut avgift genom planavgift i kommande bygglov på dessa fastigheter.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen. 

Barnperspektivet 
Planförslaget bedöms inte påverka barnperspektivet negativt. 

Miljöperspektivet 
Planförslaget bedöms inte påverka kommunens miljömål negativt. 

Uppföljning 
Efter beslut i kommunstyrelsen antas ny detaljplan för kv Laxen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan för kv Laxen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2022.2131. 

Antagandehandling-Plankarta- Kv. Laxen, handlingsid: Ks 2022.2132. 

Antagandehandling-Planbeskrivning-Kv. Laxen, handlingsid: Ks 2022.2133. 

Antagandehandling-Granskningsutlåtande-Kv.Laxen, handlingsid: Ks 2022.2134. 

Antagandehandling-Undersökning-Kv. Laxen, handlingsid: Ks 2022.2135. 

Antagandehandling - Samrådsredogörelse-Kv. Laxen, handlingsid: Ks 2022.2136. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns
i Tomelilla kommun

över kvarteret Laxen

GRUNDKARTA

Skåne län9:18

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.
genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-07-01

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2022-07-01

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Mur, stödmur

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
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata.GATA

Park.PARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder.B

Centrum.C

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Våningsplan över 6,5 meter över mark ska dras in minst 1,4 meter från gatuliv,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får inte uppföras över allmänplatsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

15 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

30 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort från järnvägen. Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg
som mynnar bort från järnvägen.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Vid nybyggnation eller påbyggnad av befintliga byggnader ska konstruktionen utföras så att Trafikverkets riktvärde(0.4 mm/s) för vibrationer inte
överskrids,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1 Vind får inredas,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Skydd av kulturvärden
q1 Befintliga byggnader och stenmur längs Norregatan ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet
k1 Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller volym, fasad och orginaldelar ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller fasad och orginaldelar ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar
m1 Vibrationsnivåer på 0,4 mm/s vägd RMS får inte överskridas i bostad,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Vid nybyggnation ska bebyggelse utformas så att gällande riktvärden
för trafikbuller uppfylls både vid fasad och uteplats,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §
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Här är vi nu 

 

Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

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

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande.  

Standardförfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Samrådsredogörelse 2022-08 05 
 Granskningsutlåtande 2022-08-05 
 Undersökning av Miljöpåverkan 2022- 08- 05 

 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 2022-07-01 
 Fastighetsförteckning 2022-08-05 
 Riskutredning avseende farligt gods på järnväg, Kv Laxen, Tomelilla 

kommun, 2019-08-30, Brandskyddslaget 
 Buller- och vibrationsutredning, WSP 2021-05-06 
 Markundersökningsrapport, SPIMFAB SPI Miljösaneringsfond, Laxen 8 och 

Tomelilla 237:78, Ramböll Malmö 2011-12-05  
 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära 
stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och 
centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. 
Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.  

Bakgrund 

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet.  

116



Antagandehandling 
Dp 177 

 

5(24) 
 

Kommunala beslut  

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. 

Samråd  

Den 26 februari 2020 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. 
Samrådstiden var från 16 april till och med 21 maj 2020. 

Granskning  

Den 1 september 2021 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för granskning. 

Granskningstiden var från 13 september till och med den 27 september 2021. 

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort cirka 100 m norr om Torget och cirka 
25 m öster om stationen. Bostadsområden med blandad bebyggelse och ett 
grönområde ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets västra 
sida löper järnvägen, Österlenbanan som en barriär.  Norr om planområdet intill 
riksväg 11 ligger en pendlarparkering. Norregatan och Byskillnadsgatan avgränsar 
planområdet mot bostadsområdet i norr och öster.  

 

 
Den blå markeringen visar planområdet. 
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Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 med en sammanlagd area 
på cirka 8 800 m2. Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Gällande planer 

För det aktuella planområdet gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen (B) bostäder och handel 
(H). Byggnaderna får vara två våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,5 m. All 
obebyggd mark inom planområdet är prickmark som inte får bebyggas eller 
korsmarkerat område får endast bebyggas med uthus. 

Kvarteret omges av gatumark på alla sidor men mot järnvägen finns en remsa med 
parkmark som förhindrar utfarter från kvarteret till gatumarken intill järnvägen. 

Planområdet omfattas även av tomtindelning av Kv. Laxen laga kraft 1940-04-24, akt 
11-TOM-58, för fastigheterna Laxen 6 - 9. 

 

 

Utsnitt från gällande stadsplan (S 116), vunnen laga kraft 1993-10-04. Tomtindelning Kv 
Laxen, laga kraft 1940-04-24. 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 antagen 2019 finns inte planområdet utpekat för 
något särskilt ändamål utan är en del av befintlig tätort med blandad bebyggelse. 

Ett av direktiven i översiktsplanen är att hållbarhet ska ligga i fokus vid upprättande 
av nya detaljplaner. Genom att planlägga för bostäder och handel i stationsnära läge 
med möjlighet till god pendling främjas hållbar kollektivtrafik och på sikt en hållbar 
stadsutveckling. Ett av kommunens mål i översiktsplanen är att underlätta pendling 
med kollektivtrafik och på så sätt minska bilpendling till och från kommunen samt 
att stärka arbetsmarknaden.  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
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Bostadsförsörjningsstrategi  

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla 
kommun 2025 med utblick 2040. Kommunen har som vision att öka bostadsbyggandet, 
erbjuda och planera mark för upplåtelse samt vara drivande i byggandet av attraktiva 
och hållbara bostäder. Inom kommunen är närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik, handel, natur och samhällsservice goda vilket underlättar för att hitta 
bra boende i Tomelilla. Planområdets centrala och stationsnära läget gör att området 
stämmer in i visionen om attraktivt boende i Tomelilla kommun.  

Miljömål 2014 - 2020 

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

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.  

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år.  

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras 
av minst 80 procent förnybar energi.  

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och 
andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala 
antalet resor i Skåne.  

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre 
än år 2010.  

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 olika 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Stadsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun vilken ska 
fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet med 
planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen. Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i ”Ortsrapport 
Tomelilla”.  
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Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet ligger inom det 
rödmarkerade området.  

Flera byggnader inom planområdet och i dess närhet har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna markerade med grön färg 
omfattas av generella krav på varsamhet för ny bebyggelse samt generella krav på 
varsamhet för befintlig bebyggelse enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen. Byggnader 
markerade med röd färg omfattas av rivningsförbud med exteriört skydd enligt 3 kap. 
12 § plan- och bygglagen. Byggnader markerade med rosa färg är utpekade som 
historiskt betydelsefulla men är inte välbevarade i alla detaljer eller originaldelar samt 
omfattas av rivningsförbud och stomskydd enligt 3 kap. 10 § plan och bygglagen. Rosa 
markering gäller även byggnader vars fasader blivit inklädda men som är möjliga att 
återställa. 

Inom planområdet finns byggnader med skydd inom samtliga kategorier. 

Kulturmiljöstråk 

Planområdet ligger inom område för kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg.  

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Riksintresse järnväg 

Planområdet ligger intill Österlenbanan som är klassad som riksintresse och ska 
beaktas under planarbetet. Planområdet ligger närmare än 30 meter från spårmitt 
vilket medför en del restriktioner och begränsningar gällande planområdets 
utvecklingsmöjligheter. Med hänsyn till avståndet mellan järnväg och planområdet 
har en riskbedömning genomförts av Brandskyddslaget 2019-08-30. Resultatet från 
utredningen redovisas under rubrikerna ”Riskutredning”, ”Riskutredning gällande 
farligt gods på järnväg”.  
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Simrishamnsbanan  

Spåren intill planområdet ingår i framtida riksintresse för Simrishamnsbanan. 
Planförslaget bedöms inte inverka på riksintresset.  

Förutsättningar  

Byggnader 

Laxen 6  

Laxen 6 består av två större byggnader som rymmer verksamhet och bostäder. 
Biografen Rio och caféverksamheten Tinas Bullen och Bönan har sina lokaler i 
byggnaden utmed Norregatan. I samma byggnad ryms även bostadslägenheter. 
Byggnaderna är klassad som historiskt värdefulla enligt kommunens 
kulturmiljöprogram. Huset är av typisk funkisstil med gula fasader och gårdshus.  

Bio Rio är riksbekant för att Hasse och Tage hade premiär för flera av sina filmer 
här. 

 
Laxen 6. Verksamheterna Bio Rio och Bullen och Bönan sett från Norregatan. 

 

Laxen 6. Bostäder med innergård. 
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Laxen 6. Bostäder. Fasad mot gång och cykelväg.   

Laxen 7 

Laxen 7 består av ett större bostadshus med till hörande garagebyggnad. Byggnaden 
utmed Norregatan är tre våningar med bostäder i de två övre planen och i markplan 
ligger ett gatukök. Bakom byggnaden finns en mindre innergård som till större del 
upptas av ett antal parkeringsplatser samt en större garagebyggnad. 

Laxen 8 

På Laxen 8 ligger ett trevånings funkishus med bostäder i två våningar med 8 
lägenheter. I markplan bedrivs verksamhet med antikvariat och frisersalong. 
Byggnaden är klassad med generella krav på varsam renovering i 
kulturmiljöprogrammet. 

 

Laxen 8. Bostäder utmed Norregatan sett från öster. 
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Laxen 8. Bostäder, butikslokal och parkering sett från söder. 

Laxen 9 

Laxen 9 ligger i planområdets nordöstra del. Byggnaden är skyddad enligt 
kulturmiljöprogrammet med rivningsförbud och exteriört skydd då fasaden har 
orginalputs med ornament i övervåningen med ursprungliga fönster och dörrar. I 
skyddet ingår även en hög putsad trädgårdsmur mot Norregatan i sydväst.  

Nästan all grönska inom planområdet finns på innergården till Laxen 9 och består av 
träd, buskage och gräsmatta.  

 
Laxen 9. Bostäder och tandläkarmottagning ut mot Norregatan. Huset närmast i bild är skyddat enligt 
kulturmiljöprogrammet.  
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Laxen 9. Hög putsad trädgårdsmur, skyddad enligt kulturmiljöprogrammet. 

Laxen 10 

Företaget Dialect har verksamhet inom fastigheten med byggnader bestående av 
butik, lagerlokaler och garage.  

 

Laxen 10. Butikslokal sett från korsningen Norregatan och Byskillnadsgatan. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Samtliga fastigheter har hårdgjorda innegårdar med asfalt och grus. Mindre 
gräsmattor, 4 större träd och buskage mot järnvägen utgör planområdets samlade 
vegetation. Vegetationen ligger på fastigheter i privat ägo. 

Parker, lekplatser och strövområden 

Inom planområdet finns varken lekplatser eller parker. Ca 600 meter öster om 
planområdet ligger Skogsbacken med Väladalens naturreservat som lätt nås till fots 
och med cykel.  
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Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 100 meter till Torget i centrala Tomelilla med ett varierat 
utbud av mataffärer, apotek och annan service. En större livsmedelsbutik ligger cirka 
100 meter norr om planområdet. Kommersiellt utbud finns genom handel, biograf 
och café inom planområdet.  

Förskola, skola och vård 

I planområdets närhet finns två grundskolor. Byavångskolan med årskurs 1 - 6 ligger 
cirka 400 meter söder om planområdet och cirka 550 meter väster om planområdet 
ligger Kastanjeskolan med årskurserna 7 - 9. I anslutning till Kastanjeskolan finns 
sporthall, badhus, tennisbana och fotbollsplan. Vårdcentral och läkarmottagning 
ligger inom en radie på 400 meter från området. En privat tandläkarmottagning 
driver verksamhet inom fastigheten Laxen 9. 

Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger intill stationsområdet i Tomelilla tätort med buss- och 
tågförbindelser. Från stationen avgår såväl tåg till Malmö, Ystad och Simrishamn, 
som expressbuss till Ystad och Kristianstad. Flera av Skånetrafikens regionbussar 
mot bland annat Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund har 
avgångar från Tomelilla station. Kommunikationsmöjligheterna för planområdet 
bedöms därför vara goda. 

Parkering och utfart  

I anslutning till planområdet ligger en större pendlarparkering som är i kommunal 
ägo. Det finns även ett flertal parkeringsfickor längs med Norregatan. Nämnda 
parkeringsplatser bedöms kunna fungera som komplement till befintlig parkering 
inom planområdet. 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Det finns god tillgänglighet längs planområdets norra, östra och södra sida för cykel- 
och biltrafik och fotgängare genom gata respektive gång- och cykelväg. Längs med 
Norregatan öster om planområdet finns tydligt markerade cykelvägar. Norregatan är 
belagd med smågatsten vilket kan sänka hastigheten och därmed höja säkerheten för 
trafikanter och fotgängare kring planområdet. 

Utredningar och eventuella behov av åtgärder 

Trafikbuller- och vibrationsutredning  

WSP (2021) har på uppdrag av Tomelilla kommun utfört en trafikbuller- och 
vibrationsutredning för att se hur befintlig och kommande bebyggelse kan påverkas 
av planområdets järnvägsnära läge.  

125



Antagandehandling 
Dp 177 

 

14(24) 
 

Sammanfattande resultat från utredningen visar att det inom kvarteret beräknas att 
trafikbullernivåer uppfyller riktvärden enligt trafikbullerförordningen, både i 
beräkningssituation nuläge och prognosår 2040. Högre byggnadshöjd och fler 
våningsplan bedöms inte utgöra ett problem ur trafikbullersynpunkt. Befintlig 
innergård behövs för att innehålla riktvärde för uteplatser. Mätning av 
komfortvibrationer tyder på att det kan finnas problem med komfortvibrationer i 
bostadshusen, men att de inte härrör från spårtrafiken. Anledningen till de höga 
vibrationsnivåerna på vindsbjälklaget beror troligtvis på ett för vekt bjälklag och vid 
en ombyggnad/tillbyggnad bör ett styvare bjälklag installeras. Bjälklag vid 
ombyggnation och tillbyggnad bör dimensioneras för att ta hänsyn till uppmätta 
vibrationsnivåer för att minska risken för framtida störningar. 

Vibrationer från järnvägen kan påverka bostäder om befintliga byggnader byggs på. 
En planbestämmelse om att en vibrationsnivå på 0,4 mm/s vägd RMS inte får 
överskridas i bostad läggs till planen. För att visa på planområdets lämplighet för 
bostäder läggs en allmänbestämmelse gällande att nybyggnad eller påbyggnad ska 
uppföras så Trafikverkets gällande riktvärde för vibrationer inte överskrids.  
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Riskutredning avseende farligt gods på järnväg. 

Brandskyddslaget har på uppdrag av Tomelilla kommun genomfört en riskutredning 
med syfte att undersöka lämpligheten med det nya planförslaget genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för.  

Den kvalitativa riskanalysen visar att risknivån inom planområdet i dagsläget är låg. 
Risken för olyckor förknippade med transporter på Gladanleden (väg 11) samt 
närliggande verksamheter bedöms inte påverka risknivån inom området. Genom att 
behålla det bebyggelsefria område på 25 meter från järnvägen som finns idag, 
bedöms risker i förhållande till urspårning och tågbrand vara beaktade. Detta frångår 
Länsstyrelsens rekommendationer på 30 meter men efter avlutad riskbedömning 
anses 25 meter vara ett godtagbart avstånd bland annat på grund av den låga 
hastighet tågen håller vid stationsområdet.  

Österlenbanan är öppen för godstrafik utan något förbud för att få transportera 
farligt gods. Inga rapporter visar på att det varken i dagsläget eller i framtiden 
planeras för godstrafik. Järnvägen utgör dock ett riksintresse och eventuella 
transporter av farligt gods bedöms att kunna påverka risknivån inom planområdet.  

Att vidta omfattande åtgärder för att reducera riskerna med eventuella framtida 
godstransporter bedöms att i dagsläget vara varken skäligt eller samhällsekonomiskt 
rimligt. Dock rekommenderas att de riskreducerande åtgärder som är enkla att 
genomföra i nuläget och svårare i efterhand vidtas under planeringsstadiet för att inte 
inskränka järnvägens status som riksintresse.  

För ny bebyggelse eller större ombyggnationer inom planområdet rekommenderas att 
följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter hålls från järnvägen. 

• Inom 70 meter från järnvägen utförs bostads- och centrumbebyggelse som 
vetter mot järnvägen utan någon framförvarande bebyggelse med följande 
åtgärder:  

 
- Lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en 

utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 
 

- Friskluftsintag placeras vända bort från järnvägen alternativt på tak.  

Markföroreningar 

Laxen 10  

Inom Laxen 10 har det tidigare bedrivits verksamhet med trävarufirma och 
byggvaruhus. Fastigheten är godkänd för handel enligt gällande detaljplan.  

Laxen 8  

Ramböll Sverige AB i Malmö har 2011 på uppdrag av SPIMFAB utfört 
markundersökning på fastigheterna Laxen 8 och Tomelilla 237:78 eftersom det på 
fastigheten tidigare funnits en bensinstation. I rapporten bedöms att det inte 
föreligger behov av efterbehandlingsåtgärder inom berörda fastigheter. Inga 
indikationer på förhöjda föroreningshalter har påträffats varken vid fältbesök eller 
fältmätningar. 

I övrigt finns inte några anmärkningar om markföroreningar inom planområdet.  
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Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten 
samt dagvatten.  

El 

Fastigheterna är anslutna till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Opto- och telekabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga fastigheter. 

Inom planområdet har Skanova kabelanläggningar.  

Fjärrvärme  

Inom planområdet finns fjärrvärme till samtliga fastigheter.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter.  

Planförslag 

Bebyggelse 

Planförslaget syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom kvarteret 
samtidigt som viss förtätning tillåts. För att göra planförslaget förenligt med gällande 
detaljplan planläggs kommunal mark med park och gata i planområdets norra hörn i 
likhet med angörande yta. 

Användningen bostäder och centrumverksamhet tillåts inom hela kvarteret och 
högsta tillåtna nockhöjd ändras till 15 m vilket innebär att vind kan inredas alternativt 
att husen kan byggas på. Ökad byggrätt ger möjlighet att sluta kvarteret och skapa 
tätare bebyggelse i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.  

På fastigheterna Laxen 6 och 8 ligger funkishus med indragen tredje våning. Med 
dem som utgångspunkt föreskrivs att våningsplan över 6,5 meter, över gatan, ska 
dras in minst 1,4 meter från kvartersgräns runt hela kvarteret. Detta stämmer väl in 
med kulturmiljön och hindrar att gaturummen upplevs som för trånga. 

Kulturmiljövärdet består av byggnader från tidigare epoker som är bevarade i olika 
grad vad gäller fasad, puts och originaldelar och får därför inte rivas. Byggnader inom 
Laxen 6 och 9 är tidstypiska och bevarade i vissa delar. Om- eller tillbyggnad av dessa 
byggnader ska ske med hänsyn till befintliga värden. 

Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.  
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Närheten till järnvägen innebär att vissa hänsyn måste tas. I planen markeras 
obebyggd mark närmre järnvägen än 30 meter som prickmark. Därmed kan 
bebyggelse inte uppföras inom detta område. 

Inom 70 meter från järnvägen ska bostads- och centrumbebyggelse ska byggnaderna 
utföras med minst en utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen och 
friskluftsintag ska placeras vända bort från järnvägen alternativt på tak.  

Gator och trafik  

Trafik  

Ny detaljplan förväntas leda till en mycket begränsad ökning av trafiken till följd av 
större byggrätter som möjliggör för nya bostäder och utökad verksamhet  

Utfart  

Samtliga fastigheter inom planområdet har utfart mot Norregatan, Laxen 10 har även 
utfart mot Byskillnadsgatan.  

Utfartsförbud gäller längs planområdesgränsen mot järnvägen eftersom där är 
parkmark i gällande plan. Det möjliggör exempelvis uteserveringar till planerad 
centrumanvändning. Utfarterna mot Norregatan bevaras genom att ytorna inte får 
bebyggas vilket regleras med så kallad prickmark. 

Parkering 

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten. 

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet ligger inom E. ON´ s distribution med kapacitet för att tillgodose 
behovet av el inom planområdet.  
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Planbestämmelser 

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

Följande planbestämmelser införs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV ALLMÄNPLATSMARK 

Park  

Användning park avser område för grönområde som helt eller delvis är anlagda och 
kräver skötsel så som anlagda parker i stadsmiljö eller grönområde inom 
bostadsområde.  

Gata  

Användning gata är allmänplats som är avsedd för fordonstrafik samt gång-och 
cykeltrafik. Inom användningen ingår även komplement som behövs för vägens 
funktion så som trottoar, laddstolpar och gatuparkering.  

Park (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

Gata (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder och Centrum 

Bestämmelse för Bostäder avser olika former av boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, en- och tvåbostadshus och flerbostadshus. I 
bestämmelsen ingår även bostadskomplement som kan ligga inom eller i anslutning 
till bostaden exempelvis garage, tvättstuga eller miljöhus till flerbostadshus.  

Användningen Centrum avser sådan verksamhet som bör ligga centralt och vara 
tillgänglig för många människor. Bestämmelsen är en samlingsanvändning som 
lämpligast används där syftet är blandade verksamheter. Exempel på verksamhet kan 
vara handel, service, kontor och gym. (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Bostäder och centrum (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

BC 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Bestämmelser för att begränsa markens utnyttjande används för att reglerar var och 
hur bebyggelse får uppföras. I förslaget till ny detaljplan används prickmark för att 
styra byggrätten vid infarterna inom fastigheterna.  

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 §1, 16 § 1) 

 

Utformning och placering 

Höjd på byggnader 

Högsta nockhöjd på 15 meter och minsta tillåtna takvinkel på 30 grader reglerar 
höjden på byggnaderna inom planområdet.  

Högsta nockhöjd är 15 meter. (PBL 4 kap. 11 §1, 16 § 
1) 

 

 

Mista tillåtna takvinkel är 30 grader. (PBL 4 kap. 11 § 
punkt 1, 16 § punkt 1) 

 

Utformning  

Balkonger får inte uppföras över allmänplatsmark. (4 kap 16 § 1) 

 

Våningsplan över 6,5 meter över mark ska dras in 
minst 1,4 meter från gatuliv. (4 kap 16 § 1) 

Utförande  

För att visa på markens lämplighets för bostäder läggs en allmän bestämmelse till 
plankartan gällande att nybyggnad eller påbyggnad ska uppföras så Trafikverkets 
gällande riktvärde för vibrationer inte överskrids.  

 

Källarförbud  

Dagvattenproblem finns inom Tomelilla tätort vilket gör att källare inte får byggas. 

(4 kap 16 § 1) 

15 

30 
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Källare får inte finnas. (4 kap 16 § 1) 

Friskluftsintag, utrymningsväg och buller 

Planområdet ligger intill järnvägen vilket medför restriktioner kring lämplig 
användning inom området. Med hänsyn till resultatet av genomförd riskanalys 
gällande farligt gods på järnväg införs en bestämmelse angående friskluftsintag och 
utrymningsvägar.  

 

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort 
från järnväg. Byggnader ska utföras med minst en 
utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. (4 
kap 16 § 1) 

 

Bevarande av kulturvärde 

Byggnader och stenmur inom Laxen 9 ska enligt kommunens kulturmiljöprogram 
bevaras med rivningsförbud med exteriört skydd. Detta eftersom byggnaden idag har 
så välbevarade detaljer som originalfönster och orginalputs.  

Befintliga byggnader och stenmur mot Norregatan ska 
bevaras. (4 kap 16 § 3) 

Varsamhet 

Biografbyggnad i funktionalistisk stil med fasader i gult tegel och gårdshuset inom 
Laxen 6 är den äldsta bevarade byggnaden i Tomelilla. Byggnaderna ska enligt 
kommunens kulturmiljöprogram bevaras genom rivningsförbud och stomskydd då 
byggnaderna har stor historisk betydelse även om de är utan välbevarade detaljer eller 
originaldelar.  

 

Byggnadsverkens karaktärsdrag vad gäller volym, fasad 
och originaldelar ska bibehållas. (4 kap 16 § 2) 

Byggnadsverkens karaktärsdrag vad gäller fasad och 
originaldelar ska bibehållas.  (4 kap 16 § 2) 

Skydd mot störningar 

Utifrån rekommendationer i genomförd vibrations- och bullerutredning införs en 
skyddsbestämmelse eftersom vibrationer från järnvägen kan påverka bostäder om 
befintliga byggnader byggs på. 

 

b1  
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Vibrationsnivå på 0,4 mm/s vägd RMS inte får 
överskridas i bostad (4 kap 16 § 1) 

 

Vid nybyggnation ska bebyggelse utformas så att 
gällande riktvärden för trafikbuller uppfylls både vid 
fasad och uteplats. (4 kap 16 § 1) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

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

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

För att säkerställa att befintliga el, opto- och fjärrvärmeledningar skyddas och är 
tillgängliga läggs ett u-område kring ledningarna. 

 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. (4 kap 16 § 2) 

Bestämmelse för upphävande av tomtindelning 

Konsekvenser 

Undersökning av miljöpåverkan 

Sammanfattningsvis bedöms planens möjliga konsekvenser vara den nya 
bebyggelsens inverkan på befintlig och kringliggande bebyggelse och dess 
kulturvärden. Planområdet är idag bebyggt och innehåller handel och bostäder vilket 
gör att planförslaget antas ha mindre effekt på befintlig bebyggelse. Andra tänkbara 
konsekvenser är ökade byggrätter vilket leder till fler möjligheter för utbyggnad av 
befintliga verksamheter. Nämnda effekter kan leda till ökad aktivitet med fler 
människor i rörelse i och kring planområdet.  

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 

Riskutredning  

Tomelilla kommun bedömer att planförslaget uppfyller riskutredningens slutsatser 
och rekommendationer enligt ovan kring restriktioner och byggnadstekniska 

u1 

m1 

m2 
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åtgärder, avseende utrymningsvägar och ventilation, uppfyller de krav som ska ställas 
utifrån eventuell framtida trafik med farligt gods. Avstånd för ny bebyggelse inom 
planområdet har satts till 30 meter från spårmitt, befintlig bebyggelse tillåts utvecklas 
med stöd av riskutredningen som skriver att läget intill stationen med de låga 
hastigheter som förekommer där gör att 25 m är rimligt. 

Sociala konsekvenser 

Planförslaget möjliggör förtätning med nya bostäder samt utvecklingen av 
arbetsplatser och service i ett stationsnära läge. Här finns goda pendlingsmöjligheter 
vilket underlättar invånarnas vardagsliv och möjligheten att bibehålla och skapa 
viktiga sociala kontakter. Nämnda faktorer kan vara en bidragande faktor till att öka 
Tomelillas attraktivitet på arbetsmarknaden med god pendling och attraktivt boende.  

Barnperspektivet 

Planändringen syftar till en förtätning och utökar möjligheterna att bedriva 
verksamhet av typen restauranger och handel samt att komplettera med fler bostäder. 
En konsekvens är att hela bottenvåningen kommer att kunna fyllas med 
verksamheter. I dagsläget bor det väldigt få barn i denna del av Tomelilla centrum. 
Barnfamiljerna bosätter sig hellre så att skolvägarna blir korta och så man får tillgång 
till trädgård för barnens utevistelse. I anslutning till de flesta skolorna i Tomelilla 
finns värdefulla parkområden och lekplatser som succesivt byggs ut. Ökad 
exploatering i anslutning till kollektivtrafiknoder är främst intressant därför att det 
ökar tillgången till arbetsmarknad, utbildning och nöjen som kan nås via 
kollektivtrafiken. I en avvägning mellan möjligheterna att bygga för tät befolkning 
och verksamheter i anslutning till kollektivtrafiknoderna eller bygga glest och frigöra 
mark som är lämplig för små barns utevistelse har kommunen här valt att prioritera 
förtätning på bekostnad av gröna utemiljöer. Barn erbjuds istället möjlighet att i 
vuxet sällskap delta i socialt liv som handlar om att möta andra vuxna och barn i 
miljöer där man äter och handlar. Detta gör inte att brist på gröna utemiljöer i 
kvarteret kan accepteras utan att byggnation av nya bostäder med trånga gårdar tar 
hänsyn till barns behov för utevistelse. 

Miljökonsekvenser 

Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå till följd av planförslaget. 

Dagvatten 

Större delen av planområdet består av hårdgjorda ytor och tak. De avvattnas via 
dagvattenledningar till Välabäcken som är inte statusklassad i VISS. Planen tillåter 
inga större förändringar. I samband med nybyggnad bör gröna tak, vegetationsytor 
och öppna beläggningar anläggas för att fördröja och rena dagvattnet vilket kommer 
att påverka recipientens status i positiv riktning. 
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Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter inom planområdet 

Ökad byggrätt inom kv Laxen kan komma att påverka kulturvärdet hos befintlig 
bebyggelse.  

Intilliggande fastigheter 

Intilliggande fastigheter norr om planområdet kan påverkas av ändrad utsikt då 
Laxen 10, som i nuläget består av större lagerbyggnader och butikslokal, planläggs för 
bostäder som tillåts ha en högre nockhöjd samt ökad byggrätt. Ny bebyggelse inom 
planområdet placeras mot järnvägen och påverkar därmed inte intilliggande 
fastigheter i lika stor utsträckning.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vunnit 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 mars 2020 

Granskning september 2021 

Antagande augusti 2022 

Laga kraft september 2022 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägarna 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Ingen fastighetsbildning sker utifrån den nya detaljplanen.  

Inom planområdet finns ledningsrätt till förmån för Slakteriet 48 (akt: 1270-847.1) 
gällande fjärrvärme.  
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Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel som respektive fastighet utgör av det totala 
planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för åtgärder 
inom planområdet. Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel övriga 
fastigheters yta utgör och tar i stället ut avgift genom planavgift i kommande bygglov 
på dessa fastigheter.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen.  

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader för genomförandet av 
planen.  

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande som flytt eller ändringar 
av befintliga ledningar eller anläggningar bekostas av exploatören. 

 

Medverkande tjänstepersoner 

 

Terese Bruhn   Henrik Lundblad   
Planarkitekt   Näringsliv- och exploateringschef 
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 Dnr: Ks 2013/148 

29 

 

 

 
Granskningsutlåtande 

Detaljplan för Kv.Laxen, Tomelilla kommun, 
Skåne län. 
 

Antagandehandling. 
Upprättad 2022-08-05. 

 

Granskning 

Detaljplanen har varit utställd för granskning från och med 13 september till 
och med 27 september 2021. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i 

sändlistan samt i upprättad fastighetsförteckning daterad 2021-09-01. 
Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på 

kommunhuset, på Tomelilla bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 

Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 

med anledning av desamma. 
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Fjolner 1 2021-09-20 

• Laxen 8 2021-10-04 

  

Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2021-09-27 

2. Lantmäteriet 2021-09-14 

3. Trafikverket 2021-09-20 

4. E.ON 2021-09-22 

5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021-09-29 

6. Postnord 2021-09-14 
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Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt 

kommunens kommentarer 

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

framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 

1. Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens 

prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
 

Risk för hälsa och säkerhet – Vibrationer 
En utredning har genomförts som visar på en risk vid påbyggnad 

avseende vibrationer. En planbestämmelse har tillförts plankartan ” 
vibrationsnivå på 0,4 mm/s vägd RMS inte får överskridas i 

bostad”. Länsstyrelsen anser inte att den bestämmelser kan vara en 
åtgärd som visar på markens lämplighet för bostäder. 

 
Risk för hälsa och säkerhet – Olyckor 

Länsstyrelsen noterar att riskavståndet inte utgår från spårmitt. 
Plankartan bör därmed revideras så att detta avstånd upprätthålls.  

 
Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns kvarstående 
frågor i prövningen av markens lämplighet avseende risk för 

olyckor och risk för vibrationer, varför planförslaget kan komma 
att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 

 
Kommentar: Text om vibrationer utvecklas så att markens lämplighet 

för bostäder framgår tydligare. Bestämmelse om utförande av byggnation läggs 

till plankartan. 
Riskavståndet justeras till 30 m från spårmitt. 

 

 
2. Lantmäteriet 

Plankarta med bestämmelser 
De många linjerna av olika slag i plankartan/grundkartan gör 

plankartan något svår att tolka avseende vilka bestämmelser som 
gäller var. 

 
Upplysningsvis kan nämnas att Boverket har ändrat sina allmänna 

råd gällande redovisning i detaljplaner sedan 2020-10-01. Enligt 
dessa ska administrativa gränser eller bestämmelser inte längre 

användas. 
  

138



Antagandehandling 2022-08-05 
 

 

3(5) 
 

 

 

Planbeskrivning 
För Laxen 6 - 9 ser tomtindelningsbestämmelser för kv. Laxen ut 

att gälla. Tomtindelningen synes vara upphävd inom Laxen 10 
men inte för övriga fastigheter som omfattas, se akter 11-TOM-58 

respektive 1270-P103. Dessa bestämmelser nämns inte i 
planbeskrivningen under rubriken Gällande planer. 

 
Grundkarta 

För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör den inte 
vara äldre än tre månader. Vid grundkartans teckenförklaring står 

det att den är ifrån 2019. 
 

Befintlig ledningsrätt som berör det aktuella planområdet verkar 
inte synas inom planområdesgränsen. 

 
Kommentar: Text under rubriken Gällande planer utökas med stycke 

om nämnda tomtindelningar. U-områden för Laxen 7 och 8 justeras så de 
sammanfaller med ledningsrätten. Grundkartan uppdateras. 

 
 

3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat 

ärende.  
  

Trafikverket vidhåller att ingen ny bebyggelse, i synnerhet inte 
bostäder, ska uppföras närmare än 30 meter från spårmitt och att 

området närmast järnvägen ska förses med beteckningen ”mark 
som inte får förses med byggnad”. Plankartan bör därmed revideras 

så att detta avstånd upprätthålls. 
  

Buller 
Trafikverket förutsätter att bullerutredningen är korrekt genomförd 

och att föreslagen åtgärd med gemensam uteplats på innergård 
utförs. Det kan vara lämpligt att det framgår på plankartan var 

uteplats ska uppföras. 
  

Planbestämmelser 
Planbestämmelsen m2 bör formuleras om till: Vid nybyggnation ska 

bebyggelse utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller 
uppfylls både vid fasad och uteplats. 

 
 

Kommentar: Plankartan revideras med hänsyn till avstånd till 
spårmitt som ska vara 30 meter. Formulering av planbestämmelse 

m2 justeras. 
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4. E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende. 

  
E.ON tolkar det som att planen inte kommer ha en betydande 

ökning av elkonsumtion inom planområdet, och har således inget 
nytt att yttra, utan hänvisar till samrådsyttrandet. 

  
Vid flytt av kablar och kabelskåp tas kontakt med oss i god tid 

innan markarbete påbörjas.  
 

Kommentar: Synpunkter från samrådsyttrandet har 
tillgodosetts. 

 
 

5. Ystad- Österlenregionens miljöförbund 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund översänder yttrande på 
fastigheten LAXEN 1 med ärendenummer REM.2021.3295. 

Miljöförbundet har inget att erinra utan hänvisar till det yttrande vi 
lämna 2020-06-14, med ärendenummer 2020.1754. 

Ert ärendenummer Ks 2013/148 
 

Kommentar: Synpunkter från samrådsyttrandet har 
tillgodosetts. 

 
 

6. Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som 
ska godkänna placeringen och standarden på postmottagnings-

funktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert 
och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 

För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 

 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 

placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 

entréplan. 
 

Kontakta PostNord i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 

godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
och förändring av befintlig detaljplan. 

 

140



Antagandehandling 2022-08-05 
 

 

5(5) 
 

 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar 

delas ut till adressen. 
 

Kommentar: Postnords yttrande beaktas i samband med 
bygglov.  

Förändringar efter granskning  

 

Planbeskrivning 

• Text om tomtindelningsbetämmelse läggs till under rubrik Gällande 
planer.  

• Text om bestämmelse för Gata, Park och Utförande läggs till under 

rubriken Planbestämmelser. 

• Text om buller-och vibrationsutredningen under rubriken Utredningar 

och eventuella behov av åtgärder utvecklas. 
 

Plankarta 

• Grundkartan uppdateras. 

• Avstånd mellan spårmitt och bebyggelsefritt område ändras till 30 

meter 

• Användning Gata och Park läggs till plankartan 

• Allmän egenskapsbestämmelse för utförande läggs till plankartan.  

• Bestämmelsen m2 justeras. 

• U-område justeras för Laxen 7 och 8 
 

Justeringar och tillägg ses som redaktionella ändringar.  

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Det finns inga kvarstående synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 

 

Samlad bedömning 

Kommunens samlade bedömning är att samtliga synpunkter i största 
möjliga mån har tillgodosetts och kommunen avser lyfta detaljplanen 

till kommunstyrelsen för antagande. 
 

Medverkande tjänstepersoner 
 

Terese Bruhn Henrik Lundblad  

Planarkitekt Näringsliv- och 

exploateringschef 

 

141



Dnr: Ks 2013/148 
Antagandehandling 

2022-08-05 
Dp 177 

 
 

 

Antagandehandling 

2022-08-05 
 
 
 

 

 

Undersökning av miljöpåverkan 

 

Detaljplan för 

Kvarteret Laxen 

Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 

142



Antagandehandling  Dnr: Ks 2013/148 
Undersökning  2022-08-05 

Dp 177 

2(6) 
 

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken innefattar en strategisk miljöbedömning att kommunen 
ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, samt att ta 
hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Undersökning 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande 
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om 
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte. 

Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4 
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen). 

Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i 
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats nedan. 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är idag bebyggt och innehåller butiker, lagerbyggnader, bostäder, 
tandläkarmottagning och kommersiell verksamhet med biograf och café. Marken 
inom planområdet är nästan uteslutande av hårdgjord med undantag för några 
mindre gräsmattor, enstaka träd och buskar.  

Enligt gällande detaljplan vunnen laga kraft 1993-10-04 är planområdet planlagd för 
handel och bostäder. Planområdets obebyggda mark är planlagd med prick eller 
korsmark vilket innebär att byggnader inte får uppföras alternativt att endast garage 
eller förråd får byggas med en höjd på högst 2,5 meter. Inom område markerat med 
H får byggnader uppföras med en högsta höjd på 3 meter. Område markerat med 
BH II tillåter byggnader med en högsta höjd på 7,5 meter.  

Längsmed västra plangränsen ligger Österlenbanan och Tomelilla station med tåg- 
och busshållplats. Avståndet till järnvägen ställer krav på utformning av nya 
byggnader inom planområdet. Järnvägen definieras som riksintresse och ska visas 
hänsyn i planarbetet.   
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Planens styrande egenskaper 

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 och har en area på ca 
8 760 m2. Den nya detaljplanen innebär att användningen bostad och centrum anges 
för hela kvarteret. Byggrätten ökas för att skapa utvecklingsmöjligheter samtidigt som 
kulturskyddad bebyggelse skyddas. 

Planens tänkbara effekter 

Eftersom planområdet redan är bebyggt vänts ett genomförande av planen inte 
innebära några större effekter ut miljösynpunkt. Flerbostäder i stationsnära läge är 
positivt medan högre byggnader innebär en viss negativ påverkan för kulturmiljön ur 
stadsbildssynvinkel. 

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för undersökning av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Kommentar 

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X  

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller  X 
Bullervärden finns redovisat i 
tågtrafikbullerutredning. Inga större 
åtgärder bedöms behövas. 

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X 

En riskbedömning har genomförts på 
grund av planområdets närhet till 
spårområde. Inga större åtgärder 
bedöms behövas.   
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Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  
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Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstepersoner 

 

 

Terese Bruhn   Henrik Lundblad 
Planarkitekt   Näringslivs-och exploateringschef 
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Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelse tillhörande ny detaljplan för Kv. Laxen, Tomelilla 
kommun, Skåne län. 
 
Antagandehandling. 
Upprättad 2022-08-05. 
 

Samråd 

Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 16 april till och med 
21 maj 2020. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan samt 
i upprättad fastighetsförteckning daterad 2020-04-01. Handlingarna har 
funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på kommunhuset, på 
Tomelilla bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. Vissa synpunkter har inkommit efter avslutad 
samrådstid. Kommunen har godkänt detta och tar med synpunkterna i 
samrådsredogörelsen.  
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Region Skåne 2020-05-19 

• Hemma på Österlen 2020-04-20 

• Tomelilla 237:141 2020-05-06 

• Laxen 6 2020-05-05 

• Fjolner 1 2020-04-28 

• Laxen 7 2020-04-27 

• Fjolner 24 2020-04-21 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 
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Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen Skåne 2020-05-06 

2. Lantmäteriet 2020-04-21 

3. Trafikverket 2020-05-11 

4. E-On 2020-05-13 

5. Tomelilla kommun Samhällsbyggnad 2020-04-29 

6. Byggnadsnämnden 2020-04-27 

7. Ystad- Österlenregionens miljöförbund 2020-06-14 

8. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2020-04-17 

9. TeliaSonera Skanova Access AB Infraområde Syd 2020-05-20 

10. Söderlenbostäder 2020-05-21 

11. Laxen 9 2020-05-07 

 

Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt 
kommunens kommentarer 

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. De synpunkter 
som inte berör planförslaget kommenteras inte. Detta framgår i så fall i 
redovisningen. Kommunens kommentarer och förslag med anledning 
av vad som framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 
 
1. Länsstyrelsen.  

”Redogörelse för ärendet. 
Syftet med planen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen 
genom att planlägga hela planområdet för både bostad och 
centrumändamål. Planområdet är beläget i Tomelilla centralort ca 
100 meter norr om Torget och ca 25 meter öster om stationen. 
Bostadsområdet med blandad bebyggelse och ett grönområde 
ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets 
västra sida löper järnvägen, Österlenbanan, som en barriär med en 
pendlarparkering placerad norr om planområdet intill riksväg 11. 
Norregatan och avskiljer och Byskillnadsgatan går mellan 
planområdet och bostadsområdet. Planförslaget bedöms som 
förenlig med gällande översiktsplan. Planprocessen genomförs med 
ett standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB). 
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Länsstyrelsens formella synpunkter 
 
Riksintresse för kommunikationer 
Österlenbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer 
enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Inom 
detaljplanen säkerställs ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter från 
järnvägen. Länsstyrelsen anser att ingen ny bebyggelse ska uppföras 
närmare än 30 meter från spårmitt och att området närmast 
järnvägen ska förses med beteckning ”mark som inte får förses 
med byggnad”. 
 
Buller  
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på skrivningen i PBL 
2010:900 4 kap 33 a §, eftersom den planerade bostadsbebyggelsen 
eventuellt är bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, om 
bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska redovisas både 
vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det behöver framgå 
av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att marken ska kan 
anses vara lämplig för bostadsbebyggelse och de åtgärderna blir en 
av detaljplanens förutsättningar. 
 
Vibrationer 
Med anledning av planområdets direkta närhet till järnvägen anser 
Länsstyrelsen att en vibrationsutredning ska genomföras. Även 
denna ska hänsyn till framtida trafik genom att utgå ifrån 
prognosåret 2040. 
 
Markföroreningar 
Enligt Länsstyrelsens information är att det inom och i anslutning 
till fastigheten har bedrivits verksamheter som ger anledning att 
närmare utreda potentiellt förorenade områden. Området har enligt 
dessa uppgifter tidigare använts till drivmedelsförsäljning och 
ytbehandling av trä som också är nämnt i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen kan tillägga att i nära anslutning till området har det 
även funnits en kemtvätt, vilket kan innebära att marken är 
förorenad. Länsstyrelsen gör bedömningen att kommande 
planhandlingar måste visa att marken inom planområdet är lämplig 
för det ändamål som föreslås angående eventuella 
markföroreningar. 
 
MKN 
Kommunen behöver förtydliga hur dagvattenhanteringen ska ske 
för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna kan följas. Då det kan 
finnas föroreningar inom planområdet är det lämpligt att 
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kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, 
deltar i planläggningen så att dagvattenhantering sker där det är 
lämpligt samt att det tillgodoses att de försiktighetsmått som 
behövs är förenliga med planen. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Kulturmiljö 
I kvarterets södra del finns flera byggnader som är utpekade i 
kommunens kulturmiljöprogram. Länsstyrelsen instämmer inte i 
kommunens bedömning att ” Den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen bedöms inte påverkas av planen.” Detaljplanen 
säkerställer inte befintliga kulturvärden, tvärt om ökar incitamenten 
till att byggnaderna förvanskas eller ersätts då ny byggnadshöjd på 
15 meter införs för hela kvarteret. 
 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör följa upp sitt 
kulturmiljöprogram genom att införa rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser /varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Länsstyrelsen ser också att rubriken 
Kulturmiljö i planbeskrivningen bör kompletteras med 
bebyggelsens lokala kulturvärden. I dagsläget saknas även inverkan 
på befintliga kulturmiljöer under rubriken Konsekvenser, vilket 
behöver kompletteras. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte 
är tillräckligt utredda avseende riksintresse för kommunikation, 
buller, vibration, markföroreningar och MKN-vatten varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10 – 11 §§ 
PBL.” 

 
Kommentar: En riskutredning är genomförd med resultatet att 
det inom överskådlig tid inte beräknas gå farligt gods på järnvägen. 
Underlaget kommer tas med i fortsatt planarbete. Kommunen följer 
Länsstyrelsens råd lägger ett bebyggelsefritt område där ny bebyggelse 
inte tillåts inom 30 meter från spårmitt.  
 
För att visa på områdets lämplighet för sitt ändamål har en 
trafikbuller- och vibrationsutredning genomförts. Utredningen visar 
att bjälklag vid ombyggnad och tillbyggnad behöver dimensioneras för 
att ta hänsyn till uppmätta vibrationsnivåer för att minska risken 
för framtida störningar. En planbestämmelse om detta införs. 
 
Frågan om dagvatten utvecklas i planbeskrivningen. Resultat från 
tidigare markundersökningar redovisas i planhandlingarna. 
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Rubriken Kulturmiljö ses över och utvecklas. Bestämmelser om 
bevarande läggs till plankartan.  
 

2. Lantmäteriets yttrande i ärende LM202/007330 
”Detaljplan för kvarteret Laxen 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-
20/2020-02-12) har följande noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras 
 
Stängselkrav/utfartsförbud inte ok i planområdesgräns 
 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud 
utlagd i planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får 
enligt 4 kap. 9§ PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta 
innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i 
en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går 
det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i 
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande 
planen. Bestämmelserna reglerar dessutom indirekt något som ska 
gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet 
vilket inte är tillåtet, se sid. 59 i Boverkets konsekvensutredning 
inför införande av de allmänna råden. 
 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett 
annat sätt för att undvika dessa problem eller undvika att reglera 
utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande 
problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med 
en remsa bestående av några meter allmänplats utanför 
stängslet/utfartsförbud. I så fall behöver också frågan om 
huvudmannaskap för allmän plats tas med i planhandlingarna. 
 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att 
detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta 
framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas 
fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner bör som 
bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplaner tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa 
råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför 
så skett: 
 
Utfartsförbud ska enligt rekommendationer ha en annan 
beteckning. I er plankarta utfartsförbudet beläget i planområdets 
gräns och stämmer därför inte överens med Boverkets allmänna 
råd. Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 
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för detaljplan - avsnitt 7.9 Bestämmelser om stängsel, utfart och annan 
utgång mot allmän plats bör sådan bestämmelse betecknas enligt 
nedan. 
 
Egenskapsbestämmelse om var stängsel ska finnas bör betecknas 
med fyllda cirklar över användningsgräns. Utbredningens början 
och slut markeras på användningsgränsen med halv cirkel och 
tvärställt streck. 
 
Grundkartan 
I planbeskrivningen refereras till Byskillnadsgatan, men det framgår 
inte av grundkartan var denna gata ligger. 
 
I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 
fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som 
är berörd av planen att titta respektive fastighet på plankartan. 
 
Markreservat 
I plankartan finns ett u-område för en befintlig ledningsrätt inom 
planområdet. Dock täcker u-området inte hela ledningsrättens 
område. Är det tänkt att ledningsrätten ska omprövas så att den 
stämmer överens med u-området i planen? i sådant fall bör detta, 
samt vem som ansvarar för kostnader och ansökan om ledningsrätt, 
framgå i avsnittet om fastighetskonsekvenser. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
 
Otydliga planbestämmelser 
I plankartan finns följande bestämmelser  
 

 
Lantmäteriet anser att bestämmelserna b2 -b3 är något svåra att 
tolka. Menar kommunen att bestämmelserna endast gäller för 
byggnader som är belägna inom 70 meter från spårvägens mitt? I 
sådant fall kanske ni kan lägga in en egenskapsgräns inom planen, 
som tydligt avgränsar vilken del av planområdet som är beläget 
inom 70 meter från järnvägens spårmitt? Omnämnandet av avstånd 
från spårmitt kan då tas bort ur bestämmelserna b2-b3 (berört 
område syns istället i plankartan) vilket gör bestämmelserna lättare 
att tolka.” 
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Kommentar: Fastighetsbeteckningar förs in på grundkartan. 
 
Väster om planområdet, mot järnvägen är användningen park i 
gällande plan. Det innebär att utfart inte får anordnas över 
parkmarken varför bestämmelsen om utfartsförbud utgår. 
 
Planen har ingen bestämmelse om staket.  
 
U-området ändras så det täcker hela ledningsrätten. 
 
Egenskapsbestämmelserna b2 och b3 formuleras om och förtydligas.  
 

3. Trafikverket ”har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ändamål. Detaljplanens syfte är att öka byggrätten inom kvarteret. 
Trafikverket ser positivt på att kommunen utvecklar orten i ett 
stationsnära läge. Österlenbanan samt Tomelilla station ligger väster 
om planområdet. Österlenbanan är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
 
Inom detaljplanen säkerställs ett bebyggelsefritt avstånd på 25 
meter från järnvägen. Trafikverket anser att ingen ny bebyggelse, i 
synnerhet inte bostäder, ska uppföras närmare än 30 meter från 
spårmitt och att området närmast järnvägen ska förses med 
beteckningen ” mark som inte får förses med byggnad”. 
 
Buller  
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte 
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas ska bekostas av 
kommunen och/eller exploatören.  
 
För att säkerställa gällande riktvärden för trafikbuller innehålls 
anser Trafikverket att en erforderlig bullerutredning ska utföras, 
inte enbart en mätning. En bulleruträkning ska utgå från 
prognostiserad trafik år 2040 och ska omfatta både väg-och 
järnvägstrafik. Om riktvärdena överskrids, vilket är troligt i detta 
fall, ska kommunen redovisa hur det är möjligt att säkerställa 
riktvärdena både vid fasad och uteplats. Resultatet redovisas i 
planbeskrivningen och eventuella skyddsåtgärder ska framgå av 
plankartan. Med anledning av planområdets direkta närhet till 
järnvägen anser Trafikverket att även en vibrationsutredning ska 
genomföras. Även denna ska ta hänsyn till framtida trafik genom 
att utgå från prognosåret 2040. 
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Innan en buller-och eller en vibrationsutredning kan Trafikverket 
inte bedöma om detaljplanen kan medföra en påverkan på 
riksintresset. 
 
Planbestämmelser 
Det är något oklart vilken byggnadshöjd som gäller, 12 eller 15 
meter. Detta måste justeras på plankartan. Trafikverket förordar en 
högre bebyggelse och tätare exploatering i detta stationsnära läge. 
 
Trafikverket anser även att b4 bör formuleras om till: Vid 
nybyggnation ska bebyggelse utformas så att gällande riktvärden för 
trafikvärden för trafikbuller uppfylls både vid fasad och uteplats”. 
 

Kommentar: För att säkerställa att gällande riktvärde följs har 
buller -och vibrationsutredningar genomförts. Resultatet och behov av 
åtgärder enligt utredningarna redovisas i planbeskrivningen och som 
bestämmelser på plankartan.  
 
Högsta tillåtna nockhöjd är 15 meter inom hela kvarteret, utom för 
byggnader där kulturmiljövärdet kräver en lägra höjd. 
 
Egenskapsbestämmelse avseende buller ses över. 

 
4. E.On Energidistribution AB (E.On) ” Inom området 

har E.On markförlagd lågspänningskabel och kabelskåp, se 
bifogad karta.  
Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbete 
påbörjas. Kabelvisning 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.htlm 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning 
inte utan ledningsägarens medgivande och instruktioner 
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. 
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivå ändras ovanför markkabeln, så att 
reparation och underhåll försvåras. 
 
Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra 
befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör 
framgå av genomförandebeskrivningen” 
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Kommentar: Föreslagen text läggs till planbeskrivningen under 
rubriken Genomförande. 
 
 

5. Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad.” Samhällsbyggnad har 
synpunkter enligt följande: 
Cykelväg mellan Norregatan och stationsområdet längs med 
Byskillnadsgatan är planerad som åtgärd. Eventuella framtida in 
och utfarter kan påverka läge och utformning av denna 
(cykelvägen).” 

 
Kommentar: Framtida utfarter ska planeras i samråd med 
Teknik/Service- enheten.  
 
 

6. Byggnadsnämnden. ”Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 
komplettera planen med bestämmelserna att våningar över 6,5 
meter ska dras in från gräns mot allmän platsmark med minst 1,4 
meter runt hela kvarteret och balkonger inte får byggas ut över 
allmänplatsmark och därefter snarast ställa ut förslaget till 
detaljplan för Kv Laxen för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till detaljplan för Kvarteret Laxen är utställt för samråd från 
och med 16 april till och med 21 maj 2020. 
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att öka byggrätten 
inom kvarteret Laxen genom att planlägga hela planområdet för 
bostad och centrumändamål. Den föreslagna ändringen är i linje 
med gällande översiktsplan. 
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För Kv Laxen gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
I den södra delen av kvarteret tillåts bostäder och handel i två 
våningar, och i norra delen tillåts endast handel. Byggnadshöjden är 
begränsad till 5 meter i hela kvarteret. Mindre korsmarkerade 
områden får endast bebyggas med uthus med en byggnadshöjd på 
högst 2,5 meter. All övrig obebyggd mark inom kvarteret är 
planlagd med som mark med byggförbud. 
 
Förslagen förändring omfattar följande: 

• Bostäder och centrumverksamhet tillåts i hela området. 

• Tillåten byggnadshöjd ökas till 15 meter i hela kvarteret. 

• Mark med byggförbud begränsas till att säkra infarter till 
bakgårdar och de områden som idag belastas av 
fjärrvärmeledning.  

 
Den utökade byggytan medger att byggnader som uppförs i 
kvarteret kan utföras med genomgående lokaler mellan Norregatan 
och Järnvägen. Detta medför att tillexempel restauranger och 
butiker i framtiden kan få entréer både från Norregatan och från 
gångstråket längs järnvägen, vilket i sin tur ökar möjligheterna för 
verksamheterna att dra nytta av den ström av gående som går till 
och från stationen. 
 
I kvarteret finns flera byggnader som är utpekade i 
kulturmiljöprogrammet. Inne i centrum har man tidigare gjort 
bedömningen att kulturmiljöprogrammets skydd för byggnader är 
tillräckligt utan att införa ytterligare begränsningar i 
detaljplanebestämmelser. Den nya byggnadshöjden medger att två 
våningar byggs på de funkishus som ligger i kvarterets södra del, 
vilket gör att dessa inte behöver rivas om man vill utnyttja de nya 
byggrätterna. Kockska villan från 1913 är 13,5 meter hög vilket 
innebär att den redan idag utnyttjar den nya byggrätten. 
Bestämmelser om skydd har därför inte införts.  
 
Kvarteret har sedan tidigare varit slutet mot gaturummet. Detta är 
mest påtagligt i södra delen av kvarteret, medan gaturummet i 
kvarterets norra del är flackt och utbrett. Ökningen av byggrätterna 
påverkar därför inte den omedelbara upplevelsen för den som rör 
sig i kvarterets södra del, medan gaturummet upp mot 
Byskillnadsgatan kommer att bli mer slutet. Volymstudier visar att 
det är lämpligt att införa en bestämmelse om att våningar över 6,5 
meter ska dras in från gatulivet med minst 1,4 meter för att ge 
samma upplevelse som funkishusen på Laxen 6,7 och 8 ger. I norr 
mot Byskillnadsgatan kan volymen upplevas brutal mot 
envåningshusen på gatans norra sida. Samma bestämmelse kan 
därför iföras här. En bestämmelse som hindrar att balkonger byggs 
ut över allmän platsmark bör också införas. 
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Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden rekommendera 
Kommunstyrelsen att komplettera planen med bestämmelserna att 
våningar över 6,5 meter ska dras in från gräns mot allmän 
platsmark med minst 1,4 meter runt hela kvarteret och att 
balkonger inte får byggas ut över allmän platsmark och därefter 
snarast ställa ut förslaget till detaljplan för Kv Laxen för 
granskning.” 

 
Kommentar: Föreslagna bestämmelser för indrag av våningsplan 
och att balkong inte får byggas ut över allmän platsmark förs in på 
plankartan.  
 
 

7. Ystad-Österlenregionens miljöförbund.  
”Yttrande 
Ystad -Österlenregionens miljöförbund anse att handlingarna kan 
kompletteras enligt nedan. 
 
Buller 
De åtgärder, anläggningar och verksamheter som den aktuella 
detaljplanen behandlat och kommer att tillåta får ej förorsaka 
bullerolägenheter för boende i området. Följande råd, förordningar 
och vägledningar ska följas vid utformning av detaljplanen: 
 
Prop. 1996/97:53 Infrastruktur för framtida transporter. 
 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
 
-Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13) 
 
-Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från 
byggplatser (allmänt råd till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken) Av 
de allmänna råden framgår att den metod som beskrivs i 
Naturvårdsverket har i rapport 5417 ”Metod för 
immissionsmätning av externt industribuller” om de krav som kan 
ställas vid en bullermätning även bör kunna tillämpas för buller från 
byggplatser. 
 
När det gäller buller från tåg vet vi av erfarenhet från klagomål att 
när tågen bromsar in så gnisslar det. Vid beräkning av buller från 
tågen behöver detta gnissel beaktas. Av erfarenhet har 
bullerutredningar tagits fram i andra sammanhang med enbart buller 
från tåg som inte gnisslar. 
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Buller från tågstationen kan även komma från högtalarsystemet som 
aviserar avgångar och förseningar mm. Detta buller behöver också 
beaktas i en bullerutredning. 
 
Dagvatten 
 
Det framgår i underlaget att lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) är möjligt genom att använda befintliga grönytor. Det saknas 
utredning samt redovisning av hur lokalt omhändertagande av 
dagvatten kan utföras. 
 
Energi och klimat 
En utökad produktion av förnybar energi är en av förutsättningarna 
för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. 
 
Planbeskrivningen bör innehålla formuleringar som inspirerar till 
lokal förnybar energiproduktion, som till exempel 
solenergiproduktion. 
 
Vi anser att planbeskrivningen behöver kompletteras med ett 
resonemang kring hur området kan bidra till den nödvändiga 
omställningen av energisystemet. Byggnadernas orientering, 
taklutning, bygghöjd och eventuella skuggning bör beaktas eftersom 
detta i stor utsträckning påverkar förutsättningarna för en effektiv 
lokal energiproduktion. Byggnader bör även orienteras och 
utformas så att solinstrålningen kan tas tillvara genom välplanerad 
fönstersättning och solavskärmning. Även om det inte skulle vara 
aktuellt inom planen nu, så ger det möjlighet att installera det i 
senare skede utan planändring. För att minimerar skuggning av de 
delar av taket som är mest lämpade för solenergiproduktion, bör 
ventilationshuvar och andra uppstickande delar av taket placeras i 
nordliga lägen på taket. 
 
Om det i planbestämmelserna bestäms tillåten byggnadshöjd har vi 
förslag på formulering av planbestämmelse: ”Utöver tillåten 
byggnadshöjd medges anordnande av teknisk anläggning för 
produktion av förnybar energi”. 
 
Komplementbyggnader 
Det framgår inte av handlingarna hur komplementbyggnader som t 
ex tvättstuga, förråd, sophus, parkering och garage är tänkt att 
byggas. Detta behöver kompletteras. 
 
Om det är liten yta på platsen och för att få så mycket som möjligt 
av gröna ytor bör planen begränsa uppförande av 
komplementbyggnader. Miljöförbundet föreslår att 
avfallsrum/avfallshantering, cykelparkering, tvättstuga och förråd 
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anordnas i fastigheten istället just på grund av den begränsade ytan. 
På det sättet kan, till största sannolikhet, grönytefaktorn ökas upp 
samt att gemensamhetsytan blir större. 
 
Markförorening 
Det saknas information om eventuella markföroreningar i 
planbeskrivningen. Miljöförbundet anser att det utan provtagning 
inte går att avgöra omfattningen av eventuella åtgärder som krävs 
för att bedöma om fastigheten går att göra lämplig för planerat 
ändamål. 
 
Det krävs en översiktlig miljöteknisk markundersökning för att ta 
reda på om det finns föroreningar eller ej. Om det finns 
föroreningar krävs kompletterande provtagningar för att utreda om 
och i vilken omfattning åtgärder krävs. Miljöförbundet vill också 
informera om att utredningar gällande markföroreningssituationen 
kan vara tidskrävande. 
 
Inom kvarteret Laxen har det enligt planbeskrivningen funnits en 
bensinstation, en träimpregnering samt att det bedrivs en 
tandläkarverksamhet. Det två första hade med dagens lagstiftning 
varit anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter på grund av deras 
miljöpåverkan. Tandläkare är även de en miljöfarlig verksamhet 
även om de inte är anmälningspliktiga. Tandläkare har i många år 
hanterat amalgam som innehåller kvicksilver. Detta ansamlas i 
rörledningar inom byggnaden med även ut i kommunala ledningar 
samt vidare till reningsverk. Sedan 20-25 år tillbaka har många 
tandläkaren installerat amalgamavskiljare fast dessa skiljer inte av till 
100 procent, vilket innebär att en liten del av amalgamet rinner förbi 
avskiljaren och ut till kommunala avloppsledningar till reningsverk 
och i värsta fall ut till recipient.” 

 
Kommentar: För att säkerställa att gällande riktvärde följs har 
en buller- och vibrationsutredning genomförts. Resultatet från 
utredningarna redovisas i planbeskrivningen och som bestämmelser 
på plankartan.  
 
Resultat från tidigare genomförda markundersökningar redovisas i 
planhandlingarna. 

 
Parkering ska anordnas inom planområdet på den egna fastigheten. 

 
8. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Yttrande om ny 

detaljplan för Kv Laxen, Tomelilla. Ert dnr: Ks 2013/148 
”Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att 
förslagen till säkerhetshöjande åtgärder, som nämns i 
riskutredningen efterlevs.” 
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Kommentar: Resultaten från riskutredningen kommer följas i 
frågan om säkerhetshöjande åtgärder. 
 

 
9. Skanova (AB) ”Yttrande 

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 genomförande beskrivningen: 
 
” Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren.” 
 

 
 
Kommentar: Föreslagen text läggs till planbeskrivningen 
under rubriken Genomförande.  
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10. Söderlenbostäder ”anser att planförslaget i stort uppfyller våra 

önskemål om ökad byggrätt i kvarteret för att kunna erbjuda både 
bostäder och verksamhetslokaler. 
 
Vi håller med om att det är ett kvarter som lämpar sig för både 
bostäder och centrumbebyggelse med sitt stations- och 
centrumnära läge. Vi tycker att den föreslagna planen väl stämmer 
med Tomelillas planer och vision om att skapa hållbara och 
attraktiva boende och tror att det har stor betydelse för att 
Tomelilla ska bli en attraktiv boendeort.  
 
Kvarteret Laxen har alla fördelar med närhet till kommunikationer, 
närhet till samhällsservice, närhet till handel och sociala ytor och 
olika verksamheter. Vi anser att en förtätning av bebyggelsen 
kommer att förstärka fördelarna.  
 
Kvarteret Laxen har präglats av närheten av järnvägen och anser att 
karaktären av området kommer att kunna bibehållas genom de 
byggnader som har utpekats och getts skydd genom 
kulturmiljöprogrammet.  
 
För att kunna skapa ett levande och attraktivt kvarter måste det 
finnas möjlighet för utbyggnad av både bostäder och 
verksamhetslokaler. De restriktioner och byggnadstekniska åtgärder 
som anges i planen med anledning av riskutredningens slutsatser 
anser vi vara en avvägning mellan järnvägens behov och 
möjligheten att utveckla området. Vi vill understryka att mer 
omfattande restriktioner kommer att begränsa möjligheterna att 
utveckla kvarteret.  
 
Planförslaget ger oss många möjligheter att utveckla byggnaden 
utmed järnvägsområdet. Den ökade tillåtna byggnadshöjden ger oss 
möjligheten att genom att höja takstolarna skapa trevliga lägenheter 
på en vind som idag är outnyttjad. Att hela planområdet får 
användas till centrumändamål gör att denna byggnad som ligger i 
direkt anslutning till järnvägsspåret kan inrymma restaurang, café, 
mindre butiker kontor, kontorshotell och andra verksamheter. 
Genom att kunna tillföra verksamheter som kan bidra till att 
stationsområdet blir mer effektivt får det positiva effekter för 
områdena intill.  
 
Gällande möjligheten till utbyggnad av huskroppen längs med 
Norregatan har vi några funderingar kring markreservatet som går 
centralt genom fastigheten Laxen 6. Det är önskvärt från vår sida 
att markreservatet kan komma att antingen få bebyggas om det 
genom teknisk anordning ändå går att komma åt ledningarna eller 
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att markreservatet kan gå att förskjuta i den mån ledningarna kan 
förflyttas om reservatet kommer att begränsa möjligheterna att 
bygga ut. Vidare har vi vid tidigare funderingar över utbyggnaden 
för biografen behövt göra viss byggnation i anslutning till den 
befintliga källaren och för att inte begränsa möjligheterna för en 
utbyggnad av biografen önskar vi att planen inte har ett generellt 
förbud mot källare utan att källare kan medges i anslutning till 
befintliga eller där nivåskillnaden inte utgör ett hinder.  
 
En utökad byggnation av kvarteret kommer att innebära att fler 
människor kommer att vistas i området men eftersom 
tillgängligheten redan är stor med vägar, gång-cykelvägar, goda 
parkeringsmöjligheter håller vi med om att en utökad byggrätt inte 
nämnvärt kommer att påverka kringliggande bebyggelse.  
 
Slutligen tror vi att läget med närheten till framför allt 
stationsområdet och alla de fördelar tågtrafiken kan ge gör att 
kvarteret laxen kommer vara en viktig av Tomelilla framtida 
utveckling och anser att det är viktigt att planen tillåter en sådan 
utveckling.” 

 
Kommentar: Säkerhetsavstånd och restriktioner som Järnvägen 
ger upphov till och som Länsstyrelsen och Trafikverket påtalat 
kommer följas.  
 
Markreservat med u-område som skyddar allmännyttiga ledningar, 
optokabel och fiberledningar kommer vara kvar.  
 
Källarförbudet kommer finnas kvar med hänsyn till 
nivåskillnaderna och dagvattenhanteringen inom planområdet. 
 

 
 

11. Privatperson 11. ”Jag ställer mig helt emot planläggningen av dessa 
HÖG-hus. Det förstör hela området och framförallt läget och 
utsikten för hyresgäster boende hos mig. Vi har en otroligt mysig 
innergård som verkligen skulle ändra skepnad och därmed sänka 
värdet av min fastighet.” 

 
Kommentar: Bebyggelsen kommer att bli tätare och högre. Den 
nya bebyggelsen blir med stadsmässig vilket passar väl i det 
stationsnära läget. Det är en naturlig utveckling i detta läge. 
Indraget av tredje och eventuell fjärde våning från gatan kommer att 
innebära en viss anpassning till intilliggande bebyggelse.  
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Förändringar efter samråd  

Plankarta 

• Fastighetsbeteckningar samt gatunamn har lagts till i grundkartan. 

• Nytt område som inte får bebyggas har lagts till inom 30 meter från 
järnvägen.  

• Bestämmelser om varsamhet och skydd av kulturvärde har lagts till.  

• Bestämmelse om vibrationer har lagts till. 

• Utfartsförbudet har tagits bort eftersom parkmarken i gällande plan 
utanför planområdet fyller samma funktion. 

• Vissa egenskapsbestämmelser har förtydligats. 
 

Planbeskrivning 

• Rubrikerna ”Miljöförhållanden” och ”Buller- och 
vibrationsutredning” med tillhörande text och figur, har lagts till med 
hänsyn till tidigare markanvändning och närheten till tågtrafik. 

• Text om vad föreslagen detaljplan innebär och tillåter har ändrats och 
utvecklats under rubriken ”Planförslag”. 

• Tidplanen har ändrats. 

• Text med dagvatten har lagt till.  
 
 

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Synpunkt om att ta bort källarförbud har inte tillgodosetts.  

Samlad bedömning 

Kommunens samlade bedömning är att inkomna synpunkter i största 
möjliga mån har tillgodosetts och kommunen avser lyfta detaljplanen 
till kommunstyrelsen för granskning. 
 

Medverkande tjänstemän 
 
 
Terese Bruhn Kerstin Torseke Hulthén 

Planarkitekt tf Planchef   
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 128 Dnr KS 2022/50 

Återkallat planuppdrag för Sparven 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar återkalla planuppdrag för kv Sparven. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-02-29 att ge samhällsbyggnad i uppdrag 
att för prövning utarbeta förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Sparven 1. 

Fastighetsägaren till Sparven 1 har ansökt och beviljats ett planuppdrag för ändring 
av detaljplan för nämnd fastighet. Hans avsikt var att kunna bedriva gym i större 
delen av fastigheten, samt hyra ut resterande delar av fastigheten för andra ändamål, 
såsom kontor och lager. Han har även önskemål om att möjligheten för bostad 
kvarstår.  

Förutsättningarna har ändrats för att gå vidare med planarbetet för ny detaljplan efter 
att planförslaget ställts ut på samråd. Fastighetsägaren har inkommit med önskan att 
avsluta planarbetet och återkalla planuppdraget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Fastighetsägaren faktureras enligt planavtal för samrådshandlingar. 

Barnperspektivet 
Återkallande av planuppdrag har ingen negativ inverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Återkallande av planuppdrag har ingen negativ inverkan på kommunens miljömål. 

Uppföljning 
Efter återkallande av planuppdrag för Sparven 1 avslutas ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar återkalla planuppdrag för kv Sparven. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 128 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2022.2137. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 121 Dnr KS 2022/101 

Riktlinje för tomtkö för privat bostad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinje för tomtkö för privat bostad, handlingsid: 
Ks 2022.2123. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återrapport ska ske till 
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per tertial. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun kommer inom kort att införa en e-tjänst till den kommunala 
tomtkön. Detta för att säkerställa en mer rättssäker, effektiv och aktualiserad kö. 
Detta då det tidigare har varit svårt att bedöma aktualiteten i tomtkön då man inte 
varit tvungen att förnya eller bekräfta sin plats. 

Tidigare har också företag kunna ställa sig i kö på inte sällan flera tomter. 
Förvaltningen föreslår att tomtkön enbart skall vara för privatpersoner där företag 
kommer att erbjudas bostadsmark via markanvisningar och markanvisningsavtal. 

Kopplat till aktualiteten och för att möta kommuninvånarens förväntan anser vi 
också att man bara ska kunna stå i kön på de områden där vi har ett planuppdrag för 
att frigöra tomter. 

I det fall det finns tomter som inte efterfrågats via tomtkön ska de även kunna 
marknadsföras och förmedlas via andra kanaler, såsom exempelvis Hemnet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förtydligandet av riktlinjerna kommer att göra att förvaltningen får en tydligare och 
effektivare styrning.  

Genom att använda sig av ytterligare kanaler torde det inte vara orimligt att 
kommunen når fler intressenter varför priset för tomterna borde kunna gå upp vilket 
på sikt vore positivt för ett allmänt ökat bostadsbyggande.    

Barnperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 121 forts. 

Miljöperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.  

Uppföljning 
Pris och prisförändringen av försäljning följs upp via mäklare efter ett år. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
förvaltningens förslag till riktlinje för försäljning av tomtmark, med handlingsid: Sbn 
2022.905. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2022, handlingsid: Ks 2022.1905. 

Riktlinje för försäljning av tomtmark för privatbostad, handlingsid: Ks 2022.2123. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
förvaltningens förslag, med handlingsid: Sbn 2022.905, med förtydligande att 
riktlinjen ska heta ”Riktlinje för tomtkö för privat bostad”. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta anta riktlinje för 
tomtkö för privat bostad, handlingsid: Ks 2022.2123, samt att återrapport ska ske till 
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per tertial. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
Per-Martin Svenssons förlag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Beslutad av: Samhällsbyggnadsnämnden 
Datum: 2022-06-17 
Beslutsparagraf: Sbn § xx/2022 
Börjar gälla: xxxx-xx-xx 
Dokumentansvarig politisk instans: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Enhetschef näringsliv och 
exploatering 
Följs upp: Varje mandatperiod eller oftare vid behov 

Diarienummer: Sbn 2022/82 
 

Kommunal författningssamling 
Nr xx 

 

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

Riktlinje för 
försäljning av 
tomtmark för 
privatbostad   
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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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Riktlinje för försäljning av tomtmark för 
privatbostad  
Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra kommunens grundläggande principer 
för hur Tomelilla kommun ska sälja tomtmark för privatbostad till 
privatpersoner. Kommunal tomtmark till företag regleras via Riktlinje för 
markanvisningsavtal.   
 

Utgångspunkter och mål för bostadstomtmark i Tomelilla 
kommun 
I Tomelilla kommun finns ett antal vägledande/styrande dokument som kan anses 
relevanta för riktlinjerna för försäljning av tomtmark för privatbostad där visionen 
och bostadsförsörjningsstrategin kan anses vara extra relevanta. I det fall visionen 
och eller bostadsförsörjningsstrategin revideras bör man också revidera dessa 
riktlinjer.  

 

Tomelilla kommun skall tillhandahålla en kommunal tomtkö. 

• Bara privatpersoner kan stå i tomtkön med syfte till bostad för eget bruk.  
• Det är bara möjligt att stå i kö på ett område där det finns tomter alternativt där 

kommunen via ett planuppdrag fattat beslut om tomter. 
• Tomter och områden med planuppdrag för tomter till tomtkön skall 

kommuniceras via www.tomelilla.se. 
• Tomtkön görs tillgänglig genom en e-tjänst. 
• Sökande måste bekräfta sin plats elektroniskt årligen. 

 

I det fall det finns tomter utan sökande i tomtkön kan tomterna marknadsföras och 
förmedlas också via andra kanaler.   
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 120 Dnr KS 2022/46 

Reglemente gällande omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för mandatperioden 
2023-2026 med ändringen i § 13 att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i 
den pensionsgrundande inkomsten. 

Ärendebeskrivning 
Organisations- och arvodesberedningen beslutade den 25 april 2022, OAB § 
19/2022, att föreslå kommunfullmäktige att anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för mandatperioden 
2023-2026.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, ks § 72/2022, beslutades att 
återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda om det är möjligt att 
göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda utom för 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Kanslichef Johan Linander har diskuterat frågan med löneavdelningen i Ystad och 
fått följande information:  

Att pensionsavsättning görs enbart på arvodena och inte på ersättning för förlorad 
arbetsinkomst följer gällande pensionsreglemente § 13. Detta överensstämmer också 
med SKR:s förslag, OPF-KL 18, kap. 3 § 4. Men Tomelilla kommun är inte de första 
som reagerar på detta, utan Ystads kommun har precis i samma funderingar som vi.  

Under 2021 betalades 303 943 kr ut i ersättning för förlorad arbetsförtjänst till de 
förtroendevalda i Tomelilla kommun. En avsättning på 4,5 % på detta belopp skulle 
innebära 13 677 kr, med andra ord ett blygsamt belopp.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades att byta arvoden mot ersättning 
för förlorad arbetsinkomst vad gäller pensionsavsättning. 2021 betaldes ca en miljon 
kronor mer ut i fasta arvoden och sammanträdesarvoden än vad betalades ut för 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Med andra ord skulle kommunen spara in ca 
45 000 kr om pensionsavsättning för arvoden skulle tas bort och ersättas med 
pensionsavsättning för ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

173



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 120 forts. 

 

Förvaltningens förslag är därför att fortsätta göra pensionsavsättning för alla 
arvoden, men att också lägga till pensionsavsättning för ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Detta skulle vara i linje med det beslut som kommunfullmäktige i 
Ystads kommun förväntas fatta.  

För löneavdelningen i Ystad är det i princip inget merarbete alls. De bara fyller i en 
bock till när de skickar filen till KPA, vilket görs en gång per år. 

I reglementet föreslås en ändring i § 13. I andra stycket läggs till att ersättning för 
förlorad arbetsinkomst ska vara pensionsgrundande, medan det i fjärde stycket tas 
bort att det inte ska vara pensionsgrundande.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en kostnad på ca 14 tkr. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har funnit att förslaget gynnar seniorer i högre utsträckning än barn.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Nytt pensionsreglemente antas av kommunfullmäktige inför varje mandatperiod. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för mandatperioden 
2023-2026 med ändringen i § 13 att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i 
den pensionsgrundande inkomsten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.2119. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 120 forts. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen § 72/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att 
utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för 
förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2022: 

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

_________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: dag månad 2022 
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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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§ 1 Tillämpningsområde 
 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid. 
 
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- eller pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda. 
 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser. 
 

§ 2 Stöd för återgång till arbete 
 

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidsbegränsat 
omställningsstöd och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för 
förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 
 
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller 
hennes omställning till nytt arbete. 
 

Omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 
 
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
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arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 
 
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. 
 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 50 procent. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före 
avgångstidpunkten.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. 
 
Det ekonomiska omställningsstödet samordnas med förvärvsinkomster över 3 
inkomstbasbelopp. 
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med minst 40 procent av 
heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast 
från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
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omställningsstöd enligt 4 § upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalda fyller 65 år. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den 
förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 40 procent 
av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. 
 
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster. 
 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i 
Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 
 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med 
andra förvärvsinkomster om inte annat anges. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. De förtroendevalda bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten 
tagit emot sådan ansökan. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 
 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt omställningsstöd. 

181



 
 

 

 

7 (17) 

 

 
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd 
eller förlängt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom 
oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på 
annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
 
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

Pensionsbestämmelser 

§ 10 Tillämpningsområde m.m. 
 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen. 
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första 
gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattas av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 
67 års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde 
skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 
 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade. 
 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensionsbestämmelserna. 
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§ 11 Pensionsförmånernas omfattning 
 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 
a. avgiftsbesetämd ålderspension 
b. sjukpension 
c. efterlevandeskydd 
d. familjeskydd 

§ 12 Avgiftsbestämd ålderspension 
 
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4-9 i 
pensionsbestämmelserna. 

§ 13 Pensionsgrundande inkomst 
 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 
 
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) 
utgivna kontanta ersättningar 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och 
som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller ledighet 
enligt föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag 
från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med 
vad som avdragits. 
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalats ut 
till förtroendevald för semesterförmån, tjänstepensionsförmån eller ersättning 
som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 14 Pensionsavgifter 
 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes 
pensionsgrundande inkomst enligt § 4. 
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Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 
 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande 
inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill den förtroendevalde 
har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent 
på hela den pensionsgrundande inkomsten. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och 
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap 9 § kommunallagen befrias 
från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift 
tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. 
 
 Anmärkning 

 Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen) Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 
Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent 
av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. 

§ 15 Pensionsbehållning 
 
Pensionsavgiften för ett kalenderhalvår avsätts senast den 31 mars följande år 
till en pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där 
den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses 
summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun 
eller landsting/region. 
 
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 16 Information 
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Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift. 

§ 17 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt 
§ 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och fullmäktige. 
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan 
ansökan. 
 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 procent av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalningen av förmånen börjar. 

§ 18 Uppgiftsskyldighet 
 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av 
pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 19 Sjukpension 
 
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 
 

185



 
 

 

 

11 (17) 

 

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättningen beviljades. 
 
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 
 
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- 
eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller 
aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. 
 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken kan lämnas. 
 
 Anmärkningar 
 1. Sjukpension utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). 

2. Sjukpension ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för 
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 20 Efterlevandeskydd 
 
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas ut till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo 
eller barn vid förtroendevalds död. 
 
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspension börjat utbetalas till 
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år.  
 
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas. 
 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till make/maka, registrerad partner 
och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller 
adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år. 
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Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska 
pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn. 
 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året 
före utbetalning av förmånen börjar. 

§ 21 Familjeskydd vid förtroendevalds död 
 
Familjeskyddet betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.) 

§ 22 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 
 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 23 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
 
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

§ 24 Finansiering 
 
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommunen och 
landsting/region. 

§ 25 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 
 
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras 
enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde 
eller förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 26 Uppgiftsskyldighet m.m. 
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Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 27 Tillämpningsområde m.m. 
 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder i kraft vid den tidpunkt då OPF-
KL18 antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige 
beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 28 Rätt till familjeskydd 
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 29 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 
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En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en 
anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom 
anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 

§ 30 Familjeskydd till efterlevande vuxen 
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet. 

§ 31 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 
 
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas 
upp med förändringen av prisbasbeloppet. 
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 32 Familjeskydd till efterlevande barn 
 
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 
 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för 
vård och fostran i adoptionssyfte. 

§ 33 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 
 
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp 
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delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till 
vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet 
av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 
 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 34 Utbetalning av förmåner 
 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på 
förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 
 
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 
 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på 
förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. 
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Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 
8 § första stycket FAL. 
__________ 

Bilaga – Vissa förtydliganden till OPF-KL 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen 
 
Med förtroendevald avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och 
ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 
 
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande 
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag 
(2006:369) 

2. Heltid och betydande del av heltid 
 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Vad som 
menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen. 
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 
401 %, motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, 
borde vara en lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 
1982/83:97 tar departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om 
utfästelse om visstidspension. 

3. Efterskydd 
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Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning. 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 
 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 
 
Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som 
berör pensionsområdet, direkt eller indirekt, - till exempel genom 
skattesystemet, eller vid omständigheter som ses som force majeure, ska 
avvikelse kunna göras från nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 
 
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (T) genom 
att multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret 
(t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker 
vid utgången av kalenderåret (t+1). 
 
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen i stället räknas upp genom att multipliceras med en 
tolftedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet 
kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar 
betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som 
närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 
 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande 
IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 72 Dnr KS 2022/46 

Reglemente gällande omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att 
utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för 
förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat reglementet för 
omställningsstöd och pension vid ett par tillfällen.  

För innevarande mandatperiod har Tomelilla kommun ett pensionsreglemente som 
utgår från SKR:s förslag, men med några lokala nedjusteringar som gör att 
förtroendevalda i Tomelilla kommun har sämre förutsättningar än förtroendevalda i 
de flesta andra kommuner. Beredningens ledamöter har kommit fram till att det är 
rimligt att förtroendevalda i vår kommun har lika goda villkor som förtroendevalda i 
andra kommuner.  

Förslaget innebär ett antal förändringar, men de största skillnaderna är gällande tiden 
för omställningsstöd, tre år i stället för ett år, samt att nivån höjs från nuvarande 50 
% till maximalt 85 % i två år och 60 % det tredje året. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1157. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2022, handlingsid: Ks 2022.1524.  

Organisations- och arvodesberedningen § 19/2022 Pensionsreglemente, handlingsid: 
Ks 2022.1444.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 72 forts. 

SKR OPF-KL 18, handlingsid: Ks 2022.1157. 

Kommentar till OPF-KL18, handlingsid: Ks 2022.1158. 

Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda, handlingsid: 
Ks 2022.1632. 

Tidigare behandling 
AOB § 19/2022: 

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: 
Ks 2022.1157. 

 

Ksau § 88/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1157. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen med uppdrag att utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning 
på förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande.  

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kanslichef Johan Linander 
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Organisations- och arvodesberedningen 

 
 
Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 25 april 2022,  

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

 Jörgen Prahl (M), ordförande 
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande  
Ingvar Karlsson (C) 
Claes Melin (MP) 
Linda Ekelund (V) kl. 15.00-16.15 
Bo Herou (KD) via länk 
 
 
 

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

   
Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)    
 
Justerade paragrafer  § 16-19 
 
Justeringens plats  Digital justering       april 2022 
och tid   
 
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Johan Linander 
 
 
Ordförande  
 Jörgen Prahl (M) 
 
Justerare  
 Tina Bergström-Darrell (S) 
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och 
arvodesberedningen 

 
§ 16 Valnämndens reglemente 2023-2026 
§ 17 Valberedningsnämndens reglemente 2023-2026 
§ 18  Krisledningsnämndens reglemente 2023-2026 
§ 19 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL) 
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Organisations- och arvodesberedningen § 19  
 
 
Reglemente gällande omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) 
 
Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta SKR:s förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1157. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisations- 
och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat reglementet för omställningsstöd och pension vid ett 
par tillfällen.  

För innevarande mandatperiod har Tomelilla kommun ett pensionsreglemente som utgår från SKR:s 
förslag, men med några lokala nedjusteringar som gör att förtroendevalda i Tomelilla kommun har 
sämre förutsättningar än förtroendevalda i de flesta andra kommuner. Beredningens ledamöter har 
kommit fram till att det är rimligt att förtroendevalda i vår kommun har lika goda villkor som 
förtroendevalda i andra kommuner.  

Förslaget innebär ett antal förändringar, men de största skillnaderna är gällande tiden för 
omställningsstöd, tre år i stället för ett år, samt att nivån höjs från nuvarande 50 % till maximalt 85 % 
i två år och 60 % det tredje året. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är svårt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär. Det beror på vilka 
förtroendevalda som väljs till kommunalråd och oppositionsråd, hur länge de får behålla sina uppdrag, 
hur gamla de är när de slutar på sina poster, om de snabbt får nytt jobb osv.  
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Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön. 

Uppföljning 
Reglementet gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) följs upp och 
beslutas inför varje ny mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag  
SKR OPF-KL18, handlingsid: Ks 2022.1157. 
Kommentar till OPF-KL18, handlingsid: Ks 2022.1158. 
B 14:08 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda, handlingsid: Ks 
2022.1159. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

215



                                                                                                      2018-09-14 

5 

 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 122 Dnr KS 2022/11 

Medlemskap i Föreningen Energikontor 
Sydost 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor 
Sydost från den 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2022, ks § 5/2022, att lämna ett 
indikativt svar om att söka medlemskap i Energikontoret Sydost. Detta efter att 
styrelsen för Skånes Kommuner hade beslutat söka ny huvudman för Energikontoret 
Skåne. 

Energikontor Sydost har nu skickat ut en formell inbjudan till alla kommuner i Skåne 
att bli medlemmar i föreningen Energikontor Sydost från den 1 januari 2023. Tanken 
är att den verksamhet som Energikontor Skåne bedriver ska fusioneras in i 
Energikontor Sydost.  

Föreningen Energikontor Sydost äger bolaget Energikontor Sydost AB som bedriver 
själva verksamheten. Genom medlemskapet i föreningen blir Tomelilla kommun 
indirekt ägare av bolaget. Bolaget hade under 2021 en omsättning på ca 17 mnkr och 
ett positivt resultat på ca 1 mnkr. Bolaget har en stabil ekonomi med ett fritt eget 
kapital på drygt 6 mnkr.  

Förvaltningen ser stor nytta av samverkan inom energi- och klimatområdet. 
Kommunen får en ökad kunskap och ett effektivare arbete genom att delta i olika 
projekt som till exempel Fossilbränslefria kommuner 2.0. Energikontoret Skåne har 
historiskt bedrivit flera projekt för att stärka det regionala näringslivet genom 
energieffektiviseringar. 

Ett medlemskap i föreningen Energikontor Sydost ger tillgång till den redan 
etablerade samverkansplattformen och ger dessutom möjlighet till att söka medel för 
fortsatt kommunal energi- och klimatrådgivning. Det finns idag en stor efterfrågan 
på den rådgivning som kommunen erbjuder i ett samarbete med Simrishamn och 
Ystads kommuner. Till följd av höga elpriser förväntas efterfrågan öka ytterligare.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 122 forts. 

 

Ansökan måste vara Föreningen Energikontor Sydost tillhanda senast den 1 
september 2022 med vanlig post. Beslut kan fattas av kommunstyrelsen tidigast den 
31 augusti 2022 och för att lösa detta problem är tanken att ansökan undertecknas 
och skickas in redan efter kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om förslag till 
kommunstyrelsen, under förutsättning att detta är positivt. Ansökan görs givetvis 
med förbehåll för kommunstyrelsens beslut den 31 augusti. Om detta beslut skulle 
bli negativt dras ansökan tillbaka. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreningen Energikontor Sydosts styrelse har för år 2023 föreslagit en årsavgift på 
2 500 kr. Denna avgift är under förutsättning att samtliga Skånes kommuner blir 
medlemmar, annars kvarstår årsavgiften på 5 000 kr. 

Utöver årsavgiften till föreningen betalar samtliga medlemskommuner 1 kr per 
invånare i serviceavgift per år till bolaget. Om samtliga Skånes kommuner blir 
medlemmar så minskas serviceavgiften med 2 500 kr. Med andra ord blir kostnaden 
för Tomelilla kommun ca 13 700 kr eller 18 700 kr, beroende på om samtliga skånska 
kommuner blir medlemmar eller inte. 

Barnperspektivet 
Ett strategiskt energi- och miljöarbete är givetvis viktigt både för barn och vuxna. 

Miljöperspektivet 
Föreningen Energikontor Sydosts stadgar, § 3, beskriver föreningens ändamål: 

”Föreningens ändamål är att främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt 
utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och 
miljöarbete. Detta görs via insatser med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering, 
effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi, samt därtill kopplade 
kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära 
samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle, och syfta till utveckling av 
människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, transport-, service 
och fastighetssektorn m.fl.” 

Ett strategiskt energi- och miljöarbete är givetvis mycket positivt ur ett 
miljöperspektiv. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 122 forts. 

Uppföljning 
Medlemskapet bör följas upp så att det ger de positiva effekter som förväntas. 
Förslagsvis bör en utvärdering göras under 2025 när Tomelilla kommun är inne på 
sitt tredje år som medlem. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor 
Sydost från den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.2124. 

Välkommen till Energikontor Sydost, handlingsid: Ks 2022.1671. 

Om Energikontor och energirådgivning, handlingsid: Ks 2022.1672. 

Finansieringsmodell 2023, handlingsid: Ks 2022.1673. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen § 5/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar lämna ett indikativt svar om att söka medlemskap i 
Energikontoret Sydost. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsutveckling Madeleine Wahlund 
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Varmt välkomna 
Ett gemensamt starkt energikontor och en gemensam 
energi- och klimatrådgivning i södra Sverige 
”Fredagen den 29 april 2022 fattades ett historiskt beslut på Föreningen Energikontor Sydosts 
årsstämma: ny finansieringsmodell och möjlighet till 34 nya medlemmar.” så löd budskapet i det 
pressmeddelande som med glädje och stolthet annonserades ut efter 2022 år föreningsstämma i 
sydost. 

 

Vi vill med denna inledning välkomna er, Skånes 33 kommuner och Region Skåne, till ett nytt och viktigt 
steg i arbetet med att etablera Sveriges största och mest slagkraftiga energikontor. Från och med den 
1/1–2023 kommer Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne tillsammans bilda ett starkt 
kompetenscentrum vars syfte blir att främja ett robust energisystem genom insatser som bidrar till 
energieffektivisering, effektiv energianvändning och som ökar andelen förnybar energi.  

 

Lokal och regional politisk förankring 

Ett Energikontors verksamhet möjliggörs genom ett lokalt och regionalt politiskt stöd. Det är en 
förutsättning för oss om vi ska behålla nationella uppdrag och finansiering samt europeisk finansiering. 
Vi är därför ödmjukt tacksamma för det intresse ni kommuner och Region Skåne visat avseende att 
följa med oss på denna resa in i vår nya organisationsform och ge oss möjligheten att skapa en 
livskraftig verksamhet.  

 

Betydelsen av ert medlemskap 

Ett medlemskap i föreningen ger er fortsatt tillgång till stöd för energi- och klimatrådgivningen. Det 
ger er också möjligheter att tillsammans med oss och övriga medlemmar utveckla och ingå i 
gemensamma satsningar för att öka medvetenhet och kunskap kring energi- och klimatomställningen. 
Våra målgrupper är tjänstepersoner och politiker i er egen verksamhet samt företag, näringsliv, 
organisationer och, via energi- och klimatrådgivarna, även era medborgare.  

Via medlemskapet får ni alltså fortsatt nytta av energikontorets kompetens. Medlemskapet är också 
en förutsättning ta del av att vår förmåga att via lyckad projektutveckling växla upp lokala och regionala 
medel så fler kompetenser kan förstärka arbetet och flera åtgärder och insatser kan genomföras.  

 

Vi ser fram emot att fortsätta  
samarbetet med er! 
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Information om tidplan 

I detta utskick får ni information om hur ni hittar  
- Föreningens stadgar 
- Beslut från förenings- och bolagsstämma (samt bilagor)  
- Informationshäfte om energikontor och energi- och klimatrådgivning  
- Bolagsordning 
- Ägardirektiv 
- Verksamhetsberättelse från bolaget 2021 

Detta ska ge er en möjlighet att få en bild av den verksamhet som Energikontor Sydost bedriver och 
de riktlinjer som idag styr medlemskap och hur bolaget arbetar för att leverera enligt tilldelat 
uppdrag.   

v19 Blankett för avtal och ansökan om medlemskap skickas till alla kommuner 
och till region Skåne. Vi har för avsikt att ansökan ska kunna fyllas i digitalt 
(länk kommer) 

- Fyll i blankett och signera avtal 
- Skicka original till 

Föreningen Energikontoret Sydost 
Smedjegatan 37 
352 46 Växjö 

17 juni Under midsommarvecka kommer vi göra en uppsamling för att bedöma 
ansökningsläget. Kan ni skicka in senast den 17:e juni underlättar det för oss. 

1 september  Sista ansökningsdag 

30 september  Beslutsmöte för Föreningen energikontor Sydost 
 Godkända ansökningar signeras av styrelsens ordförande 

- Inskannade kopior e-postas till respektive medlem 
- Medlemskapet träder i kraft 1/1 2023 

25 november  Ny indikativ budget för förening och bolag 

Höst/vinter Arbete med att förbereda fusion. Utarbeta förslag på organisation, 
styrelsesammansättning och nya styrdokument. 

Vinter/vår Valberedningens arbete med att ta fram förslag på ledamöter till 
föreningens och bolagets styrelser 

1 januari 2023  Fusion av Energikontorens operativa verksamheter 
Februari  
 

Fakturering av medlems- och serviceavgift  
- Två fakturor skickas till samtliga medlemmar 

o Medlemsavgift till föreningen Energikontor Sydost 
o Serviceavgift till bolaget Energikontor Sydost AB 

Avgiften utformas i enlighet med beslutet på stämmorna för förening och 
bolag. 

Februari Fastslå budget för den operativa verksamheten. 

April/maj Stämmor och konstituerande möten med beslut om 
- Ev nytt namn 
- Ny styrelsesammansättning 
- Nya styrdokument 
- Medlemsavgift för 2024 
- Serviceavgift för 2024 
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Skicka e-post till nymedlem@energikontorsydost.se  
Hit kan du skicka alla typer av frågor – vi är flera medarbetare som hjälper dig här 

 
 

  
 

 

Styrelseordförande Föreningen Energikontor 
Sydost 

oliver.rosengren@vaxjo.se  

 

 

Styrelseordförande Skånes Kommuner  
Foto: Precious People 

patric.aberg@ostragoinge.se  
 

 

Vd Energikontor Sydost AB 
Christel.liljegren@energikontorsydost.se  

 

 

 Förbundsdirektör Skånes Kommuner 
nina.martensson@skaneskommuner.se  

 

  
 
Här samlar vi information och FAQ 
www.energikontorsydost.se/nymedlem  

 

 

 

Strateg, Energikontoret Skåne 
gustaf.wiklund@skaneskommuner.se  
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Energikontor 

för att förändra och förbättra 
samhället ur ett energi- och 
hållbarhetsperspektiv 
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1. Vi är 16 Energikontor i Sverige 

Energikontorens uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål 

och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Vi finns i hela landet där 

vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar 

Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta 

initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta 

gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och 

utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. 

Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Energikontorens Styrkor 
• Flexibla och kan agera snabbt 

• Oberoende aktör – opartisk information 

• Kan genomföra projekt, uppdrag och kampanjer i hela landet  

• Nätverk – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt 

• Etablerad aktör– lokalt och regionalt förankrade 

• Bred kompetens inom energiområdet 

• Erfarenhet att leda stora som små projekt 
 

2. Vår historia och grund 
År 1996 startade de första kontoren i Sverige (det fanns förlagor i Europa) med stöd från EU, 

genom finansieringsprogrammen DG TREN, SAVE. Målen med Energikontoren var att de skulle 

fungera som regionala kompetenscentrum inom energisektorn och arbete skulle ske i samverkan 

med Energimyndigheten och olika regionala aktörer. I det grundläggande styrdokumentet, de sk. 

SAVE-stadgarna, fastslog att 

• Energikontorets främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor 

• Kontoret stöds politiskt från de regionala och/eller lokala myndigheterna inom sitt 
verksamhetsområde 

• Kontoret har egen budget och resultaträkning  

• I dess styrande organ ingår bland annat folkvalda på lokal nivå samt representanter för 
andra relevanta aktörer i regionen  

• Kontoret har egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara 
energikällor 

• Kontorets strategi inriktar sig främst på hushållens, kommunala verksamheters och de 
små och medelstora företagens energitillförsel och energianvändning. 
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3. Tillsammans blir vi starka  
 

3.1. Energikontoren Sverige  

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets samtliga 16 regionala energikontor.  

Föreningens historia 

FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, bildades 2000 som en oberoende förening 

med syfte att samordna och stödja de regionala energikontoren samt samverka nationellt och 

internationellt. Medlemmarna utgjordes av en homogen grupp med energikontor, som samtliga 

agerar enligt de stadgar som beslutades av EU-kommissionen och som följer den energipolitik 

som fattas på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 2013/2014 bytte föreningen namn till 

Energikontoren Sverige och under 2021 tillkom det senaste, nystartade Energicentrum Gotland, 

vars kommun och region tidigare tillhört Energikontoren Mälardalen.  

Nuläge 

Vid årsstämman 2022 utsågs nedanstående ledamöter till styrelsen, Christel Liljegren 

(Energikontor Sydost) är med som ordinarie och Ulf Jobacker (Energikontoret Skåne) suppleant.  

– Den viktigaste uppgiften för de 16 Energikontoren i Sverige är att bidra i energi- 

och klimatomställningen regionalt med den fantastiska sakkunskap och systemsyn 

som finns. Energikontoren Sverige har, som samlande kraft för de regionala 

energikontoren, i uppgift att ge bästa möjliga förutsättningar för det arbete som 

sker ute i landet, säger Malin Strand, projektledare för Fossilfritt Sverige och 

ordförande för Energikontoren Sverige. 
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3.2. Fedarene 

FEDARENE is the premier European network of regional and local organisations which implement, 

co-ordinate and facilitate energy and environment policies. Regional and local agencies, regional 

governments and departments working in these fields, are represented in FEDARENE. 

History 

FEDARENE was created on 6th June 1990 by 6 regional authorities – Rhône-Alpes, Provence-Alpes-

Côte-d’Azur, Wallonie, País Vasco, Aquitaine and Nord-Pas-de-Calais. Encouraged by different 

programs of the European Commission, these authorities wanted to make the voice of the regions 

heard in the debate on energy and environment policies at the European level. 

FEDARENE went from these 6 regions at its creation to 40 already in 1995. Following these 

dynamics, the Brussels Office was created in November 1991.  

Today 

Now FEDARENE counts more than 70 members in 20 European countries. (In total there is over 

300 regional energy agencies. Christel Liljegren (Energikontor Sydost) is member of the board and 

vice-president for Mobility and Transport. 
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4. Energikontor Sydost 
 

Milstolpar 

• Bildades 1999 av offentliga aktörer Kalmar län och Kronobergs. Drevs de första åren som 
ett EU-projekt 

• 2006/2007 bildades Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor Sydost AB.  
o Energikontor Sydost AB är helägt av föreningen. 

 
 

 

 

 

 

 

Vår historia 

1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner 

och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod 

som huvudman. Det fanns två skäl till initiativet:  

• att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU, 

• att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel 

förnybar energi och en effektiv energianvändning.  

 

Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker 

händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen kan vi stötta och vägleda sydostregionen, 

höja kompetensen och genomföra åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser 

att göra på egen hand. Huvudkontoret hamnade i Växjö och ett regionalt kontor öppnade i 

Oskarshamn. 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län 

anslöt. Så småningom öppnades kontor även i Kalmar och Karlskrona.  

 

Sedan 2007 är medlems- och ägarförhållandena på nedanstående sätt. Från 2020 är det samma 

styrelse i förening och bolag. 
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Föreningen Energikontor Sydost 
Organisationsnummer 802435–5821. 

Föreningens Energikontor Sydost är en .  

I stadgarna kan man utläsa föreningens ändamål:  Syftet är att föreningen, 

, ska främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och 

stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi-och miljöarbete. Detta görs via 

 på energieffektivisering, effektiv energianvändning 

och ökad andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och 

tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning 

Föreningen
Energikontor 

Sydost

Energikontor 
Sydost AB

Ideel förening Aktiebolag

Medlemmar: kommuner och 
regioner

Egen styrelse 

Stadgar

Ägare:  100% Föreningen 
Energikontor Sydost

Egen Styrelse

Bolagsordning och Ägardirektiv

Uppdrag: 

äga bolag, samla medlemmar 

Föreningens operativa verksamhet 
skall bedrivas av ett av föreningen 

helägt aktiebolag.

Uppdrag:

Bolaget skall bedriva rådgivande 
verksamhet, för att främja ett 
robust energisystem genom 

insatser som bidrar till 
energieffektivisering, effektiv 

energianvändning och som ökar 
andelen förnybar energi, samt idka 

därmed förenlig verksamhet. 
Bolagets verksamhet ska vara 

opartisk och drivas utan 
vinstintresse och inget överskott 
får delas ut till ägarna. Eventuella 
vinster ska istället återinvesteras i 

bolaget för att främja bolagets 
ändamål. 
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och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela 

energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m.fl. 

Medlemskap  

I stadgarna kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, 

kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse 

av föreningens ändamål och verksamhet.  

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 

om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19. 

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar  från bolaget inom områdena 

strategisk energi-, transport-och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till 

förnybarenergi. Därutöver kan bolaget erbjuda stöd via 

 samt 

 samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska 

och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena. 

Finansiering 

Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen (för finansiering av styrelsearvode, 
ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm) 

a. Beslutas på föreningsstämman – 2022 sätts avgift för 2023 
b. 5000kr per medlem (from 2022) 

 

Se separat dokument – finansieringsmodell 2023 

Våra medlemmar och ägare 

Sedan flera år tillbaka har föreningen samtliga 25 kommuner och 3 regioner, i de tre länen 

Blekinge, Kalmar och Kronoberg, som medlemmar 

Våra ägarorganisationer 

Karlshamns kommun 
Karlskrona kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Region Blekinge 

 

Borgholms kommun 
Emmaboda kommun 
Hultsfreds kommun 
Högsby kommun 
Kalmar kommun 
Mönsterås kommun 
Mörbylånga kommun 
Nybro kommun 
Oskarshamns kommun 
Torsås kommun 
Vimmerby kommun 
Västerviks kommun 
Region Kalmar 

 

Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 
Region Kronoberg 
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Ett första steg mot en ny gemensam framtid 

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner 

och regionen i Skåne.  

 

Styrelse 2022–2023 

På stämman valdes följande ledamöter till styrelsen för föreningen (tillika för bolaget)  
Ordförande  Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö 

Vice ordförande Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamn 

Ledamöter  Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro 

Staffan Larsson (c), Borgholm 
Teo Zickbauer (s), Ronneby 
Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge, Karlshamn 
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg, Älmhult 

Ersättare   Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn 

endast till föreningen Gustav Nilsson (m) Karlskrona  
Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby  
Magnus Carlberg (s) Tingsryd  
Maria Grans (l) Ljungby 
Malin Sjölander (m) Västervik 
 
 
 

 

 

  
  Ordinarie (7) 
  Ersättare (6) 
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Energikontor Sydost AB 
Via medlemskap i föreningen blir medlemsorganisationen indirekta ägare av bolaget. 

 

Faktaruta  

• Organisationsnummer 556713–0116 

• Energikontor Sydost AB registrerades in 2006-10-16 och samtliga 100 aktier ägs av 

Föreningen Energikontor Sydost 

• Bolaget har sitt säte i Växjö – på huvudkontoret finns ekonomi och kommunikation 

• Bolaget har fyra kontor – två i Kalmar län (Kalmar & Oskarshamn), ett i Blekinge 

(Karlskrona), ett i Kronoberg (Växjö)  

• Den 31/12–2021 hade bolaget 19 anställda motsvarande ungefär 16 heltidstjänster.  

 

Bolagets uppdrag 
Bolagets uppdrag regleras i Bolagsordning och Ägardirektivet. 

 

Reviderad 2021 för att förtydliga att:  Bolagets verksamhet ska vara opartisk och drivas utan 

vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska i stället 

återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål. 

Uppdrag (som är i linje med SAVE-stadgarna): Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för 

att främja ett robust energisystem genominsatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv 

energianvändning och som ökar andelen förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. 

 

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet 

Uppdragsgivare Föreningens medlemmar 

Uppdrag Bolaget ska kontinuerligt utveckla och stärka sydost regionens 
medlemmars strategiska energi- och miljöarbete (så att deras mål 
uppnås) 
 

Vision Bolaget ska aktivt medverka i att skapa ett hållbart energisystem i 
regionen som ett föredöme i Europa.  

• Vi ska vara en spjutspets inom prioriterade områden 

• Driva utvecklingen framåt 

• Vara en gemensam sammanhållande regional kraft 
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Riktlinjer och styrning Bolagets insatser ska prioriteras utifrån Ägardirektivet, Regionala 
styrdokument, Medlemmarnas egna styrande dokument, 
Medlemmarnas behov 
 

Metod och arbetssätt Den operativa verksamheten i bolaget bedrivs via projekt och 
uppdrag. 
Bolaget ska 

• samverka med näringsliv, forskning och samhälle och alla 
medlemmar, samt myndigheter, andra Energikontoret i 
hela Europa samt organisationer i hela Europa 

• utveckla människor, företag och organisationer ( i alla 
sektorer)   

• ha projektledare med rätt tematisk kompetens, och som är 
experter på projektledning. De ska göra utredningar, driva 
nätverk, sprida erfarenheter och goda exempel 

•  

Resultat av projekt och 
uppdrag 

Bolaget ska 

• bidra till att uppnå medlemmarnas mål för klimat/energi 

• växla upp medlemmarnas och andra lokala och regionala 
medel via medfinansiering från nationellt och/eller 
europeiskt håll 

 

Kommunikation  Bolaget ska 

• sprida erfarenheter och kunskaper genom att arrangera 
eller föreläsa på 

o konferenser, mässor 
o skolor 

• sprida skriftlig information via 
o artiklar, rapporter, broschyrer 
o tidningar, nyhetsbrev 
o hemsidor 

Årligen ska en regional konferens anordnas 
 

Uppföljning Bolaget ska 

• planera, genomföra, följa upp, rapportera och förbättra 
verksamheten och de insatser som genomförs 

 

 

 

 

Bolaget ska inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet 
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Organisation och finansieringsmodell 
 

• Vi är ett fristående AB, där den egna personalen genomför allt arbete och bär allt det 

ansvar det innebär att driva ett aktiebolag. Vi har inget kompetensstöd (HR, upphandling, 

rekrytering, it mm) från våra ägare. 

 

• Bolaget ska täck alla sina egna kostnader och har inget annat externt stöd (tex IT-system, 

lokaler, fordon etc) utöver serviceavgiften från ägarna. 

 

vd

Gruppchef

Projektledare

Gruppchef

Projektledare

ekonomi

kommunikation 

utvecklingschaf
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Vi har följande former av finansiering 

• Serviceavgift från samtliga ägare (utgör 5–10% av omsättningen, dvs 

)  

• Projekt – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 

kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan) 

• Uppdrag – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 

kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan) 
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Vid EU:s avslut och uppstart av programperioderna (4 års cykler) påverkas Energikontorets 

omsättning kraftfullt, se ex 2016 och 2021.  Vid dessa tillfällen är det svårt att utveckla och 

ansöka om medel i tillräcklig omfattning varvid personalstyrka anpassas och omsättningen 

sjunker till följd av att färre medarbetare bidrar till intäkter. Tyvärr resulterar det då i färre 

insatser och åtgärder i regionen och att tillgången på egna experter sjunker.  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettoomsättning 16 904 092 21 509 263 24 111 517 25 853 997 21 859 088 16 991 513 

Serviceavgift 1 460 811 1 536 425 1 612 223 1 753 916 1 793 552 1 850 415 

Antal anställda 
(medeltal, från ÅR) 

17 22 25,80 26,96 23,27 18,05 

 

 

 

 

 

 

Men, nu har det vänt och bolaget är nu i en tillväxtfas för att kunna leverera 

enligt behov och enligt uppdrag.
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De olika kostnaderna i bolaget registreras sedan i tre olika former: projekt, uppdrag och OH vilka 

alla ”drabbas” av OH-kostnad enligt nedan. 2022 är den momspliktiga delen kopplat till OH 

22,21%, dvs nästan 80% av OH blir en kostnad (gäller lokalkostnad, IT/telefoni mm)  

 

 

På väg mot ett hållbart energisystem 

Energikontor Sydost AB har i uppdrag att 

 men kunskap om det tekniska  (fokus det hållbara 

energisystemet) men också om  – dvs aktörer och beslutsfattare i hela 

kedjan, processer, styrdokument, regler, trender, stödsystem och mycket mer. Vi ska också 

besitta kunskaps om finansieringsmöjligheter och vara experter på projektutveckling, 

projektledning och projektekonomi/rapportering. Arbete finansieras via projekt och uppdrag 

och bedrivas via projektgrupper, nätverk eller andra samarbetes och samverkansformer.  
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ekonom  3 personer (2,3 tjänster) – projekt, redovisning/uppdrag, HR 
VD (del av tjänst)  1 person (är även projektledare) 
Gruppchef (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare) 
projektledare  10 personer 
kommunikatör (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare)    
projektutvecklare (del av tjänst) 1 person (är även projektledare)   
  

 

 

 

När vi utvecklar projekt är det flera parametrar som bedöms tex 
- Tema, målgrupp och koppling till lokala/regionala eller övergripande mål samt 

komplettering eller fortsättning på rullande initiativ 
- Finansieringsgrad och spridning av finansiella risker, samt möjlighet till medfinansiering 
- Spridning mellan finansiärer och program/fonder med olika finansieringssystem 
- Roll och uppdrag i projektet (lead partner, ansvarig för delar, projektdeltagare)  

Utfallet av ansökningarna (dvs % beviljade projekt i förhållande till inlämnade ansökningar 

varierar mellan 50–60%, det blir svårare att få projekt beviljade ju närmare en 

programperiodsbyte vi kommer). 

 

Bolaget har i snitt 30–40 rullande projekt i gång. Nedan finner ni en schematisk beskrivning över 

de projekt och insatser som vi arbetade med 2021, samt i vilken omfattning vi kunde arbeta med 

frågan kopplat till finansiering av heltidstjänster.  i projekten ska dels räcka till att 

 på lokal/regional nivå, dels till , 

sammanställningar eller vad som ligger i planen och dels till att  mellan 
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partners och länder samt allt praktiskt som hör projektarbete till; dokumentera, rapportera, följa 

upp, redovisa mm. Olika finansiärer lägger tyngdpunkt och förväntningar på olika delar, men 

samtliga beviljade projekt bidrar med olika byggstenar i arbetet med att skapa ett 

. Och en viktig aspekt är att alla projekt och uppdrag säkerställer att ni via 

Energikontoret får tillgång på kompetens och uppväxling av medel – 
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Bolaget sitter med i de regionala samordningsfunktionerna 
- GreenAct, Kronoberg 
- Klimatkommissionen och Klimatsamverkan Kalmar 
- Klimatsamverkan Blekinge 

 
Vi har representanter i styrelserna för Energikontoren Sverige och Fedarene  
 

Vi driver nätverken 

- Biogas Sydost 

- Energirådgivarnätverket i Sydost 
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5. Energikontoret Skåne  

 

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en 

ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, 

nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. 

✓ 1 kontor 

✓ 10 medarbetare 

 

Energikontoret Skåne bildades 1998 av Kommunförbundet Skåne (ideell förening) och har sedan 

dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I samband med att Kommunförbundet Skåne 

bytte namn till Skånes kommuner 2020 antogs även nya inriktningar för verksamheten. Den nya 

inriktningen som innebar att ett energikontor inte längre ska ingå i verksamheten och därför har 

en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne. 

 

Energikontoret Skånes målgrupper är i dagsläget främst kommuner och företag. Samarbeten med 

organisationer/föreningar och akademin är också vanligt förekommande. Kontoret bidrar med 

kompetens och erfarenhetsutbyte genom Skånes Energiting och andra seminarier och 

utbildningar. Några av de projekt och nätverk kontoret samordnar är Fossilbränslefria kommuner, 

Biogas Syd, och Energirådgivarna i Skåne samt flera olika nätverk med fokus på 

energieffektivisering för företag. Energikontoret Skåne är via Skånes Kommuner representerat i 

Klimatsamverkan Skåne. 

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet 

Uppdrag Energikontoret Skåne är en regional aktör som är den naturliga 
samarbetspartnern för arbete inom klimat- och energiområdet i 
Skåne. Arbetet ska bidra till att nå ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne år 2030, fastslaget i Skånes klimat- och 
energistrategi (2018). I energi- och klimatarbetet ska följande 
aspekter vägas in:  
 
– Arbetet ska präglas av ett övergripande systemperspektiv där 

”stuprörstänk” för enskilda områden ska undvikas.  
– Varje kompetens ska nyttjas optimalt och det ska alltid finnas en 

transparens samt samarbete mellan kompetenser.  
– Arbetet ska samordnas med övriga regionala aktörer på energi- 

och klimatområdet och samverkan ska alltid beaktas.  
– Vårt arbetssätt är anpassningsbart och flexibelt och utgår från 

våra målgruppers behov.  
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– Vi utgör en stödfunktion till kommunerna i deras energi- och 
klimatarbete där vi försöker tillgodose kommunernas behov på 
området.  

 
Vårt uppdrag definieras i dialog med skånska samhällsansvariga 
politiker och tjänstemän i första hand, men också på nationell och 
internationell nivå. Uppdraget ska harmonisera med uppdraget för 
Kommunförbundet Skåne, det gemensamma uppdraget  

Vision Att Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. 

Metod och arbetssätt Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030 genom följande 
huvuduppdrag för verksamheten:  
 
Samverka och samordna: Energikontoret arbetar aktivt för att 
samordna resurser i regionen för ett effektivt energi- och 
klimatarbete. Vi samarbetar med beslutsfattare, tjänstemän, 
innovatörer, entreprenörer och kunskapsutvecklare, i regionen och 
utanför, för att bidra till energi- och klimatomställningen i Skåne. 
Det kan vara inom akademi, offentliga förvaltningar, företag, 
politiska sfärer och intresseorganisationer.  
 
Initiera och utveckla: Vi ska vara aktiva i omvärldsbevakning och 
ligga i framkant genom att initiera och driva nyskapande projekt och 
utföra utvecklingsuppdrag som stärker Skånes arbete i energi- och 
klimatomställningen samt bidrar till lokal och regional utveckling.  
 
Informera och utbilda: Energikontoret ska, själva och genom 
utvecklade nätverk, besitta bred energikompetens och bidra med 
kunskap inom områdena energisystem, energieffektivisering, 
förnybar energi och hållbar mobilitet. Vi ska ha kunskap om hur 
energifrågorna hänger ihop med övriga klimat- och 
hållbarhetsfrågor. Vi ska lyfta fram fakta och söka förstå och 
synliggöra hinder för energi- och klimatomställning ur ett 
samhällsperspektiv. 
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6. Energi- och klimatrådgivningen 

Energi- och klimatrådgivare är en viktig del av 
Energimyndighetens olika insatser för att nå Sveriges 
energi- och klimatmål. Rådgivnings roll i arbetet är att 
främja 

1. en effektiv och miljöanpassad användning av 
energi, 

2. en minskad klimatpåverkan från 
energianvändningen, och 

3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål 
nås. 

 
Energirådgivning har funnits i olika former sedan 
slutet av 1970-talet. Från slutet av 1990-talet bedrevs 
EKR med annan förordning och efter översynen som 
gjordes 2015–2016 bedrivs verksamheten med 
nuvarande förordning och förskrifter.  
 

Bidragen till kommuner och regionala energikontor regleras i Förordning (2016:385) om bidrag till 

kommunal energi- och klimatrådgivning. Man ansöker om bidrag, oftast ett eller två år i taget. 

Idag finansieras rådgivning i alla utom två av Sveriges 290 kommuner och ca 170 personer jobbar 

med uppdraget i olika tjänstgöringsgrad, själva eller i samarbeten över kommungränser. Oftast är 

det små kommuner som går ihop för att få ihop till en eller flera tjänster, men även i större 

kommuner har rådgivare gått samman i ett större samverkansområde. 

 

 

Oberoende 

rådgivning 

utifrån lokala 

Åtgärder 

energieffektivisering, 

förnybar energi, minskad 

klimatpåverkan 
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Det finns 16 regionala energikontor som är utpekade som en del i förordningen. Rollen är att vara 

samordnare av information och aktiviteter samt stötta med fortbildningsinsatser.  

  
Anna Mattsson, Regional utvecklingsledare 

Anna arbetar för att samordna och utveckla de skånska energi- och 
klimatrådgivarna. 

Roger Gunnarsson, Projektledare 
Samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Sydost. Arbetar med 
energieffektivisering inom industri, handel och föreningsliv samt för 

privatpersoner. 
 

 

7. Ett gemensamt kontor i syd 
Den 29 april fattades ett historiskt beslut, kommuner och regionen i Skåne får möjlighet att 

 i Föreningen Energikontor Sydost och därmed tillika 

 av Energikontor Sydost AB. Beslutet betyder även att de 

 Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne ska  och 

tillsammans bilda ett starkt energikontor som ska stötta ägarna och alla aktörer och medborgare 

i södra Sverige i strävan mot ett hållbart energisystem. 

Hur den nya organisationen ska utformas kommer att bearbetas under hösten och ett slutligt 

 planeras vara avslutat . 

 

Vad innebär den nya organisationen för kommuner och region 

i Skåne?  

De offentliga aktörerna i Skåne har under många år haft möjlighet att få stöd av och samverka 

med Energikontor Skåne på samma sätt som sydost samverkat med aktörer i Kalmar, Kronoberg 

och Blekinge. Med den nya organisationen kan vi dock tillhandahålla en bredare och samtidigt 

spetsigare kompetensresurs, erbjuda deltagande i fler insatser och projekt och hitta möjligheter 

till samverkan mellan kommen uer och regioner över länsgränserna.  

Vi ser också att den nya organisationen kommer att ha kapacitet och möjlighet att utveckla och 

driva större satsningar både avseende finansiering, resurser och tidsomfattning, för att på så sätt 

skapa livskraftighet och långsiktighet i arbetet och i organisationen. VI ser också möjlighet att 

utveckla och skapa nya nätverk inom viktiga områden, med vår kunskap om nyckelaktörer från 
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det lokala så väl som på europeisk nivå kommer vi kunna skapa mervärde för alla medlemmarna 

och aktörer genom att skapa förutsättningar att bygga vidare på andras erfarenheter och kunskap.  

Att öka takten i omställningen och utveckla och/eller implementera fler klimatneutrala lösningar 

kräver långsiktigt engagemang, uthållighet, kreativitet och en stor portion kompetens och den nya 

organisationen kommer att bli en viktig aktör och samarbetspartner i detta arbete. 

 

 

 

 

Varmt välkomna till oss 

tillsammans jobbar vi för en hållbar framtid 
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Finansieringsmodell 2023  
Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost erlägger  

 en årlig medlemsavgift till föreningen samt 
 en årlig serviceavgift till Energikontor Sydost AB. 

Serviceavgiften: Energikontor Sydosts basarbete finansieras till viss del via denna serviceavgift, 
medan åtgärder och aktiviteter ska finansieras genom att vi växlar upp lokala och regionala medel 
med projektstöd från nationella och internationella program och fonder.   

 

 

Medlemsavgift 2023 

Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej 
alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad på 5000kr. 
 
 

Serviceavgift 2023 

Medlemskapet i Föreningen innebär att medlemmen blir indirekta ägare till Energikontor Sydost AB. 

Typ av medlem Avgiftens storlek 

Kommun 1 1 krona per medborgare och år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

Regionerna Blekinge, 
Kalmar och Kronoberg 

150 000 kr per år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

Region Skåne 200 000 kronor per år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

*  ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, 
annars ska inte medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående 

  

 

 

 

 
1 Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året innan budgetåret 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 124 Dnr KS 2022/98 

Hållbarhetsredovisning Tomelilla 
kommun 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta hållbarhetsredovisning för Tomelilla kommun 2021. 

Ärendebeskrivning 
Hållbarhetsredovisningen för Tomelilla kommun 2021 redogör för det gångna årets 
hållbarhetsarbete i kommunen. Med utgångspunkt i målen för Agenda 2030 lyfter 
redovisningen fram det arbete som legat i fokus för kommunens arbete. 
Redovisningen sammanställer även jämförande statistik som visar på utvecklingen 
jämfört med tidigare år samt pekar ut förslag till områden som bör fokuseras på 
under kommande år för att utveckla kommunens hållbarhetsarbete. Det finns inget 
lagstadgat krav på att kommuner ska ta fram en hållbarhetsrapport men det anses 
vara ett bra sätt att utvärdera och kommunicera det arbete som görs på området. 
Sedan 2019 har Tomelilla kommuns hållbarhetsarbete följts upp genom en årlig 
rapport som publicerats på hemsidan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av hållbarhetsrapporten har inte inneburit några kostnader. 

Barnperspektivet 
Förslaget har inga negativa konsekvenser för barn.  

Miljöperspektivet 
Hållbarhetsredovisningar utgör en central del i uppföljningen och utvecklingen av 
kommunens hållbarhetsarbete. Den utgör även en viktig källa för 
informationsinhämtning för invånare samt ökar transparensen och möjligheten för 
invånare att påverka i dessa frågor.  

Uppföljning 
Hållbarhetsredovisningen följs upp genom nästkommande års redovisning.  

 

255



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 124 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta hållbarhetsredovisning för Tomelilla kommun 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, handlingsid: Ks 
2022.2128. 

Hållbarhetsredovisning Tomelilla 2021, handlingsid: Ks 2022.2129. 

_________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. -Brundtlandrapporten 1987. 

Förvaltningen arbetar dagligen, både i det stora och lilla för att uppnå en hållbar 
framtid. Ett arbete som under de senaste åren har intensifierats och blivit mer 
nödvändigt för utvecklingen av kommunen. Ett arbete som sker i samverkan, inte 
bara inom förvaltningen utan även med näringsliv, föreningar och andra offentliga 
aktörer både lokalt och nationellt. I rapporten redovisas ett urval av det 
hållbarhetsarbete som pågår i förvaltningen, samt enklare analyser för 2021–2022. 
Först redovisar vi de styrdokument som leder vårt arbete inom hållbarhetsområdet 
och hur vi går från ord till handling. Efter det följer en sammanfattande omvärlds- 
och nulägesanalys om klimat och miljöarbetet globalt, med påverkan lokalt. Vi lyfter 
sedan fram ett urval av aktiviteter, projekt, statistik och resultat av det gångna årets 
hållbarhetsarbete med utgångspunkt i Agenda 2030. Efter det följer förslag till fokus 
för kommande års hållbarhetsarbete. Avslutningsvis redovisar vi en uppföljning av 
nyckeltal kopplat till de globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030 samt 
uppföljningen av nyckeltal för Sveriges miljömål.  

1.1 Tomelilla kommuns vision 
Vår vision är vägledande för kommunens arbete med mål, budget och en rad andra 
viktiga beslut inom hållbarhetsområdet. Den följer:  

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

1.2 Livskvalitetsprogram för Tomelilla 2030 
Livskvalitetsprogrammet för Tomelilla 2030 är förvaltningens styrdokument för miljö 
och folkhälsa. Det ger riktningen för kommunens hållbarhetsarbete till 2030. 
Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram och förtydligar arbetet med 
folkhälsa, de sociala aspekterna och trygghetsskapande åtgärder, samt kopplas till 
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

I arbetet vill vi inkludera, engagera och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och 
andra kommuner. Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och 
människorna som bor här eller som besöker oss. Med hänsyn till omvärldsfaktorer 
pekas viljeriktning och prioriteringar för framtiden ut. 
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Viljeinriktningarna är kopplade till vårt förhållningssätt i arbetet med att uppnå 
intentionerna med programmet. Vi vill vara modiga, öppna, aktiva och nyfikna i vårt 
arbete med livskvalitet och hållbar utveckling. Tillsammans identifierar vi utmaningar 
och prioriterar område vi vill förbättra, ”vi vill därför”. För varje prioritering finns 
ett antal förbättringsområden, ”så här gör vi”, dessa kan vara speciella initiativ som 
kan syfta till att öka satsningar, skapar förutsättningar och minska konsekvenser.  

Vi vill vara modiga, aktiva, öppna och nyfikna i vårt arbete för att uppnå en 
hållbar utveckling och god livskvalitet.  

 
Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive 
nämnd och verksamhet inom sitt område för att lyfta fram. Alla behöver vara en del 
av pusslet för att uppnå en hållbar utveckling och ingen ska lämnas utanför i arbetet. 
Genom att lyfta in det i verksamhetsplanerna, i de ekonomiska redovisningarna samt 
i en årlig hållbarhetsredovisning kan programmet hållas levande och aktuellt. Genom 
att följa omvärldenstrender och de resultat som redovisas i rapporter kan rätt 
åtgärder sättas in i rätt tid för att styra arbetet mot kommunens strävan att bli en 
kreativ och hållbar bit av Skåne. 

1.3 Energi och klimatplan 2020–2025 
Tomelillas energi- och klimatplan 2020–2025 är kommunens strategi för utfasning av 
fossila bränslen och för att uppnå klimatneutralitet. Planen antogs av 
kommunfullmäktiga 18 december 2019 och ska följas upp en gång per mandatperiod. 
Energi- och klimatplanen anger att kommunorganisationen samt alla hel- och delägda 
bolag ska vara fossilfria och klimatneutral år 2025. 

2 Hållbarhetsarbetet 2021–2022 

2.1 Nuläges- och omvärldsanalys  
Året 2021 fortsatte att domineras av pandemin som drabbade världen 2020. 
Beslutsfattare över hela världen har satsat stora offentliga medel för att bekämpa 
smittspridningen och bromsa de negativa konsekvenserna med löften om omstart till 
en grön ekonomin. Trots att Sverige hade en jämförelsevis hög andel gröna 
investeringar, gick enligt OECD endast 21 procent av det statliga stödet globalt sett 
till miljöanpassade projekt, medan 79 procent av offentliga medel inte gick till att 
tackla klimatproblemen och i vissa fall bidrog till att förvärra dem.  

M
o

d Arbeta för 
innovation och 
utveckling

Våga lyckas och 
misslyckas genom att 
prova nya innovativa 
vägar 

Minska vår 
klimatpåverkan och 
vårt ekologiska 
fotavtryck 

A
k
ti

v Fokusera på barn 
och ungas perspektiv 

Inspirera till ett 
hälsosamt och aktivt 
liv

Främja initiativ som 
är inkluderande och 
stärker individen. 

Ö
p

p
n

a Vara lyhörda och 
dela med oss

Erbjuda trygga och 
säkra miljöer 

Bevara och utveckla 
landskap för hållbara 
ekosystem

N
yf

ik
n

a Samverka och 
utvecklas med andra

Lyssna och samtala i 
dialog

Låta ekonomin 
skapa mer värde 
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Under 2021 och början av 2022 släpptes IPCC:s sjätte rapport som visar på att 
klimatförändringarna nu syns på alla platser runt jorden, på land, i haven och 
atmosfären. I våra nordliga delar är uppvärmningen dubbelt så hög som det globala 
genomsnittet, vilket kommer att göra katastrofväder allt vanligare. Forskarna slår 
med ännu större tydlighet fast att det är människans utsläpp som orsakar 
klimatförändringarna och det mer extrema vädret. Men trenden kan vändas om 
kraftiga åtgärder sätts in för anpassning och utsläppsminskningar som leder till 
nollutsläpp globalt senast 2050. 

Enligt klimatpolitiska rådets rapport 2022 krävs större utsläppsminskningar i Sverige. 
Omställningen behöver accelerera och Sverige kan och bör ligga i framkant i arbetet 
mot det fossilfria samhället. Det senaste året har på många vis visat att det är möjligt. 
Inom EU pågår ett reformarbete med att genomföra den gröna given och uppnå 
EU:s klimatmål, som är EU:s största lagstiftningspaket någonsin och näringslivets 
ökade aktivitet syns inte minst i norra Sverige med några av Europas största 
industriinvesteringar i fossilfria energikällor. Men det finns också uppenbara 
utmaningar. Krig i Europa och världen, demokratins tillbakagång och försvagade 
internationella samarbeten riskerar att förhindra nödvändiga politiska beslut och 
viktiga investeringar. Stora svängningar i energipriser påverkar företag och enskilda 
och ger stora påfrestningar inte minst för många lantbrukare i Skåne. Även om ingen 
vet exakt hur vägen till netto noll utsläpp kommer se ut, pekar Klimatpolitiska rådet 
på fyra områden med central betydelse för den kommande omställningen: effektivare 
energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk och 
upptaget och lagring av koldioxid. Några av rekommendationerna från rapporten är att 
stärka målbild och styrmedel inom dess fyra områden, skapa förutsättningar för investeringar 
som bidrar till att klimatmålen nås samt att genomföra ett brett kunskaps-och 
kompetenslyft för klimatomställningen. Dessa är områden där vi på lokal och kommunal 
nivå har möjlighet att göra skillnad då kommunen har stor rådighet till exempel över 
den fysiska planeringen och att på olika vis styra mot mer hållbara levnadsvanor och 
konsumtion.  

Under 2021 har hållbarhetsarbetet i Tomelilla kommun fokuserat på 
livskvalitetsprogrammets uppstart och uppföljning av programmet. Programmet 
sträcker sig över de tre hållbarhetsaspekterna socialt, ekonomiskt och ekologiskt, 
varför det har varit viktigt att hitta balansen för att uppnå intentionerna med 
programmet. Ett sätt det har gjorts genom är att utforska möjligheterna med att 
använda ”Munkekonomin” (Doughnut economics) som verktyg för att visualisera 
och utvärdera kommunens livskvalitetsprogram. Arbetet med munkekonomin 
beskrivs i mer detalj längre ner i rapporten. 

2.2 Folkhälsan i Tomelilla 
Under 2021 presenterades resultaten av Region Skånes folkhälsorapport för barn och 
unga där alla grundskolor med elever årskurs 6 och 9 samt år 2 på samtliga 
gymnasieskolor erbjöds delta. Totalt deltog 482 skolor och över 26 000 elever. 
Områden som berörs i rapporten är hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, trygghet 
och utsatthet, skolan, fritid och framtidstro. Majoriteten av de svarande skattade sin 
hälsa som god eller mycket god, att de är nöjda med sig själva och att de trivs med 
livet. Det fanns dock stora skillnader mellan flickor och pojkar där bland annat stress 
i vardagen var dubbelt så vanligt hos flickor än pojkar.  
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Unga i årskurs 6 i Tomelilla skattar sin tillit till andra människor förhållandevis högt i 
jämförelse med resten av Skåne. De har däremot även angett att de blivit utsatta för 
brott till en högre andel än snittet och en lägre andel anger att båda föräldrarna 
förvärvsarbetar. För unga i årskurs nio anger en högre andel än snittet att de druckit 
alkohol, rökt cigaretter och känt sig stressade av skolarbete under det senaste året. En 
lägre andel än snittet anger också att de klarar skolan utan studiesvårigheter. Unga i 
gymnasiet årskurs 2 har en något högre andel fetma och somatiska besvär än snittet. 
De deltar även i lägre grad i föreningar, klubbar och organisationer.  

Arbetet för att bemöta rapportens utmaningar pågår aktivt under genomförandet av 
livskvalitetsprogrammet där Tomelilla pekat ut ett hälsosamt och aktivt liv samt 
inkludering och meningsfull sysselsättning som prioriteringsområden. Under 2021 
har Tomelilla kommun bland annat fortsatt att använda sig av fritidschecken som 
infördes förra året i syfte att öka möjligheten för kommunens ungdomar att 
sysselsätta sig med något meningsfullt på fritiden. Checken är värd 250 kr och kan 
användas som betalning för medlems- eller deltagaravgift i någon aktivitet. 

2.3 Hållbarhetsarbetet i kommunorganisationen 
Hållbarhetsredovisningen för 2021 visa att Tomelilla kommun är på väg åt rätt håll 
och har de förutsättningar som behövs för att växla upp ytterligare. 
Energiförbrukningen, som är till 100 procent fossilbränslefri, har kraftigt sjunkit 
under året. Även uppvärmningen är nu 99,9 procent fossilbränslefri, och genom 
introduktion av HVO100 i förvaltningens drivmedelsförbrukning är den totala 
drivmedelsförbrukningen till 67,7 procent fossilbränslefri.  

Samtidigt har de totala växthusgasutsläppen ökat med 5 procent mellan 2020 och 
2021. Ökningen beror delvis på att kommunen avrått från att åka kollektivt under 
pandemin. Den beror även på en ökad drivmedelanvändning som kommit efter att 
förvaltningen börjat räkna in skolskjuts i sin drivmedelsredovisning. Värt att notera 
är att skolskjutsen orsakar 258 ton Co2 per år medan kommunens utsläpp från 
leasade och ägda fordon genererar 124 ton Co2 (Tabell 1). Utsläppen från 
tjänsteresor uppgår till 17 ton varav körning med privat bil i tjänst står för 14 ton och 
flygresor för 2 ton. Kommunens totala utsläpp från drivmedel är 399 ton Co2. Detta 
visar att diesel och bensinanvändningen är fortsatt hög och att skolskjutsar är ett 
viktigt utvecklingsområde för minskad klimatpåverkan. Skolskjutsarna innebär dock 
samtidigt en sannolikt betydande utsläppsbesparing jämfört med om barnen hade 
blivit skjutsade separat i bil. Som jämförelse kan nämnas att utsläppen från samtliga 
transporter inom kommunen som geografiskt område enligt nationella 
emissionsdatabasen var 25 870 ton år 2019 (senast tillgänglig statistik), varav 
personbilar utgjorde 16 790 ton. De kommunfinansierade transporterna står alltså för 
i storleksordningen några procent av de totala CO2-utsläppen från transporter inom 
kommunen som geografiskt område. 

 

 

 

 

Tabell 1: Utsläpp av koldioxid samt energiförbrukning inom kommunförvaltningen. 

Utsläppspost Energi kWh Co2 ton 

Skolskjuts 768 115 258 

Kommunens fordon 838 798 124 

Tjänsteresor 63 424 17 

Totalt 1 670 337 399 
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En annan stor utmaning framöver ligger i att fortsätta minska koldioxidutsläppen 
från konsumtionsbaserade utsläpp i förvaltningen. Arbetet med detta har under 
många år förts inom kommunens måltidsverksamheter, bland annat genom inköp av 
lokalproducerade varor, gemensam varudistribution, minskat matsvinn och 
minskning av engångs-och plastprodukter. Detta arbete kommer tas vidare för att 
inkludera alla kommunens inköp av varor och tjänster, exempelvis genom ett mer 
aktivt arbete med miljö- och klimatkrav vid upphandling.  

2.4 Hållbarhetsarbetet i kommunen  
Inom kommunen som geografiskt område dominerar transporternas och framför allt 
personbilarnas utsläpp av koldioxid stort (Figur 1 och 2). Statistiken är hämtad från 
nationella utsläppsdatabasen. Datan redovisas med två års eftersläpning. Det är 
viktigt att ha med de längre trenderna, eftersom den totala mängden ackumulerade 
utsläpp nu behöver minska år efter år. Om Tomelillas kvarvarande utsläppsbudget 
antas följa ungefär den minskningstakt som klimatforskare menar krävs för att 
Parisavtalet ska uppnås för Skåne som helhet1, så innebär det att utsläppen inom det 
geografiska området behöver minska med 17 procent per år från 2020. Utsläpp från 
konsumtion av importerade varor och tjänster ingår inte i beräkningarna.  

Sett till det totala utsläppet av växthusgaser är jordbruket den dominerande 
utsläppskällan, varav djurs matsmältning står för den absolut största delen av 
utsläppen (Figur 3 och 4). Även kogödsel och konstgödsel står för en stor andel av 
det totala växthusgasutsläppet inom jordbruket. Den totala mängden djur samt 
djurhållningen har alltså stor påverkan på växthusgasutsläppen inom kommunen.  

Inom samhällsplaneringen står vi inför stora omställningar i hur vi bygger och 
planerar för framtidens samhällen. Arbetet för en mer hållbar mobilitet med gång, 
cykel och kollektivtrafik i kombination med ett smart, fossilfritt bilnyttjande, främjar 
folkhälsan och minskar utsläppen. Kommunen kan på många olika vis underlätta för 
fler att välja cykel i kombination med kollektivtrafik. Det är även viktigt att utveckla 
tydligare riktlinjer för cirkulärt byggande och det systematiska arbetet för att minska 
klimatpåverkan och anpassa till ett förändrat klimat i den fysiska planeringen.  

 
1 Nyhetsartikel; https://www.newsworthy.se/artikel/79316/sk%C3%A5ne-spr%C3%A4cker-sin-koldioxidbudget-
om-fem-%C3%A5r 
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Figur 1: Koldioxidutsläpp i Tomelilla kommun. 

 

Figur 2: Koldioxidutsläpp från transporter i Tomelilla kommun.  
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Figur 3: Alla växthusgasutsläpp i Tomelilla kommun. 

 

Figur 4: Alla växthusgasutsläpp från jordbruket i Tomelilla kommun. 
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3 I fokus 2021  
Nedan redovisas en del av hållbarhetsarbetet som har genomförts i 
förvaltningen under 2021. Många av aktiviteterna berör flera delar av Agenda 
2030 arbetet och tilldelningen av specifikt mål har skett med hänsyn till det 
största fokuset.   

3.1 Climate week Österlen  
Climate week Österlen är Tomelilla kommuns egen variant av 

hållbarhetsveckan Fast fusion Climat week som startades under 2020. Tomelilla 
kommun har valt att göra det till ett årligen återkommande event. Temat för veckan 
är lokala och hälsosamma råvaror, klimat och skånska maträtter. I årets klimatvecka 
samarbetade kommunen med konceptet En God Granne som är en samling lokala 
producenter som under veckan levererade sina råvaror till skolans och 
äldreomsorgens kök i Tomelilla kommun. De producenter som deltog under veckan 
var Mellbybagaren, Ottoglass, Strömbecks Gårdsslakt och chark, Källagården, 
Österlenbryggarna, Skillinge Fisk, Peterborgs Gård, Björstorps – Gårdens kött samt 
Kiviks café och bageri.  

3.2 Temaskoldag med närproducerad mat 
Under hösten 2021 genomfördes en temadag om närproducerad mat på 

Smedstorpsskolan. Lokala matproducenter som ingår i konceptet En God Granne 
dukade upp sina maträtter inför eleverna som tog sig an uppdraget som smakpanel.  

3.3 Minskat matsvinn - Förvaltningens statistik  
Kommunens måltidsverksamhets arbete med minskat matsvinn har pågått 

under flera år och har under tiden förfinats och breddats. Förutom matgästernas 
tallrikssvinn, följs även serveringssvinnet och beredningssvinnet upp. Samhällets 
medvetenhet om matsvinnets betydelse, både samhällsekonomiskt och miljömässigt 
har ökat de senaste åren, men arbetet behöver förstärkas ytterligare.  

År 2021 har matsvinnet minskat kraftigt till 7719 kg från 11 427 kg år 2020 (Figur 5). 
Matsvinnet 2019 uppgick till över 13 300 kg, en toppnotering jämfört med både 
2018, 2020 och 2021. Ett aktivt arbete för att minska matsvinnet har pågått under 
2021, vilket har bidragit till den kraftiga minskningen. Detta syns i statistiken då 
matsvinnet per ätande har minskat från 492,1 g under 2020 till 370,46 g under 2021 
(Figur 6). Minskningen beror däremot även till viss del på att flera skolor under 
perioder tvingats hålla stängt på grund av pandemin Den positiva utvecklingen för att 
minska matsvinnet måste i framtiden fortsätta i samverkan mellan skola samt vård 
och omsorg.  

Årets statistik redovisar även det inköpta livsmedlets totala Co2 (kg) utsläpp och 
matsvinnets totala Co2 (kg) utsläpp (Figur 7).  
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Figur 5: Matsvinn i vikt (kg) och kostnad (kr) i Tomelilla förvaltnings måltidsverksamheter. 
Källa DKAB. 

  

Figur 6: Matsvinn per ätande (g) i Tomelilla förvaltnings måltidsverksamheter. Källa DKAB. 
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Figur 7: Koldioxidutsläpp (kg) från inköpt livsmedel samt från matsvinn i Tomelilla förvaltnings 
måltidsverksamheter. Källa DKAB. 

3.4 Healthy Cities 
Tomelilla kommun har under 2021 gått med i det WHO-anslutna nätverket 

Healthy Cities. I nätverket deltar politiker och tjänstepersoner som på olika sätt 
arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med folkhälsa och social 
hållbarhet. Genom ett medlemskap i nätverket kan kommunen öka sin kunskap, dela 
erfarenheter och utveckla arbetet med konkreta insatser för en förbättrad livskvalitet.  

3.5 Fritidscheck  
För att öka möjligheten för barn- och ungdomar i åk 4–9 att 

sysselsätta sig med något meningsfullt på fritiden fortsätter Tomelilla 
kommun att ge ut en fritidscheck på 250 kr även 2021. Checken kan 
användas hos en förening eller kommunens kultur- och 
fritidsverksamheter. Checken infördes under 2020 med syfte att 
införa ett system för fritidsaktiviteter som tar sitt ursprung i 
ungdomarnas egna önskemål. Under 2021 skickades cirka 950 
fritidscheckar ut till barn och unga i ålder 10–15 år. Av dessa har totalt 272 
fritidscheckar använts för deltagande i olika föreningar och kommunala verksamheter 
och resulterat i 22 nya medlemmar. 

3.6 Naturlekplats i Tomelilla tätort 
Under hösten 2021 pågick upprustningen av lekplatsen på Videgatan i 

Tomelilla tätort som är byggd av nästan enbart naturmaterial. Medan stommarna 
består av robinia och lärk är fallunderlaget i bark för att på ett naturligt sätt smälta in i 
Skogsbacken som ligger i anslutning. Upprustningen är en del av kommunens 
satsning på lekplatser där totalt sex lekplatser rustas upp. Lekplatsen på Videgatan 
har motoriktema där lekattraktionerna fokuserar på barnens förmåga att klättra, ta sig 
igenom hinder och använda kroppens fin- och grovmotorik. 
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3.7 Ungdomsråd med ungdomspresidium   
Ungdomsrådet bildades år 2019 och representationen utgörs av elever från 

samtliga skolors elevråd i kommunen. Ungdomsrådet/presidiet ska utgöra de ungas 
röst i kommunen i olika frågor. Frågor där ungdomsrådet varit delaktiga under 
2021/2022 är: Tätorts- och landsbygdsprogrammet, nybyggnation av 
Lindesborgsskolan samt detaljplan som bedömdes få påverkan på 
Lindesborgsskolan, Livskvalitetsprogrammet och skolans visionsdokument. Utöver 
detta har ungdomsrådet fört ett aktivt arbete mot mobbning, där de bland annat har 
bjudit in Tobias Karlsson för att föreläsa om ämnet. De har även fått information 
om medborgarinitiativ och klagomålsanmälan samt skickat brev till ÖKRAB om 
införandet av källsortering med flerkällkärl. Ungdomsrådet blev i början av året 
tilldelade 200 000 kr att själva förfoga över vilket de bland annat använt till 
föreläsningar.  

3.8 Ett jämställt Skåne  
Tomelilla är anslutna till strategin Ett jämställt Skåne där förvaltningen bland 

annat jobbar med heltid som norm, samt chefs- och ledarskapsutveckling för att 
skapa mer jämställdhet, både vad gäller vardagliga förutsättningar och lön. Under 
2021 har Tomelilla genomfört en lönekartläggning för att upptäcka oskäliga 
skillnader i lön mellan män och kvinnor. Kommunen har utvecklat sitt arbete med 
kompetensbaserad rekrytering och processer för att kvalitetssäkra och förhindra 
diskriminering. Kommunen har även arbetet aktivt med att förhindra och förebygga 
psykisk ohälsa med hjälp av företagshälsovården.  

3.9 El- och värmeförbrukning - Förvaltningens 
statistik   

Fastighetsavdelningen har under flera år arbetat med att minska energibehovet och 
sänka elkostnaderna. Energislukande laster såsom belysning, pumpar och ventilation 
har bytts ut och ersatts av mer energieffektiva lösningar. Under 2021 har 
elförbrukningen kraftigt minskat jämfört med tidigare år (Figur 8). Den viktigaste 
förklaringen till minskningen är att Österlen VA:s elanvändning sedan mars 2021 
redovisas separat. Totalt producerade de kommunägda solcellerna 18,41MWh varav 
5,13 MWh såldes till elnätet och 13,13 MWh användes i egna verksamheten. Den 
egna solcellsproduktionen motsvarade 3,5 procent av kommunorganisationens totala 
elanvändning som under året utgjorde 5 153 MWh. 

Under 2021 har ingen olja eller biogas använts till uppvärmning (Figur 9). 
Kommunhuset, som var den enda fastigheten med biogasuppvärmning, har under 
året bytt till fjärrvärme. Österlen VA använder egenproducerad biogas till 
uppvärmning av rötkammare under årets kallaste månader, vilket däremot inte räknas 
med i statistiken. Överskottsgas på 36 000 kubikmeter vilket motsvarar ca 234 000 
kWh har facklats bort sommartid från Österlen VA. Gasen skulle framöver kunna 
komma till nytta genom att exempelvis värma upp Välabadet i Tomelilla eller genom 
att mata in gasgenererad värme på fjärrvärmenätet. Förvaltningen bevakar frågan i 
dialog med berörda verksamheter. 

I graferna redovisas statistik för elförbrukningen samt statistik för uppvärmning över 
åren 2018 till 2021.  

269



 
 

 

 

14 (33) 

 

 

Figur 8: Elförbrukning i Tomelilla kommuns fastigheter. 

 

Figur 9: Uppvärmning i Tomelilla kommuns fastigheter. 

3.10  Delningstjänst av möbler och inredning  
Under 2021 har den interkommunala delningstjänsten Mylock lanserats, som 

används för att låna och byta exempelvis möbler i och mellan kommuner. Målet med 
delningstjänsten är att få verksamheterna att använda sina resurser och tjänster 
effektivare genom att dela dem med andra. På så vis kan vi minska behovet av inköp 
av nya produkter. Delningstjänsten är ett resultat av ett samverkansprojekt och en 
innovationsupphandling där Ystad kommun har varit drivande.  

3.11  Öppna kommunhus  
Sedan årsskiftet 2021/2022 är Tomelilla kommun partner i kontorshubbar 

där anställda kan boka in sig på kontorsplatser i Malmö, Ystad, Lund och Sjöbo. 
Tanken med gemensamma kontor är att öka kunskapsutbytet och möjliggöra fler 
samarbeten mellan kommunerna och andra aktörer. Kontorshubbarna minskar även 
behovet av resande och bidrar till en ökad flexibilitet vilket gör Tomelilla till en mer 
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attraktiv arbetsgivare. Detta minskar både vårt koldioxidutsläpp och bidrar till en 
förbättrad livskvalité för anställda.  

3.12  Mobilitet på tvärs  
Inom projektet Mobilitet på tvärs som pågår under 2020–2022 ska Tomelilla 

undersöka och testa nya hållbara sätt att resa på ”tvärs”. Under 2021 har invånare 
erbjudits möjlighet att låna el-lådcykel och testa på el-scooter i kommunen. 
Erfarenheter från elcykelutlåningen visar att testcyklisterna var mycket nöjda med 
färdmedlet, men att det på vissa landsvägar upplevdes som alltför riskfyllt att cykla 
med barnen. Under 2021 har även en bilpoolspilot startat upp tillsammans med Bil 
Bengtsson i tätorterna Tomelilla och Sjöbo. Ytterligare en bilpool startade i februari 
2022 i Brösarp. Bilarna är nyckelfria miljöbilar som bokas, låses upp och betalas 
genom Rulla-appen. Under 2021 startade även en kampanj för en bildelning som 
kallas Grannbilen, vilket är en form av bildelning där privatpersoner hyr ut sin bil via 
appar som SnappCar och GoMore.  

3.13  HVO-konvertering  
På gata och park i Tomelilla kommun tankas sedan 2021 samtliga 

dieseldrivna transportfordon med HVO100. Under 2021 och 2022 har även 
fordonen för Fastighetsenheten, Österlen VA och Österlenhem tankats med 
HVO100. Av förvaltningens totalt 65 fordon (exklusive skolskjuts) motsvarande 68 
procent, i huvudsak av fossilfria drivmedel som el, biogas eller HVO100. 

3.14  Utbyggnad av cykel och gångvägar 
Under 2021 och 2022 genomförs satsningar på cykelväg och gångstråk i 

Tomelilla tätort för att på ett trafiksäkert sätt ge alternativ till bil. En ny cykelbana ska 
byggas mellan södra delen av Tomelilla, via Rosendalsområdet med förskolan 
Lärkan, förbi kommunhuset, genom centrum och till stationen. I samband med det 
kommer även Centralgatan, mellan Kulturhuset och Coop, utvecklas. Nya träd längs 
gatan samt ny gatubelysning som följer cykelbanan planeras. 

3.15  Hållbar platsutveckling  
Under 2021 beviljades Tomelilla kommun stöd från Tillväxtverket för att 

genomföra ett projekt för hållbar platsutveckling vid Hallamölla och Fyledalen 
tillsammans med Länsstyrelsen och lokala aktörer. I spåret av pandemin har ett stort 
besökstryck i natur- och rekreationsmiljöer gjort att samverkan mellan olika aktörer 
aktualiseras och området runt Hallamölla och Fyledalen är två platser som varit 
särskilt populära. Projektet ska leverera utvecklingsplaner och metoder för hållbar 
och processdriven platsutveckling som förväntas bidra till att säkra natur- och 
upplevelsevärden och komma till nytta för såväl besökare som boende, näringsliv och 
lokalsamhället i övrigt.  

3.16  Munkmodellen  
Under hösten 2021 har Tomelilla kommun i samarbete med RISE 

forskningsinstitut undersökt hur munkmodellen (Doughnut economics) skulle kunna 
användas som uppföljningsverktyg för kommunens arbete med hållbarhet och 
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folkhälsa i Livskvalitetsprogrammet. Den samlade analysen släpptes i en rapport som 
går att finna på hemsidan. Munken visualiserar hur det som händer i Tomelilla 
påverkar de olika aspekterna av hållbarhet. På så sätt blir det tydligare var åtgärder 
behövs som mest för att bidra lokalt till de globala hållbarhetsmålen. Framöver 
kommer ett kommunporträtt med utgångspunkt i munkmodellen tas fram för 
Tomelilla. Det pågår även arbete för ett storskaligt projekt med fokus på omställning 
av kommunens livsmedelssystem. 

3.17  Gemensam kretsloppsplan 2021–2030  
En gemensam kretsloppsplan för Tomelilla i samarbete med Sysav, Kävlinge, 

Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad 
effektuerades 2021. Planen har tre mål som syftar till att minska avfallet och 
miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt att sätta 
beteendeförändring i fokus. Planen ska skapa ett engagemang för avfallsfrågor och 
inspirera för att uppnå kretsloppsplanens mål.  

→ Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat 2030  

→ Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 

2030.  

→ Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

En stor del av det arbetet kommer att samordnas med bland 
annat projekt för 100% fossilfria kommuner och Glokala 
Sverige.  

Förvaltningens arbete kommer att fokusera på att förebygga 
avfall genom att minska inköp, dela på resurser och öka 
återbruk. Genom att öka kunskapen samt ge rätt möjligheter genom inköpsavtalen 
kan förvaltningens klimatpåverkan minska. Som en del i det arbetet kommer en 
miljöspendanalys av kommunens inköp att genomföras under 2022. 

3.17.1  Hållbar konsumtion och produktion - Kommunens statistik  
Statistiken är hämtad från Avfall Sverige och gäller kommunens totala avfall, ej 
enbart förvaltningen. Statistik för 2021 finns ej tillgänglig ännu varför 2020 års 
statistik använts som ungefärligt värde. Figur 10 visar den totala mängden insamlat 
kommunalt avfall2 per person uppdelat i mat- och restavfall, grovavfall, 
förpackningar och returpapper samt farligt avfall. Figur 11 visar andelen av det 
kommunala avfallet som går till materialåtervinning vilket under 2019 och 2020 ligger 
runt 45 procent. Resterande mängd går till största del till förbränning för att bli 
energi. Plockanalyser visar att mer än 60 procent av hushållens restavfall i Sverige, 
som idag går till avfallsförbränning, skulle kunna materialåtervinnas3. Genom 
införandet av utsorterade fraktioner för privata hushåll och förbättrad tillgänglighet 
till återvinningsstationer skulle materialåtervinningen kunna öka. 

 

 
2 Begreppet kommunalt avfall har ersatt det tidigare begreppet hushållsavfall och avser alltså avfall från hushåll 
som kommunen har ansvar att ta hand om. 

3 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/avfall--bade-resurssloseri-och-negativ-miljopaverkan/ 
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Figur 10: Insamlat avfall från hushåll i Tomelilla kommun. 

 

Figur 11: Andel avfall insamlat från hushåll i Tomelilla kommun för materialåtervinning. 

 

3.18  Klimatväxling  
Klimatkompenseringen för förvaltningens flygresor samt körning med egen 

bil i tjänst ska utföras genom så kallad klimatväxling, vilket innebär att aktiviteter som 
leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift som sedan finansierar projekt inom 
förvaltningen som bidrar till minskad klimatpåverkan. Syftet med klimatväxlingen är 
att minska användningen av fossilt bränsle och därmed minska klimatpåverkan från 
förvaltningen. 

Klimatväxlingsmodellen avgränsas genom att i steg 1 omfatta tjänsteresor med flyg 
med start 1 december 2020, därefter steg 2 körning med egen bil i tjänst från och 
med 1 januari 2022. Dessa är de två reskategorier som ger störst klimatutsläpp.  
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Klimatväxling av flygresor är 30 procent fram till 2022, då höjs klimatväxlingen till 50 
procent, efterföljande år höjs det till 70 procent, från och med 2025 kommer 
flygresorna att klimatväxlas med 100 procent.  

För körning med egen bil i tjänst blir det ett procentuellt påslag på 10 procent efter 
att coronarestriktionerna hävdes under våren 2022.  

3.19 100% fossilbränslefria kommuner 
Genom projektet 100% fossilbränslefria kommuner arbetar förvaltningen för att 

minska sin klimatpåverkan genom att inrikta sig på fem olika arbetspaket.  

Fossilfria fordon och arbetsmaskiner – omställningen mot en fossilfri flotta, 
förutom bilar ingår även arbetsmaskiner såsom traktorer och motordrivna 
arbetsredskap. Målet är att 90 procent av kommunens personbilar och lätta lastbilar 
är avsedda att primärt drivas med fossilfritt drivmedel samt att 80 procent av 
drivmedlet som används i den egna verksamheten är fossilfritt. 

Fossilbränslefria tjänsteresor – Fokus på att minska och växla om förvaltningens 
tjänsteresor. Målet är att 70 procent av tjänsteresorna ska genomföras med 
fossilbränslefria alternativ. 

Klimatsmart offentlig konsumtion – Fokus på ökad kännedom om hur 
konsumtionen av produkter och tjänster bidrar till klimatpåverkan.  

Ledarskap och inspiration – Kunskapsspridning om klimatfrågan samt vilka 
möjligheter och utmaningar det medför.  

För dessa arbetspaket finns ett antal aktiviteter som förvaltningen har valt att arbeta 
med, bland annat måltidsverkstan Österlen Climate week som genomförs årligen i 
samarbete med LRF och övergång till HVO100.  

Övergripande mål - De deltagande kommunerna använder minimalt* med fossil 
energi inom den egna verksamheten och genom sin konsumtion av produkter och 
tjänster. De deltagande kommunerna agerar på ett aktivt sätt som föredömen för 
andra aktörer i samhället genom att påvisa möjligheterna och fördelarna med att 
bedriva klimatsmart verksamhet.  *Minimalt definieras som 5–10 procent fossil energianvändning 

→ Projektmål - Minskad klimatpåverkan: Minskat med i genomsnitt – 25 

procent 

→ Delmål - Fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner: minst 80 procent 

fossilbränslefria drivmedel 

→ Delmål - Fossilbränslefria tjänsteresor: minst 70 procent av tjänsteresorna 

med fossilbränslefria alternativ 

Resultatet för 2021 visar att Tomelilla är totalt 97 procent fossilbränslefritt för 
el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor i kommunorganisationen. 
Projektrapport med fullständiga resultat för 2021 presenteras i enskild rapport på 
hemisidan. Nedan presenteras ett utdrag av resultaten.  

3.19.1  Drivmedel och resor - Förvaltningens statistik  
Förvaltningens fordon  
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Av förvaltningens totalt 65 fordon (exklusive skolskjuts) drivs motsvarande 68 
procent primärt av fossilfria drivmedel som el och biogas och HVO100 (Figur 12). 
Uppgraderingen till HVO-tank och inköp av elbilar genomfördes under december 
2020 och utfallet syns i statistiken för 2021 (Figur 13). I statistiken syns en ökning av 
den totala mängden drivmedel då även Österlen VA och Österlenhem sedan 2021 
tankar HVO100. Deras drivmedelsmängder har tidigare inte redovisats. Diesel- och 
bensinanvändningen ligger kvar på ungefär samma nivå som under föregående år 
vilket visar på att det krävs ett intensifierat arbete för att fasa ut fordon som 
fortfarande drivs av fossila drivmedel. 

 

Figur 12: Andelen fossilfritt drivmedel i kommunförvaltningens fordon och arbetsmaskiner samt 
skolskjuts. 

 

Figur 13: Drivmedelsförbrukning för ägda och leasade fordon och arbetsmaskiner i Tomelilla 
kommuns förvaltning.  

Tjänsteresor 
Under 2021 har resor inom tjänsten fortsatt minska sedan förra året på grund av 
pandemin (Figur 14). Många resor har ersatts av digitala möten. Den största 
minskningen syns på antalet tåg- och kollektivtrafikresor där resor med Skånetrafiken 
har minskat drastiskt. Tjänsteresor i tjänstebil har minskat med 2023 km medan 
tjänsteresor i privat bil har ökat med 739 km sedan förra året. Även flygresor mellan 
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Skåne-Stockholm har ökat från drygt 3000 personkilometer förra året till över 10 000 
personkilometer 2021. Inga flygresor har skett till övriga platser. 

 

Figur 14: Tjänsteresor uppdelat per transportslag inom kommunförvaltningen och politiker.  

Laddstolpar  
Sedan 2017 finns 5 semisnabbladdare och en snabbladdare i kommunen. Under 2022 
utreds etableringen av 8 nya laddplatser på Norrevång serviceboende för 
kommunens hemtjänst.  

Statistiken avser såld el till externa kunder, inte förbrukning i förvaltningens egna 
fordon (Figur 15). Förvaltningen äger totalt sex laddstolpar, varav en snabbladdare 
och fem semisnabbladdare. Försäljning av el sker via Fortum Charge and Drive. Utav 
denna försäljning uppskattas 2500 kWh utgöra laddning av förvaltningens fordon 
under 2021.  

 

Figur 15: El såld från förvaltningens ägda laddstolpar.  
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Taxi
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Privat bil i

tjänst
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2021 560849 96950 20 365 10 111 0 12 949 126

2020 564872 96211 53793 3164 2456 96158 5

2019 663999 157877 102398 45237 14365 112790

2018 161475 160043 45440 12975 115512

Tjänsteresor personkilometer

276



 
 

 

 

21 (33) 

 

Sammanfattning 

El och uppvärmning är i princip 100 procent fossilbränslefri. Totalt har även den 
fossilfria andelen drivmedel ökat. Däremot har andelen tjänsteresor som är 
fossilbränslefria minskat drastiskt på grund av minskat kollektivt åkande under 
pandemin (Figur 16).  

 

Figur 16: Andel fossilbränslefri el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor i Tomelilla kommuns 
förvaltning.  

Växthusgasutsläppen har ökat med 5 procent mellan 2020 och 2021. Detta beror dels 
på ökad drivmedelsanvändning och delvis på att kommunorganisationen avrått från 
att åka kollektivt under pandemin. I figur 17 visas den totala mängden 
växthusgasutsläpp från el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor.  

 

Figur 17: Totala koldioxidutsläpp (ton) från el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor inom 
Tomelilla kommuns förvaltning.  
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3.20  Vattenvårdsprojekt 
Genom projektet Vattenvård i sydost erbjuds markägare i sydöstra Skåne, 

från Segesholmsån i norr till Nybroån i söder, hjälp och rådgivning att genomföra 
olika vattenvårdsåtgärder. Markägare erbjuds hjälp av en åtgärdssamordnare 
som sköter alla kontakter, ser till att projektet genomförs och söker bidrag för 
finansieringen. Bakgrunden till projektet är att vattendragen i sydöstra Skåne behöver 
förbättras för att uppnå god kemisk och ekologisk status i enlighet med EU:s 
ramdirektiv för vatten. Markägare erbjuds bland annat stöd och rådgivning för att 
anlägga, återväta eller restaurera våtmarker. Detta är viktiga åtgärder för att återställa 
och värna livsmiljöer för alla de arter som är knutna till våtmarker och för att 
våtmarker ska bidra med ekosystemtjänster och nyttor som kolinlagring. 

3.21 Tomelilla får fler träd 
Totalt 32 nya träd har planterats runt om i Tomelilla. Två av dem finns i 
stadsparken och resterande har bland annat placerats längs Adelsgatan vid 

Lundesborg och vid Banmästaregatan. Det är fler träd än vad som vanligen placeras 
ut varje år och i kommunens projekt för centrumutveckling kommer ännu fler träd 
och växter sättas ut på och runt torget. Utöver detta har åtgärder för att bevara 8 träd 
som var planerade att fällas utförts. De träd som fällts har till största del varit av 
invasiva arter eller träd drabbade av sjukdom. 

3.22 Biodling på kommunens mark 
Bin och andra pollinatörer är viktiga för den biologiska mångfalden. Tomelilla 
kommun uppmuntrar därför biodling och erbjuder områden där du som 

privatperson kan ha bikupor på kommunens mark. Områdena är placerade i utkanten 
av bebyggelse, i närheten till vatten och är kostnadsfritt.  

3.23 Glokala Sverige  
Tomelilla kommun deltar i det nationella projektet Glokala 
Sverige som en del i kommunens långsiktiga 

hållbarhetsarbete. Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, 
SKR och ICLD med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och 
Globala målen bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. I 
november 2021 genomfördes den årliga konferensen för kommuner som leder 
arbetet med Agenda 2030 då kommunen presenterade sitt arbete med 
munkmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

278



 
 

 

 

23 (33) 

 

4 Förslag till fokus 2022–2023 
Under 2022 och 2023 kommer arbetet fokusera på uppföljning och implementering 
av livskvalitetsprogrammet. Detta görs dels genom uppföljning av områden där 
brister i hållbarhetsarbetet identifierats, dels genom fortsatt arbete med 
munkekonomin som modell för implementering och uppföljning av programmet. 
Viktiga utvecklingsområden för 2022 är: 

• Implementera munkmodellen i kommunens verksamhet. 

• Framtagande av koldioxidbudget och klimatfärdplan för kommunen som 

geografiskt område. 

• Aktivt arbeta för att minska Co2-utsläppen från skolskjuts, färdtjänst och 

tjänsteresor i kommunen.  

• Fortsatt arbete med minskad klimatpåverkan från konsumtion inom 

kommunorganisationen. 

• Utveckla kommunens arbete med klimatsmart och cirkulärt byggande. 

• Utveckla kommunens systematiska arbete för att säkerställa ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet vid all exploatering av mark. 

• Utveckla kommunens systematiska arbete för hållbarhetskrav vid all 

upphandling i den kommunala koncernen inklusive bolagen. En 

miljöspendanalys kommer att genomföras under 2022. 

• Fortsatt utveckling av samarbete med lokala producenter och hållbara 

livsmedelssystem. 

• Utveckla det systematiska arbetet för att minska klimatpåverkan och 

anpassning till ett förändrat klimat i samhällsplaneringen. 

• Utveckla ett systematiskt arbete för energieffektivisering i kommunala 

verksamheter och bolag. 

• Arbeta aktivt med att stärka utbildning om klimatförändringarna samt öka 

allmänhetens medvetande delaktighet och tillgång till information i frågor 

som rör klimatförändringarna. 

• Utveckla kommunens arbete med medborgardialog och delaktighet. 

• Utveckla kommunens arbete som barnrättskommun. 

• Utveckla arbetet med att hitta nya sätt att arbeta förebyggande med barn som 

riskerar att hamna utanför samhället. 
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5 Uppföljning Agenda 2030  
De nyckeltal som redovisas nedan är ett resultat av RKA:s uppdrag 
inom arbetet med nyckeltal för Agenda 2030. Nyckeltalen ska vara 
ett stöd för arbetet i kommunerna kopplat till de globala 
hållbarhetsmålen för Agenda 2030. RKA fick uppdraget att leda 
arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal 

kommuner och landsting. Nyckeltalen är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska 
förverkligas i hela Sverige och publicering av nyckeltalsurvalet presenterades första 
gången i Kolada 2019. 

Läs mer: Kolada  Vägledning RKA 

Färgerna visar var Tomelilla kommun ligger i jämförelse med andra kommuner: 

Bästa 25% Mittersta 50%   Sämsta 25%  
 

Några områden där Tomelilla kommun sticker ut:  

• Mål nummer 2 Ingen hunger där nyckeltalen visar att kommunen ligger bland 

de 25 procent sämsta vad gäller ekologisk odlad åkermark.  

• Mål 3 God hälsa och välbefinnande där nyckeltalen visar att kommunen 

ligger bland de 25 procent sämsta vad gäller medellivslängden bland kvinnor i 

Sverige och bland de 25 procent sämsta vad gäller 

antibiotikaförsäljningen/1000 invånare.  

• Mål nummer 4 God utbildning där nyckeltalen visar att kommunen ligger 

bland de bästa 25 procent i andel barn mellan 1–5 år inskrivna i förskolan 

men bland de 25 procent sämsta i andel elever i åk 9 behöriga till 

yrkesprogram, gymnasieelever med examen inom 4 år samt andel ungdomar 

etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar efter fullföljd 

gymnasieutbildning. 

• Mål 5 Jämställdhet där nyckeltalen visar att kommunen ligger bland de 25 

procent sämsta vad gäller uttag av föräldrapenning av män. Däremot har 

andelen tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män förbättrats 

under åren. Även kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 

mediannettoinkomst ligger bland de 25 procent sämsta i Sverige och har även 

försämrats under de senaste åren. 

• Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla ligger kommunen bland de 25 procent 

bästa vad gäller grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 

status.  

• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion visar att kommunen har en hög 

andel hushållsavfall som samlas in till materialåtervinning vilket ökat över 

åren och nu ligger bland de 25 procent bästa i Sverige. Den totala mängden 

ekologiskt livsmedel inom kommunens verksamhet är däremot fortsatt låg 

och bland de 25 procent sämsta i Sverige.  

• Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna ligger kommunen bland de 25 procent 

bästa vad gäller fossiloberoende bilar och miljöbilar i kommunorganisationen. 
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Däremot är den totala andelen miljöbilar inom kommunen bland de 25 

procent sämsta i Sverige.  

 

Mål 1 Ingen fattigdom  

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. 
Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, 
inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

 

Mål 2 Ingen hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande  

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel 
(%)           

Medellivslängd kvinnor, år 83,6 84,2 84,0 83,4 83,2 

Medellivslängd män, år 80,4 79,7 80,0 80,1 80,2 

Invånare 16-84 år med gott psykiskt 
välbefinnande, andel (%)           

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 
000 inv 3 243 3 167 2 962 2 674   

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 342,3 329,6 310,0 290,8   

 

Mål 4 God utbildning  

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 85,5 82,2 84,6 88,9   

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 8,9 9,0 9,0 10,0   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,8 0,8 0,7 0,7   

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare med fetma, andel (%)           

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 4,8 4,7 5,1 4,9   
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Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 74,1 64,8 71,5 73,9 79,6 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%)   75,0   70,1   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 76,3 76,6 64,0 65,7 57,8 

Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 71,3 76,1 77,1     

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, 
andel (%) 26,3 26,6 27,0 27,3   

 

Mål 5 Jämställdhet  

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, 
andel (%) 54 55 57 67   

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel 
av antal dagar (%) 25,0 25,2 28,6 28,9 26,6 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut 
av män, andel av antal dagar (%) 33,2 34,4 34,5 36,3 39,8 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 77,6 79,1 77,2 76,3   

 

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla  

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 87,5 88,9 88,9 88,9   

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)           

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Grundvattenförekomster med god kemisk och 
kvantitativ status, andel (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Mål 7 Hållbar energi för alla  

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Elavbrott,  genomsnittlig avbrottstid per kund 
(SAIDI), minuter/kund 132 173 196 156   

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor 
inom det geografiska området, andel (%)     99,7 99,6   
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Slutanvändning av energi totalt inom det 
geografiska området, MWh/inv 27   24 22   

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla  

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Bruttoregionprodukt, region (BRP), 1000 
kr/invånare           

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 7,1 9,3 8,1     

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av bef. 4,1 4,1 4,4 5,1 4,5 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 79,0 78,8 79,2 78,6   

 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande 
och hållbar industrialisering samt främja innovation 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel 
(%) 35,6 56,5 62,7 68,1   

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 84 83 81     

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 40,4 45,7 53,5     

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet  

Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, 
andel (%)           

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - 
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%)   59 51 77 64 

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och 
anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, 
andel (%) 41,0 45,8 42,3     

 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen  

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 
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Demografisk försörjningskvot 0,87 0,90 0,90 0,91 0,93 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, 
andel (%) 18,7 19,0 19,2 19,4   

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 23,8 22,2 21,1     

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 319 
580 

300 
295 

286 
776     

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). 
kg/inv 1,42 1,40 1,38     

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), 
kg 19 106 18 923 18 818     

 

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare 
(justerat) 675 688 593 600   

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 43 37 45 44   

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) 9 8 9 8   

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv. 9,66 9,20 9,32     

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 129 
601 

124 
709 

126 
970     

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-
2020) 44,8 48,6 63,3 62,2   

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) (-2020) 10,2 10,4 10,8 12,1   

Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal 
bilar i det geografiska området (%)       9,3   

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, 
andel (%)       68,9   

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 832,3 825,9 808,9 739,7   
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Mål 14 Hav och marina resurser  

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt för en hållbar utveckling - Nyckeltal för mål 14 saknas för 
kommuner. 

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald  

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 

hejda förlusten av biologisk mångfald 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Skyddad natur totalt, andel (%) 8,0 8,0 8,0 8,0   

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen  

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga 
upp effektiva, och inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%)           

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 1 103 1 342 1 410 1 098   

Förstagångsväljare som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, andel (%) 77 82 82 82   

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av 
skatter och statsbidrag     -0,1 5,3 5,8 

 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap  

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling - Nyckeltal för mål 17 saknas för 
kommuner. 
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6 Uppföljning Miljö och Klimat 
Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömål för kommuner 
och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av 
SKR. Indikatorerna grupperas utifrån olika utsläpps- och 

åtgärdskategorier. www.sverigesmiljömål.se  

Generationsmålet. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Läs mer: Kolada Miljö  

Färgerna visar var Tomelilla kommun ligger i jämförelse med andra kommuner: 

Bästa 25% Mittersta 50%   Sämsta 25%  
 

Några områden där Tomelilla kommun sticker ut: 

• Klimatpåverkande utsläpp där kommunen ligger bland de 25 procent sämsta 

vad gäller det totala utsläppet av växthusgaser, utsläppen från jordbruk samt 

från egen uppvärmning per invånare. 

• Utsläpp till luft där kommunen ligger bland de 25 procent bästa vad gäller 

antal kg utsläpp per invånare av partiklar större än 25. Mikrom. Däremot är 

utsläppet av ammoniak bland de 25 procent sämsta i Sverige, liksom 

utsläppet av flyktiga organiska ämnen.  

• Fysisk planering/samhällsplanering/markanvändning där kommunen ligger 

bland de 25 procent bästa vad gäller medelavståndet till skyddad natur. Den 

totala och kommunalt ägda andelen cykelväg har däremot inte förändrats 

sedan 2017 varför Tomelilla nu ligger bland de 25 procent sämsta vad gäller 

meter cykelväg per invånare. 

• Gröna frågor där kommunen ligger bland de 25 procent sämsta vad gäller 

andel slåtteräng per total betesmark, något som minskat sedan 2017.  

Nyckeltal miljö och klimat           

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Klimatpåverkande utsläpp           

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv. 9,66 9,20 9,32     

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton 
CO2e/inv 6,25 5,96 6,10     
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Utsläpp till luft av växthusgaser, egen 
uppvärmning, ton CO2e/inv 0,25 0,23 0,26     

Utsläpp till luft av växthusgaser, 
arbetsmaskiner, ton CO2e/inv 0,52 0,48 0,50     

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton 
CO2e/inv 0,27 0,26 0,24     

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, 
ton CO2e/inv 2,04 1,97 1,92     

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och 
fjärrvärme, ton CO2e/inv 0,02 0,02 0,01     

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv 129 601 124 709 126 970     

Utsläpp till luft           

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, 
kg/inv 23,8 22,2 21,1     

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 319 580 300 295 286 776     

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 
mikrom). kg/inv 1,42 1,40 1,38     

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 
mikrom), kg 19 106 18 923 18 818     

Utsläpp till luft av ammoniak (NH3), totalt, 
kg/inv 45,55 44,86 44,70     

Utsläpp till luft av ammoniak (NH3), totalt, kg 611084,28 608107,88 608743,72     

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen 
totalt, ton NMVOC/inv 0,04 0,03 0,03     

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen 
totalt, ton NMVOC 473 465 453     

Fysisk 
planering/Samhällsplanering/Markanvändning           

Medelavstånd till skyddad natur, km 1,20 1,20 1,20 1,20   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 40,4 45,7 53,5     

Nytilkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, 
andel (%) 31,8 92,9 80,6     

Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar 
(-2020)           

Kommunen har aktuella dokument för att 
främja miljöanpassade transporter och minskat 
transportbehov (Ja=1, Nej=0)   1       

Kommunen har aktuella dokument som fyller 
funktionen av ett kulturmiljöprogram (Ja=1, 
Nej=0)   1       

Kommunen har aktuella dokument som fyller 
funktionen av ett grön- och 
vattenstrukturprogram (Ja=1, Nej=0)   0       
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Kommunen har aktuell kommunal energiplan 
eller dokument som fyller funktionen av en 
sådan plan (Ja=1, Nej=0)   1       

Kommunen har tillgång till antikvarisk 
kompetens (Ja=1, Nej=0)   1       

Kulturhistoriskt skyddad bebyggelse, antal/10 
000 inv 6,0 5,9 5,9     

Transporter, inkl. kollektivtrafik           

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%)       68,9   

Fossiloberoende personbilar, andel av totalt 
antal bilar i det geografiska området (%)       9,3   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-
2020) 44,8 48,6 63,3 62,2   

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) (-2020) 10,2 10,4 10,8 12,1   

Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/inv 832,3 825,9 808,9 739,7   

Bensin- och dieselleverans till vägtransporter, 
liter/inv   791 778 659   

Bilar, antal/1000 inv 592 585 585 585   

Bensinbilar, antal/1000 inv 392 372 363 355   

Dieselbilar, antal/1000 inv 170 182 186 189   

Dieselbilar godkända för HVO100, antal/1000 
inv       20,6   

Elbilar, antal/1000 inv 0,3 0,6 1,7 3,1   

Elhybridbilar, antal/1000 inv 3,7 5,0 6,9 8,0   

Laddhybridbilar, antal/1000 inv 1,1 1,5 2,2 5,1   

Etanolbilar, antal/1000 inv 21,0 20,1 20,6 20,2   

Gasbilar, antal/1000 inv 3,7 3,8 4,8 5,5   

Cirkulär ekonomi & hållbar konsumtion           

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare 
(justerat) 675 688 593 600   

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 43 37 45 44   

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) 9 8 9 8   

Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, 
gram/ätande     15     

Gröna frågor, inkl. skyddat natur, 
ekosystemtjänster m.m.           

Skyddad natur totalt, andel (%) 8,0 8,0 8,0 8,0   

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 4,8 4,7 5,1 4,9   

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)           

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Total betesmark, hektar 2 959 2 884 2 882 2 883   

Slåtteräng, hektar 10 12 11 6   
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Slåtteräng, per total betesmark, andel (%) 0,34 0,42 0,38 0,21   

Energi           

Slutanvändning av energi totalt inom det 
geografiska området, MWh/inv 27   24 22   

Elproduktion totalt inom det geografiska 
området, MWh 72 639 60 635 70 034 

66 
682   

Elproduktion av förnybara energikällor inom 
det geografiska området, andel (%)     100     

Elproduktion av vattenkraft inom det 
geografiska området, MWh 0 0 0 0   

Elproduktion av vindkraft inom det geografiska 
området, MWh 72 639 60 635 70 034 

66 
682   

Fjärrvärmeproduktion totalt inom det 
geografiska området, MWh 37 776   36 360 

33 
997   

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor 
inom det geografiska området, andel (%)     99,7 99,6   

Solcellsanläggningar totalt, installerad effekt 
(MW) 1,16 1,63 2,34 3,00   

Solcellsanläggningar totalt, antal 54 80 136 180   
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 125 Dnr KS 2022/93 

Leader Östra Skåne - Medfinansiering för 
kommande programperiod 2023-2027 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun kommer medverka till Leader 
Östra Skåne 2023–2027 och avsätter 1 310 415 kronor enligt betalplan. Finansiering 
sker inom kommunstyrelsens budgetram. 

Ärendebeskrivning 
Den 3 juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Leader Östra Skåne prioriterats som 
ett av 40 leaderområde i Sverige för åren 2023–2027. För att fortsätta det 
framgångsrika arbetet med landsbygdsutveckling och stöd till lokala projekt påbörjar 
vi därför nu ett samarbete i en ny förening, Leader Östra Skåne tillsammans med 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Ystad och 
Östra Göinge kommuner. Nya projekt ska gynna den lokala utvecklingen och göra 
östra Skåne till en ännu mera attraktiv och konkurrenskraftig plats för såväl boende, 
företag och besökare.   

 
Leader Östra Skåne har tilldelats en budget (67 055 177 kr) som finansieras till 67% 
av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och svenska staten. För att få 
startbesked krävs en övrig offentlig medfinansiering, LAG-pott på 33% av den 
tilldelade budgeten (22 128 208 kr). För Tomelillas medverkan innebär det totalt 
1 310 415 kr enligt förslag till betalningsplan.   

2023-01-31: 131 042 kronor  

2024-01-31: 262 083 kronor  

2025-01-31: 262 083 kronor  

2026-01-31: 262 083 kronor  

2027-01-31: 262 083 kronor  

2028-01-31: 131 041 kronor  

Totalt: 1 310 415 kronor 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 125 forts. 

 

Det nya samarbetet i Östra Skåne innebär en minskad kostnad jämfört med tidigare 
år. För 2021 uppgick kommunens medfinansiering för Leader Sydöstra Skåne till 
352 000 kr. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Projekt och idéer som ska gynna den lokala utvecklingen i området behöver 
finansieras. Tomelilla kommun bidrar med 33 % genom den offentliga 
medfinansieringen, LAG-potten. Resterande del finansieras av Jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och svenska staten.  

 

Barnperspektivet 
En positiv lokal utveckling i östra Skåne gynnar de barn och unga som växer upp i 
vår del av regionen. 

 

Miljöperspektivet 
Ett av Leader Östra Skånes mål är: ”Fler klimatsmarta lösningar och ökat 
engagemang för en bättre miljö”. Målsättningen är att flera projekt ska kunna starta 
som leder till ett hållbart östra Skåne. 

 

Uppföljning 
Årlig uppföljning i lägesrapport och vid årsstämma. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun kommer att medverka till Leader 
Östra Skåne 2023–2027 och avsätter 1 310 415 kronor enligt betalplan. Finansiering 
sker inom kommunstyrelsens budgetram. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 125 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tillväxt- och utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 
2022.2130. 

Underlag till beslut gällande offentlig medfinansiering Leader Östra Skåne, 
handlingsid: Ks 2022.1730. 

Lokal utvecklingsstrategi Leader Östra Skåne 2023-2027, handlingsid: Ks 2022.1732. 

Bilagor Leader Östra Skåne Utvecklingsstrategi 2023-2027, handlingsid: Ks 
2022.1733. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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*) I Leader Östra Skånes strategi ingår de 10 kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge 

Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsen, Leif Sandberg 
Kommundirektör, Britt-Marie Börjesson 
 

Leader 2023-2027 
 
Den 3 juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Leader Östra Skåne* prioriterats som ett av 40 
leaderområden i Sverige för åren 2023-2027.  

I samband med prioriteringen tilldelades varje område en budget, där Leader Östra Skåne tilldelades den 
största på 67 055 177 kronor, medel som kommer att möjliggöra arbetet med att ta emot och bevilja 
projektansökningar som gynnar den lokala utvecklingen i området!  
Den tilldelade budgeten finansieras till 67% av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och svenska 
staten.  

För att kunna erhålla startbesked krävs en övrig offentlig medfinansiering, s.k. LAG-pott, på 33% av den 
tilldelade budgeten, vilket innebär 22 128 208 för Leader Östra Skåne.  
Efter er avsiktsförklaring inför framtagandet av en ny lokal utvecklingsstrategi, har interimsstyrelsen efter 
Jordbruksverkets prioritering av Leader Östra Skåne föreslagit att medfinansieringen bör fördelas mellan 
ingående kommunerna med utgångspunkt i antalet landsbygdsinvånare i kommunen. De ingående 
kommunernas respektive andel kommer därefter att fördelas i en betalplan och faktureras årligen under 
programperioden 2023-2027. 

Leader Östra Skåne, som tidigare bedrivit verksamhet genom de tre ingående leaderområdena Skånes Ess, 
Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne, har genom dessa föreningar haft ett mycket positivt 
samarbete med områdenas ingående kommuner! Ett samarbete som vi nu under gemensam flagg, i en ny 
förening, önskar fortsätta med. 

Med ert stöd kommer vi att kunna fortsätta vårt framgångsrika arbete med landsbygdsutveckling och 
stötta nya projekt som gör östra Skåne till en ännu mera attraktiv och konkurrenskraftig plats för såväl 
boende som företagare och besökare.  

Bilagt finner ni en kopia på Leader Östra Skånes lokala utvecklingsstrategi, er avsiktsförklaring jämte den 
betalplan som visar er föreslagna årliga medfinansiering. Formella medfinansieringsintyg som 
Jordbruksverket kräver innan startbeskedet kommer vi att tillsända er inom kort. 

Vi ser fram emot fortsatt god samverkan kring utvecklingen av vårt område! 
 

För interimsstyrelsen Leader Östra Skåne 

 

 

Olof Persson    Malin Wildt-Persson 
Ordförande    Processledare 
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Fördelning offentlig medfinansiering för Leader Östra Skåne 
 

Kommun Antal inv Tot Per år i 5 år 
Hässleholm 52 010 4 988 268 997 654 
Perstorp 7 476 717 022 143 404 
Bromölla  12 759 1 223 713 244 743 
Kristianstad 46 987 4 506 513 901 303 
Osby 13 198 1 265 817 253 163 
Östra Göinge 15 017 1 440 277 288 055 
Simrishamn 19 227 1 844 057 368 811 
Sjöbo 19 412 1 861 801 372 360 
Tomelilla 13 663 1 310 415 262 083 
Ystad 30 970 2 970 326 594 065 
Totalt 230 719,00 22 128 208 4 425 642 

* nedanstående betalplan har tagit hänsyn till eventuella avrundningar gällande öresutjämningar 

Förslag till betalplan Tomelilla kommun: 

2023-01-31:  131 042* kronor 

2024-01-31:  262 083 kronor 

2025-01-31:  262 083 kronor 

2026-01-31: 262 083 kronor 

2027-01-31:  262 083 kronor 

2028-01-31: 131 041 kronor 

TOTALT: 1 310 415 kronor 

 
* det ligger endast ett halvt årsbelopp 2023 i och med att ni också betalar offentlig medfinansiering till 
LEADER Sydöstra Skåne under 2023. Därav sträcker sig betalplanen till 2028, då den sista halvan av 
årsbeloppet ligger.  

 

Förslag till beslut:  
Tomelilla kommun kommer att medverka till Leader Östra Skåne 2023-2027 och kommer för 
perioden att avsätta sin andel på 1 310 415 kronor enligt betalplan. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 7JOCsw2JkbqLPoWUJ7AWDg

MALIN WILDT-PERSSON
Processledare

2022-06-10 15:33

Serienummer: n09oGESiRHUFbehCPtqy2g

OLOF PERSSON
Ordförande interimsstyrelsen

2022-06-12 09:22

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Underlag till beslut gällande offentlig medfinansiering Leader Östra Skåne Tomelilla kommun.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-06-10 15:27 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-10 15:27 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-10 15:27 En avisering har skickats till Olof Persson
2022-06-10 15:27 En avisering har skickats till Malin Wildt Persson
2022-06-10 15:33 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Malin Wildt Persson
2022-06-10 15:33 MALIN WILDT-PERSSON har signerat dokumentet Underlag till beslut gällande offentlig medfinansiering Leader 

Östra Skåne Tomelilla kommun.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 7JOCsw2JkbqLPoWUJ7AWDg)
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Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skåne 

Sammanfattning 

Östra Skåne – där människor och idéer skapar en levande landsbygd. 

I östra Skåne skapar möten mellan människor en grogrund för nya idéer och 

kreativa lösningar som är betydelsefulla för platsens attraktivitet och tillväxt. 

Tillsammans bidrar vi till en levande och hållbar landsbygd där alla hittar sin 

plats och där delaktigheten och stoltheten är stor. Ett hållbart samhälle nu och för 

kommande generationer. 

Leader Östra Skåne är en mångfacetterad del av Skåne och omfattar tio kommuner: 

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, 

Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Området är ett av Skånes mest utpräglade 

landsbygdsområden där småskaligheten är framträdande.  

Leader Östra Skåne har identifierat fem övergripande mål som bedöms vara viktiga 

för att uppnå visionen om en levande landsbygd: 

1. Ökad platsattraktivitet 

2. Förhöjd idékraft 

3. Ökad tillväxt och sysselsättning 

4. Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat 

5. Stärkt delaktighet och tillhörighet 

Till målen har tre insatsområden kopplats, vilket har varit det viktigaste verktyget 

för att kunna prioritera arbetet i Leader Östra Skåne. De insatsområden som ska 

föra arbetet mot målen och visionen är: 

1. Platsutveckling, stolthet och delaktighet 

2. Konkurrenskraft och kompetens 

3. Grön transformation 

Strategin ska fungera som ett styrdokument för LAG i arbete med urvalet av 

ansökningar, partnerskap, kommunikation och det uppföljningsarbete som ska 

bedrivas kontinuerligt för att säkerställa att de uppsatta målen nås. Strategin är 
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framtagen i bred samverkan och dialog med offentlig, privat och ideell sektor. I 

arbetet har det säkerställts att hänsyn tagits till andra strategier och planer. 

Verksamheten i Leader Östra Skåne ska präglas av flexibilitet och följsamhet. 

Arbetet ska vara uppsökande för att fånga idéer, och verksamhetskontorets 

personal ska stödja sökande i ansökningsprocessen och genomförandet av projekt. 

Styrelsen är goda ambassadörer för områdets verksamhet och leadermetoden. 

För att uppnå synergier och samordningseffekter ska samverkan ske med andra 

utvecklingsaktörer. 
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Summary 

 

Östra Skåne – where people and ideas create a vibrant countryside. 

Encounters between people create a hotbed for new ideas and creative solutions 

which are significant for the attractiveness and growth of communities in eastern 

Skåne. Working together we contribute to a vibrant and sustainable countryside 

where everyone finds his/her place and participation and pride are strong. We 

strive for a sustainable community now and for coming generations. 

Leader Östra (eastern) Skåne is a diverse part of Skåne and includes 10 

municipalities: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, 

Sjöbo, Tomelilla, Ystad and Östra Göinge. The area is one of Skåne’s most 

pronounced rural areas where the concept of small-scale is prominent.  

Leader Östra Skåne has identified five overall goals which are deemed of 

importance in achieving the vision of a vibrant countryside: 

1. Increased site attractiveness 

2. Enhanced idea power 

3. Increased growth and employment 

4. Increased knowledge and more smart solutions for better environment and 

climate 

5. Stronger participation and sense of belonging 

Three focus areas are coupled to these goals, the most important tool in order to 

prioritize the work in Leader Östra Skåne.  The focus areas which will drive the 

work forward toward the goals and vision are: 

1. Site/location development, pride and participation 

2. Competitiveness and competence 

3. Green transformation 

The strategy shall serve as a steering document for the Local Action Group with 

selections of applications, partnerships, communication and the follow-up work 

that will be carried out continuously to secure that the stated goals are reached.  

The strategy is produced with broad cooperation and in dialogue with public, 

private and volunteer sectors. Care has been taken to consider other strategies and 

plans. 

The work in Leader Östra Skåne shall feature flexibility and compliance. The work 

shall be reaching out to harness ideas and the office staff will be supporting the 

project owners in the application and implementation of their project.  The board 

members are good ambassadors for the area’s work and for the working method of 

Leader. Cooperation with other development actors will help us to reach the effects 

of synergy and coordination.  
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1 Landsbygdsutveckling genom Leader 

Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 

leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 

genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 

verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 

även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 

utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 

utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 

insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 

rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 

och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 

strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 

2.1 Inledande arbete 

Vid uppstarten av arbetet med en ny strategi var utgångspunkten tre befintliga 

leaderområden. Detta förändrades under det första kvartalet av 2021, då initiativ 

togs att bilda ett nytt leaderområde – Leader Östra Skåne.  

Inledningsvis beskrivs arbetet inom de tre ursprungsområdena och därefter arbetet 

som tog vid när beslut om nytt geografiskt område tagits. De tre 

ursprungsområdena har samtliga verkat sedan 2008 och de omfattar följande tio 

kommuner: 

● Skånes Ess: Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge 

● Leader LAG PH: Perstorp och Hässleholm 

● LEADER Sydöstra Skåne: Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad. 

I arbetet, som samtliga områden startade upp hösten 2020, ingick att formera olika 

arbetsgrupper, såsom en framtids-/processgrupp och en ung fokusgrupp, med bred 

kompetens, erfarenhet från tidigare programperioder och representation från 

samtliga sektorer. 

Då strategins framtagning skedde under en pandemi, kunde fysiska möten med 

invånare och intressenter inte genomföras. För att få till en bred förankring 

genomfördes möten istället digitalt, och på så sätt har nyckelpersoner, 
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organisationer, allmänhet, näringsliv, föreningar och det offentliga bidragit med 

sina erfarenheter och kompetenser.  

Områdena har arbetat med ett liknande upplägg, även om man utformat mötena på 

lite olika sätt. Under arbetet har man sett till att man i bred samverkan fått ett 

relevant underlag för sitt fortsatta strategiarbete, och underlagen har löpande 

påverkat strategins utformning. Som exempel på aktiviteter kan följande nämnas: 

● Övergripande och fördjupade SWOT-analyser under tematräffar och i 

arbetsgrupper. Totalt 19 träffar med cirka 235 deltagare från tre sektorer 

och allmänheten. 

● Utbildningsdagar med omvärldsanalyser på lokal, regional, nationell och 

global nivå. 

● Enkätutskick till allmänheten och samtliga sektorer med frågor av SWOT-

karaktär, med 160 unika svar som resultat. 

● Bearbetningar och förankring av underlag i respektive områdes styrelser 

och arbetsgrupper, vilka samtliga har bred representation och erfarenhet av 

leadermetoden. 

● Kontinuerliga avstämningar mot lokala, regionala och nationella strategier 

och planer samt dialog med aktörerna bakom.  

● Möjlighet för allmänheten och de tre sektorerna att komma med 

synpunkter inför och under arbetet i respektive område. 

● Insamling och bearbetning av fakta och data samt expertkunskap inom 

exempelvis regional utveckling och företagens innovationsförmåga i 

området. 

● Workshoppar i LAG-styrelser, framtidsgrupper och en ung fokusgrupp 

kopplade till bearbetning av omvärldsanalyser och SWOT-resultat. 

2.2 Det gemensamma arbetet 

Under det första kvartalet av 2021 fördes en dialog om sammanslagning av 

leaderområden i Skåne utifrån tydliga rekommendationer från Jordbruksverket. 

Efter diskussioner med kommunerna såg de tre områdena förutsättningar för att 

verka som ett nytt leaderområde – Leader Östra Skåne – under perioden 2023–

2027. 
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Deltagare från respektive områdes framtids-/processgrupp (hädanefter kallade 

framtidsgrupper) inklusive personal, inledde ett gemensamt arbete i maj 2021. En 

gemensam tids- och handlingsplan sattes för att bearbeta det omfattande underlaget 

från de tre ursprungsområdena.

Arbetsgruppen med ansvar för strategin i sin helhet, bestod av personal från de tre 

områdena samt en konsulterad processledare. I gruppen fanns flera personer med 

mer än tio års erfarenhet av Leader och fyra europeiska struktur- och 

investeringsfonder. Processledaren hade lokal förankring och erfarenhet från arbete 

med samtliga sektorer och leadermetoden.  

Arbetsgruppen gjorde löpande återrapporteringar till och avstämningar med 

respektive framtidsgrupp och LAG-styrelse. 

Parallellt bildades en organisationsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på en ny 

organisation. Gruppen bestod av ledamöter från respektive områdes framtidsgrupp 

samt de tre verksamhetsledarna.  

Särskild hänsyn till ungas behov av att kunna förverkliga sina idéer togs dels 

genom anställda ungdomscoacher och erfarenheter från ett femtiotal 

ungdomsprojekt, dels genom arbetet i den unga fokusgruppen. 

I början av juni genomfördes en målverkstad där syftet var att prioritera 

gemensamma behov och utvecklingsmöjligheter samt att ta fram förslag på vision, 

mål och insatsområden. Samtliga tre framtidsgrupper deltog. Utmaningen var att 

med bibehållen lokal förankring hitta förslag som alla parter kunde ställa sig 

bakom. Inför mötet förberedde respektive område ett summerat material utifrån 

gemensamma frågeställningar där SWOT-analyser sammanställdes och mönster 

identifierades.1 

 
1 Bilaga 2. SWOT-analyser. 
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Med en bred samlad kunskap och i god anda kunde deltagarna sortera, prioritera 

och slutligen enas om det nya områdets gemensamma behov och 

utvecklingsområden. Förslag på gemensamma mål och insatsområden för Leader 

Östra Skåne förankrades i områdenas styrelser. 

Avsnitt 2–4 av den lokala utvecklingsstrategin skickades i juli på 

synpunktsförfarande till dem som deltagit i workshoppar samt övriga intressenter. 

Den publicerades även offentligt på områdenas webbplatser. Strategin omarbetades 

med hänsyn till inkomna synpunkter och förankrades återigen hos styrelserna. 

Som en del av arbetet gjordes avstämningar och samordning med andra 

relevanta planer och strategier på lokal och regional nivå.2 Prioritering av mål och 

insatsområden gjordes med hänsyn till insatser som ger synergieffekter med dessa 

planer. Ingående intressentdialoger med andra utvecklingsaktörer har genomförts, 

både inom respektive område och med gemensamma intressenter för det nya 

Leader Östra Skåne.3 Utifrån givna frågeställningar har dessa gett inspel kring 

omvärldsfaktorer, utmaningar och framtida samverkansmöjligheter. 

Särskild hänsyn har tagits till de utvärderingar4 och egna erfarenheter som finns 

kring leadermetodens styrka som ett verktyg för att bygga socialt kapital.5 Under 

arbetet med strategin har det också säkerställts att projekt som tidigare rymts inom 

ERUF, ESF och EHFF kan inrymmas i urvalet.  

3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 

Ämnesområde Variabel Värde 

Områdets storlek 

Antal invånare 230 719 invånare 

Storlek i km² 5 748,089 km² 

Invånare per km² 40 

Befolkningsstruktur 

Andel av befolkningen som 

är utrikesfödd 

14 % (0,14) 

 

Andel av befolkningen i 

intervallerna (%): Kvinnor Män 

0–15 år 9 % (0,09) 9 % (0,09) 

16–24 år 4 % (0,04) 5 % (0,05) 

25–44 år 11 % (0,11) 11 % (0,11) 

45–64 år 13 % (0,13) 13 % (0,13) 

65+ år 13 % (0,13) 12 % (0,12) 

 
2 Bilaga 9. Strategier och planer. 
3 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
4 Mats Holmquist och Jörgen Johansson Modell för utvärdering av leadereffekter.  
5 José Luis Peralta Pascua, expert in European Union Law. The LEADER approach and Local 

Action Groups in the context of a new EU strategic programming period.  
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3.2 Områdesbeskrivning 

Områdets avgränsning 

 

Östra Skåne är en mångfacetterad del av Skåne. I norr gränsar området till Småland 

och Blekinge. I väst tangeras både andra skånska landsbygdskommuner samt 

storstadsområdena på den skånska västkusten. Havet utgör en naturlig gräns i öst 

och syd i form av Hanöbukten och Östersjön. 

Inom området finns en tradition av samarbeten över kommungränserna. Bland 

annat i kommunsamarbetet Skåne Nordost och Sydöstra Skånes 

samarbetskommitté (SÖSK) samt i olika projekt. Det finns även en samhörighet 

sedan tidigare, då åtta av kommunerna (ej Sjöbo och Ystad) tillsammans med 

ytterligare fem kommuner utanför området utgjorde Kristianstad län fram till 1996. 

Kommunerna som ingår i området har många likheter och förbinds dels genom sin 

landsbygdsprägel, dels genom det dominerande småföretagandet och 

småskaligheten. 
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Landskapet 

Sydsvenska höglandets skogsbygd med barrskogar och mossar i norr övergår i syd 

i småskalig odlingsbygd, naturbetesmarker, kuperat och mosaikartat landskap, 

dalgångar, lummiga ädellövskogar och slättbygder. Här hittas våtmarker och 

strandängar, sjöar och vattendrag. Slätterna nyttjas för rationellt jordbruk och 

erbjuder vyer över vida sädes- och rapsfält. Östra Skåne har också omfattande 

grönsaks-, frukt- och bärodlingar.  

Förhistoriska lämningar, såsom hällkistor, hällristningar, stenrösen och 

stensättningar, samt skansar och försvarsanläggningar från 1600-talets 

snapphanestrider, vittnar om områdets långa kulturhistoria.  

Kuststräckan i nordost möter Blekinge med stenbunden skärgårdsnatur för att 

söderut övergå till milslånga, vita sandstränder med ålbodar och kust- och 

fiskesamhällen.  

De skånska kuststräckorna och dess låglänta landskap är utpekade som riskzon för 

översvämningar på grund av klimatförändringar som medför höjd havsnivå och 

kraftiga skyfall. Därutöver utgör värmeböljor och torka ett hot mot hälsa och 

dricksvattenförsörjning. Det påverkar även jordbruket och naturmiljön.6 

I området finns Skånes enda kulturreservat, Örnanäs7; nationalparken Stenshuvud8; 

över 150 naturreservat9 och även Natura 2000-områden10; djur- och 

växtskyddsområden samt andra biotopskyddsområden11. Här finns också Sveriges 

första biosfärområde, Kristianstads Vattenrike, och delar av det senaste 

kanditaturområdet, Vombsjösänkan. 

Närheten till naturen och naturupplevelser värderas högt av befolkningen. Här 

finns en stor variation av natur- och kulturmiljöer och därmed också en stor 

biologisk mångfald. 

 
6 Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020–2024. 
7 lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/osby/ornanas-kulturreservat.html 
8 sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/ 
9 lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat.html 
10 lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html 
11 lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html 
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Ortsstruktur 

  

Östra Skåne karaktäriseras av landsbygd och stadsnära landsbygd. Även om Skåne 

är den mest tätbefolkade regionen i Sverige med 127 invånare per kvadratkilometer 

år 2020, är de östra kommunerna glesbefolkade med endast 23–87 invånare per 

kvadratkilometer.  

En del orter har vuxit fram eller särpräglats genom verksamheter inom exempelvis 

tillverkningsindustri, stenindustri och turism.  

Flera orter i området har framgångsrikt arbetat med byutveckling för att få en 

levande och attraktiv by och för att hitta kreativa lösningar på lokala utmaningar. 

Infrastruktur 

Bredbandstillgång är viktigt för områdets utveckling. Målet att 95 procent av 

Skånes hushåll och offentliga verksamheter år 2020 skulle ha möjlighet att ansluta 

sig till bredband med en kapacitet av minst 100 Mbit/s12 har inte uppnåtts. Totalt 

ligger områdets bredbandsanslutning på strax över 80 procent i snitt, men 

landsbygden släpar efter. I Perstorp är exempelvis endast 2 procent av landsbygden 

ansluten.13 

Lite över hälften av befolkningen bor i kollektivtrafiknära läge.14 

Utpendlingen från området är större än inpendlingen. Tåg och bussar skapar 

pendlingsmöjligheter inom området samt till arbetsmarknaderna utanför området i 

Malmö, Lund, Köpenhamn, Småland och Blekinge – åtminstone för dem som bor i 

centralorterna. När man kommer ut på landsbygden är kollektivtrafiken, med sina 

begränsningar i sträckor och avgångstider, sällan ett bra alternativ. Framför allt inte 

 
12 Bredbandsstrategi för Skåne. 
13 Länsstyrelsen Skåne, landsbygdsenheten. 
14 kolada.se 
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för dem som har störst behov av den, vilket främst är de som inte kan eller får köra 

bil, exempelvis unga och äldre.  

Ystads hamn är en av Sveriges största färjehamnar med trafik till Bornholm, Polen 

och Tyskland.15 Åhus hamn är en betydande bulk- och containerhamn.16 I östra 

Skåne finns även flera småbåts- och fiskehamnar. 

I området finns en flygplats, Kristianstad Österlen Airport, och inom nära avstånd 

finns även flygplatser i Ronneby, Ängelholm, Malmö och Köpenhamn. 

 

Service 

Sedan mitten av 1990-talet har antalet mindre butiker minskat såväl i tätorter som 

på landsbygden i Skåne. Antalet orter med fler än en butik minskar för varje år, och 

medelavståndet till dagligvarubutik för östra Skånes kommuner är högre än snittet 

för hela Skåne (2,22 kilometer jämfört med 1,8 kilometer).17  

 
15 ystad.se/port 
16 ahushamn.se 
17 Region Skånes servicerapport. 2018. 
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Även avståndet till dagkassehantering är längre än genomsnittet för Skåne i 

flertalet kommuner. Däremot har man relativt god tillgänglighet till post- och 

pakettjänster.  

Demografi 

I området bor idag totalt 230 719 invånare.18 Befolkningstillväxten i östra Skåne är 

låg (0,2 procent), vilket är svagare än i riket (0,5 procent)19. Invandringen under 

flyktingvågen 2015 har delvis bidragit till tillväxten.  

Befolkningen i området blir allt äldre och den demografiska försörjningskvoten är 

hög, cirka 18 procent högre än i resten av Skåne och riket.20 

Utbildning 

 

Utbildningsnivån är lägre än i övriga Skåne och riket. Cirka 30 procent färre har en 

eftergymnasial utbildning och endast 18,2 procent har en högre utbildning. 

Statistiken visar att det oftast är kvinnor, nästan sju av tio, som har denna högre 

utbildningsnivå.21 

I östra Skåne finns det dock goda möjligheter till studier och utbildning med totalt 

27 gymnasieskolor, av dessa har nio även gymnasiesärskola. Det finns tre 

naturbruksgymnasier och fem folkhögskolor. Kommunal vuxenutbildning 

(komvux), svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna med 

funktionsnedsättningar finns att tillgå i samtliga kommuner. 

 
18 SCB. 
19 Region Skåne/SCB. 
20 SCB. 
21 kolada.se 
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För högre utbildning och forskning finns Högskolan Kristianstad och en rad 

yrkeshögskolor. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har ett centrum för svensk 

förädling och forskning om frukt och bär i Balsgård, utanför Kristianstad, som 

dock är under avveckling. På pendlingsavstånd finns också universitet i Lund, 

Malmö och Växjö. På Marint centrum finns en nystartad forsknings- och 

innovationsmiljö för Hanöbukten som drivs genom ett samarbete mellan Lunds 

universitet, Simrishamns kommun och Region Skåne. Krinova Incubator & 

Science Park i Kristianstad har livsmedel som profilområde och erbjuder 

innovations- och utvecklingsstöd till företag. I sydöstra Skåne utgör 

Innovationscenter för landsbygden ett nav för landsbygdsföretagare. 

Sysselsättning 

 

Arbetslösheten i området är i snitt 8,4 procent, vilket är 2 procent högre än i övriga 

riket. Det beror delvis på områdets låga utbildningsnivå.22 Av de lågutbildade är 

mer än en sjättedel långtidsarbetslösa, och ungdomsarbetslösheten är stor. 

Generellt har arbetslösheten i området ökat de senaste tre åren. 

Andelen förvärvsarbetande är 77,9 procent.23 Störst del av de som är sysselsatta 

finner man inom branscherna tillverkning och utvinning samt vård och omsorg. 

 
22 Åldersgrupp 16–64 år, mars 2020. 

23 kolada.se (åldern 20–64 år). 
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Majoriteten av de sysselsatta på landsbygden arbetar i tätorter eller städer, vilket 

gör samspelet mellan stad och land viktigt.24 

Näringsliv 

Området domineras av små och medelstora företag med ett fåtal riktigt stora 

arbetsgivare. Endast 2,2 procent av företagen har mer än 250 anställda, medan 

92 procent av företagen har mellan 0 och 9 anställda. Idéburen sektor glöms ofta 

bort i sammanhanget, men den är en stor arbetsgivare.25 

Områdets näringsliv präglas av såväl tradition som förnyelse. Nyetableringen av 

företag under de senaste åren har ökat, dock är den lägre i östra Skåne (10,2/1 000 

invånare) jämfört med i övriga riket (11,7/1 000 invånare).26 

Bland företagen i området representeras 16 procent av kvinnliga företagsledare.27  

Medelåldern bland företagarna är hög (53 år) och 16 procent av företagarna idag är 

över 65 år.28 En majoritet av 1 100 tillfrågade företagare uppger att ett ägarbyte är 

svårt.29 

Kompetensförsörjning är en utmaning för näringslivet. År 2021 uppgav 33 procent 

av företagarna att det är svårt att finna lämplig arbetskraft.30 Gymnasie- och 

högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, låga 

 
24 Christian Lindell, Region Skåne. 
25 SCB. 

26 Ekonomifakta, 2020. 

27 Företagarfakta 2020, Företagarna. 

28 Företagarfakta 2020, Företagarna. 
29 Företagarna. Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut? 2017. 
30 Småföretagarbarometern Skåne län 2021. 
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utbildningsnivåer en annan.31 Det finns dock troligen en mängd icke-validerad 

kompetens bland till exempel utrikesfödda. 

Utmaningen med elförsörjningen i Skåne skapar risker för kapacitetsbrist, vilket 

påverkar företagens tillväxtmöjligheter. 

Kultur och fritid 

Östra Skåne präglas av ett rikt föreningsliv och omfattar 3 537 ideella föreningar, 

enligt en kartläggning från 2015 av nätverket Idéburen sektor Skåne. Ser man till 

samtliga juridiska personer inom idéburen verksamhet uppgår antalet till 5 616, och 

där ingår bland annat stiftelser, kooperativ, ekonomiska föreningar och 

bostadsrättsföreningar. Sedan undersökningen genomfördes beräknas sektorn ha 

växt ytterligare med cirka 16 procent.32 Områdets 601 idrottsföreningar är viktiga 

på flera sätt. De bidrar inte bara till ökad folkhälsa, utan erbjuder också viktiga 

mötesplatser som skapar gemenskap och känsla av delaktighet. 

I samtliga SWOT-analyser framkommer upplevelsen av att föreningarna har en stor 

utmaning när det gäller långsiktig föryngring, något som på sikt riskerar att minska 

engagemangsnivån. 

Efterfrågan på lokala mötesplatser är stor i hela östra Skåne. I områdets större 

tätorter finns det något slags kulturhus med bibliotek och lokaler för verksamheter. 

Sådana lokaler saknas dock ofta på mindre orter och på landsbygden. I SWOT-

analyserna framkommer att det finns en särskild efterfrågan på mötesplatser för 

barn och ungdomar, främst utanför tätorterna. 

Kulturlivet har en stor mångfald. Det finns en uppsjö av både större och mindre 

konsthallar och gallerier där det arrangeras välbesökta konstrundor. Området har 

även många besöksmål och museer, en del mycket unika och specifika. 

Scen- och teaterlokalerna är av många olika slag, från två av Sveriges äldsta och 

vackraste teatrar i Kristianstad och Ystad till moderna, topputrustade och 

tillgänglighetsanpassade scener på Kulturhuset i Hässleholm. I Ystad återfinns 

Skandinaviens största filmstudio. 

Östra Skåne erbjuder också en kreativ och lockande matscen med många lokala 

hantverksprodukter till både förtäring och försäljning. Det finns mängder av 

gårdsbutiker, caféer och restauranger, och producenterna går ofta samman för att 

arrangera välbesökta evenemang, såsom matmarknader och matrundor. 

Uppskattade REKO-ringar erbjuder möten mellan producent och konsument. 

Rekreationsmöjligheterna är stora, till exempel i form av leder som Skåneleden och 

olika cykelleder. Tillgången till naturupplevelser är god. 

 
31 Svenskt Näringsliv. Företagen hittar inte rätt arbetskraft. 2018. 
32 natverket.org 
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Livskvalitet 

I SWOT-analyserna framkommer många positiva anledningar till att man har valt 

att bosätta sig i östra Skåne. Återkommande över hela det geografiska området är 

variationen av boendetyper, närheten till både natur- och kulturmiljöer och större 

städer, det rika föreningslivet, det kulturella kapitalet, lugnet, sammanhållningen 

och maten. 

Vad gäller svagheter för området finns det också några återkommande synpunkter: 

bristen på lokaler och mötesplatser, en otillräcklig infrastruktur på landsbygden, 

ojämn utbildningsnivå, ett minskat allemansvett med mer nedskräpning i naturen 

och ökad polarisering. 

Invånarna i östra Skåne lever och verkar i viss mån åtskilda från varandra beroende 

av utbildning, inkomstgrupp, ålder och etnicitet. I SWOT-analyserna går det att 

spåra en frustration över den potential som går till spillo och det främlingskap och 

den fientlighet som följer av segregationen. 

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 

I analyserna av det flertalet SWOT33 som genomförts och i en sammanvägning 

med omvärldsanalyser34, intressentdialoger35 samt övriga planer och strategier36 för 

området, framträder ett antal behov och utvecklingsområden.  

 
33 Bilaga 2. SWOT-analyser. 
34 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. 
35 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
36 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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Platsattraktivitet och engagemang 

Östra Skåne präglas av flerkärnighet i form av många små och större levande 

tätorter. Närheten mellan staden och landsbygden är både en styrka och ett hot, där 

en möjlighet ligger i landsbygdens förmåga att attrahera boende och besökare. 

Geografiska avstånd förutspås ha allt mindre betydelse efter pandemin, där ökat 

nyttjande av digital teknik skapat möjligheter för boende och nya inflyttare som har 

jobbet lite längre bort.37 Detta förstärks av det nya flyttmönstret från storstaden till 

landsbygden, eftersom östra Skåne kan erbjuda närhet och lugn samtidigt som det 

finns identifierade behov av utveckling av service, fiber samt nätverk för 

samskapande och innovation.38  

Samtidigt finns en utmaning i demografin, eftersom andelen äldre ökar. Att behålla 

och locka yngre är viktigt för såväl områdets utveckling som dess skattekraft. 

Besöksnäringen belyser att ”att uppleva det lilla”, i form av småskalighet och 

autenticitet, har ökat under pandemin. Detta är en styrka området har, och en 

utveckling av detta ökar attraktiviteten för besökare. Naturen nämns som en 

tillgång i alla analyser. Variationen av naturtyper i kombination med närheten till 

storstäder är unik och en potentiell möjlighet för både besöksnäringen och 

inflyttningen. Samtidigt uttrycks en oro för att attraktiva platser kan överutnyttjas, 

varför en utveckling av exempelvis hållbara naturupplevelser kräver ökad kunskap 

och nya produkter och tjänster. 

Utifrån forskning från Högskolan Kristianstad39, upplevs en plats som attraktiv om 

samskapandet av värden är hög. Attraktivitet är nära kopplat till engagemang, och 

arbetet med båda ses som en viktig förutsättning för områdets utveckling. 

Engagemanget från enskilda eldsjälar, föreningar och företagare är en styrka som 

ger området en familjär karaktär. I samtliga SWOT:ar nämns ett rikt föreningsliv 

som en av styrkorna, eftersom det skapar en aktiv bykänsla. Samtidigt finns en oro 

för förmågan att behålla invånarnas engagemang. Att stödja aktiva byar som vill 

utveckla sin lokala plats är en förutsättning för ett starkt östra Skåne. Detta stöds 

även av målen i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne.40  

Idékraft och innovationer 

Stor idékraft hos alla åldrar är något som framhålls som en styrka i östra Skåne. 

Med viktiga stödfunktioner, exempelvis Krinova Incubator & Science Park och 

Innovationscenter för landsbygden, finns goda förutsättningar för ökad innovation, 

vilket också är utpekat som en förutsättning för tillväxt i Skåne.41 SWOT-

 
37 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Omvärldsanalys för Leader Sverige. 
38 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Therese Bengard. Hela Sverige ska leva. 
39 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Lisa Källström, Högskolan Kristianstad. 
40 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. 
41 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 och Skånes 

innovationsstrategi för hållbar tillväxt.  
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analyserna visar även på en hunger efter detta, samtidigt som kunskapen kring hur 

man arbetar innovationsfrämjande bedöms som låg. 

Merparten av företagen är fåmansföretag, vilket uttrycks ha gett dem en ”förmåga 

att klara sig själva”, samtidigt som det finns en potential i ökad samverkan och 

tillväxt som grund för fler arbetstillfällen. Utifrån forskningsresultatet att de flesta 

företagare hämtar nya idéer inom det egna företaget eller via andra företag, är 

samverkan och samarbeten viktiga för områdets idékraft och innovationsförmåga.42  

Detta har också företagarna uttryckt i SWOT-arbetet.  

Idékraft och innovation skapas även inom den idéburna och ideella sektorn och 

genom korskopplingar mellan det offentliga, det privata och det ideella. I 

analyserna ses behov av att hitta nya vägar för samskapande mellan dessa. Detta 

knyter även an till Smart Villages43, där platsspecifika förutsättningar och behov 

kopplas ihop med teknik, människor och idéer.44 Även för miljö- och klimatfrågor 

finns behov av samverkan för idékraft och innovation. 

Tillväxt och sysselsättning 

Med en bas i små och medelstora företag har östra Skåne ett starkt näringsliv som 

visat sig klara lågkonjunkturer bättre än exempelvis Malmöområdet.45 Samtidigt 

som det finns tradition och historia, vittnar företagen om att 

kompetensförsörjningen utgör ett hinder för tillväxt, då behovet av högre 

kompetens eller spetskompetens ökar hos vissa företag.46 För ungdomar innebär en 

lägre utbildningsnivå sämre konkurrenskraft på arbetsmarknaden.  

Området präglas fortfarande av sin historia i de gröna näringarna och industrin, 

men behöver hänga med i den omvandling som pågår till att omfatta fler 

tjänsteföretag.47 Kompetensutveckling och kompetensutbyten mellan företag, 

organisationer och akademi ses som viktiga faktorer för detta. 

I hela östra Skåne finns en växande besöksnäring och det senaste årets pandemi har 

varit till områdets fördel. Det beror på att området erbjuder stora möjligheter till 

rekreation och naturupplevelser, vilket har efterfrågats under pandemin. 

Besöksnäringen har haft, och bedöms fortsätta ha, betydelse för den lokala 

ekonomin och sysselsättningen. Inte minst för de unga, eftersom besöksnäringen 

erbjuder viktiga jobb. Trendspaning säger dessutom att upplevelser blir allt 

viktigare för ekonomin.48  

 
42 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Lina Bjerke, Jönköping International Business School. 
43 ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sv 
44 landsbygdsnatverket.se/inspiration/smartalandsbygder 
45 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Christian Lindell, strateg Region Skåne. 
46 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Tillgång till kompetens avgör allt mer. 
47 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Christian Lindell, strateg Region Skåne. 
48 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Upplevelser allt viktigare för ekonomin. 
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I och med närheten mellan tillväxtkärnor, i östra Skåne och i Skåne som helhet, 

bedöms det finnas stor potential i utbytet mellan stad och land. Det glöms ofta bort 

att ta utgångspunkt i landsbygdens erbjudanden till staden.49 De små och 

medelstora företagen inom de olika branscher som finns representerade på östra 

Skånes landsbygd, kan ges tillväxtmöjligheter genom kompetensutbyten, nya 

affärslösningar och mötesplatser för affärsrelationer.  

En god miljö och klimat 

Östra Skåne har flera goda förutsättningar för god miljö och klimat, såsom 

småskalighet, relativt väl utbyggd kollektivtrafik och närhet till viss service. 

Utmaningen för att verkligen få en hållbar utveckling är dock tillräckligt 

engagemang, egenansvar och beteendeförändringar. SWOT-analyserna visar på 

behov av kompetensutveckling, samverkan och innovation för att främja miljö- och 

klimatarbete. Normer och beteenden är viktiga delar för att gå från ord till handling 

för att skapa smarta lösningar, något även FN:s klimatpanel understryker.50 

Kairos Future pekar i sin omvärldsanalys på det växande intresset för naturen och 

de gröna näringarnas produktion av mat, förnybar energi, träråvara och drivmedel 

samt deras bidrag till ökad biologisk mångfald.51 Med en stor andel gröna näringar 

och besöksnäringen som en växande bransch, finns också möjligheter för östra 

Skåne att vara en del av den trenden. 

Det finns dock oro för målkonflikter. Till exempel har en önskan om ökad turism 

identifierats och samtidigt finns en rädsla för överbelastning av områdets 

besöksmål. Därför är hållbar besöksförvaltning, med fokus på att bruka, njuta och 

bevara, ett viktigt utvecklingsområde. 

Leader Östra Skåne har alla förutsättningar för att bidra till det skånska 

miljömålsarbetet.52 Ökad kunskap i kombination med lokala miljöinsatser är 

definierat som en möjlig väg för att nå dit. 

Stolthet och delaktighet 

Historien och kulturen är två viktiga särdrag för östra Skåne. Inom området finns 

spår från dinosauriernas tid sida vid sida med dagens moderna vardagsliv, vilket är 

både en styrka och en möjlighet. Det kulturella arvet är starkt och i området finns 

innovativa kulturella yttringar. 

Delar av östra Skåne har en stark geografisk identitet som är känd långt utanför 

områdets gränser. Invånarna kan lätt dela med sig av områdets styrkor. Stark 

identitet är dock inte nödvändigtvis lika med stolthet. Nya initiativ kvävs ibland av 

 
49 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. 
50 IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 
51 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. 
52 Länsstyrelsen Skåne. Remissversion: Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025. 
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låg självkänsla och för lite mod att testa nya saker. Detta upplevs begränsa tankarna 

kring vad området kan erbjuda.  

Möjligheter finns att utifrån de identifierade styrkorna – geografisk identitet och 

stark bykänsla – skapa en ännu starkare vi-känsla som bidrar till att möta behovet 

av att inkludera fler. Detta skapar förutsättningar för att leverera värdeskapande 

insatser tillsammans. Att tro på och vara stolt över sin förmåga och sitt utbud är en 

förutsättning för framtidstro, livskvalitet och tillväxt. Detta ingår även i den 

regionala utvecklingsstrategins mål.53 Att ha en god lokalkännedom bidrar till allas 

förmåga att vara stolt ambassadör för platsen där man bor.  

Östra Skåne har identifierat ett aktivt föreningsliv som en styrka. I mångt och 

mycket bär föreningslivet upp orters karaktär och utbud genom ideellt arbete, men 

också som arbetsgivare. Trenden att civilsamhället tar en större roll i 

samhällsutvecklingen och att nya samhällskontrakt skapas, ger möjligheter till 

utveckling som området vill ta vara på.54 Utmaningen ligger i hotet om vikande 

intresse för att engagera sig ideellt samt utebliven föryngring av föreningslivet. Det 

bedöms finnas stor potential i att finna nya sätt att engagera sig och driva 

föreningslivet på, vilket kan öka känslan av delaktighet och faktiskt deltagande i 

området. 

SWOT-analyserna visar på att det finns en efterfrågan och ett värde i utbytet 

mellan människor med olika bakgrund och över generationsgränser. Det finns även 

ett behov av fler inkluderande insatser för att öka stoltheten, delaktigheten och den 

upplevda tryggheten inom området. 

 
53 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. 
54 Kairos Future. Omvärldsanalys för Leader Sverige. Punkt fyra: ”Samhällskontrakt i 

omskrivning”. 
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4 Mål, insatsområden och indikatorer 

 

4.1 Vision 

Östra Skåne – där människor och idéer skapar en levande landsbygd. 

I östra Skåne skapar möten mellan människor en grogrund för nya idéer och 

kreativa lösningar som är betydelsefulla för platsens attraktivitet och tillväxt. 

Tillsammans bidrar vi till en levande och hållbar landsbygd där alla hittar sin plats 

och där delaktigheten och stoltheten är stor. Ett hållbart samhälle nu och för 

kommande generationer. 

4.2 Mål 

Fem mål har formulerats, som tillsammans ska bidra till att uppnå visionen. Dessa 

bottnar i ett gediget förankringsarbete och invånarnas engagemang i workshoppar 

(se avsnitt 2). Identifierade behov och utvecklingsområden har bearbetats och 

prioriterats. Arbetet resulterade i följande mål för Leader Östra Skåne 2023–2027: 

1. Ökad platsattraktivitet 

2. Förhöjd idékraft  

3. Ökad tillväxt och sysselsättning 

4. Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat  

5. Stärkt delaktighet och tillhörighet 
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Målen är utformade kring de behov där leadermetodens styrka i 

gränsöverskridande samarbete kan komma till sin rätt. Ökat engagemang är ett 

behov som pekats ut i samtliga SWOT-analyser. Det är en förutsättning för 

förändring och går som en röd tråd genom samtliga mål. Målen är samordnade med 

andra utvecklingsplaner, och samverkan mellan de utvecklingsaktörer som står 

bakom dessa planer beskrivs i avsnitt 5.3. Ansvarsområden som tydligt innehas av 

andra aktörer har undvikits, till exempel kollektivtrafik, jordbruk och bostäder. 

Områden där det finns tydliga synergier och samordningseffekter har prioriterats.  

Mål 1: Ökad platsattraktivitet 

Målbild: Östra Skånes invånare skapar lokala värden tillsammans. Erbjudanden 

som närhet till utbud av aktiviteter, naturtillgångar och aktiva byar, säkerställer 

både livskvalitet för invånarna och inflyttning till området. De gör också området 

attraktivt att besöka. Östra Skåne lockar människor i alla åldrar och med olika 

bakgrund, vilket gör området till en levande och kreativ plats att leva på.  

Möter behoven: Att attrahera boende, besökare och inflyttare; att behålla och 

locka yngre; att bevara och utveckla platser; att mötas och samskapa samt hållbara 

naturupplevelser.  

Andra planer/strategier55 med åtgärder som bidrar till målet: Kommunala 

översiktsplaner, Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet, Handlingsplan för Skånes friluftsliv, Tourism matters och 

Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Den regionala utvecklingsstrategin har målet 

att stärka mångfalden av goda livsmiljöer, och målet att öka platsattraktiviteten 

stärker detta. Utifrån de platsspecifika behov som kan identifieras, kan EU:s idé om 

Smart Villages uppnås. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 

socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Främjar tillväxt, social 

delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 2: Förhöjd idékraft 

Målbild: Fler samarbeten mellan företagare, inte minst inom de gröna och blåa 

näringarna samt besöksnäringen, skapar nya idéer och innovativa lösningar till 

hjälp för företagens utveckling och tillväxt. Genom samverkansytor och 

korskopplingar mellan branscher, akademin och organisationer, kan idékraften öka 

inom alla sektorer. 

Möter behoven: Stödfunktioner, nya vägar för samskapande, smarta lösningar, 

ökad tillväxt, byutveckling samt insatser för miljö och klimat.  

 
55 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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Andra planer/strategier56 med åtgärder som bidrar till målet: EU Action for 

Smart Villages, Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet, Skånsk skogsstrategi samt Skånes livsmedelsstrategi 2030 – 

Smart mat. Fler innovationer bidrar till Skånes innovationsstrategi för hållbar 

tillväxt och dess mål att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det särskilda målet att öka konkurrenskraften 

och marknadsorienteringen genom ett större fokus på forskning, teknik och 

digitalisering. Bidrar till det särskilda målet att locka och behålla unga 

jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden. Främjar 

sysselsättning, tillväxt och lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 3: Ökad tillväxt och sysselsättning 

Målbild: Östra Skåne har många konkurrenskraftiga företag med bred 

branschtillhörighet. Företagen hittar rätt kompetens när deras snabba tillväxt ökar 

sysselsättningen i området. Nya affärsrelationer, produkter och affärserbjudanden 

har gett de potentiella tillväxtbranscherna, såsom besöksnäringen och 

tjänsteföretagen, ett försprång till sina konkurrenter. Den idéburna och ideella 

sektorn är en viktig och stark aktör som bidrar till den ökade sysselsättningen. 

Samtidigt finns utbud och samarbeten för ökad kompetens hos enskilda individer.  

Möter behoven: Ökad utbildning och spetskompetens; kompetensförsörjning; 

idéutbyten mellan företag, organisationer och/eller akademin; synliggörande av 

verksamheter; koppling mellan stad och land; mötesplatser för affärsrelationer samt 

hållbar utveckling av besöksnäringen.  

Andra planer/strategier57 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 

handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 

kommunala översiktsplaner och planer med koppling till näringslivet, Tourism 

matters, Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt samt Skånes 

livsmedelsstrategi 2030 – Smart mat. Östra Skåne har fortsatt bidragit till målet 

”Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” från den regionala 

utvecklingsstrategin. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 

socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Bidrar till det särskilda målet 

att öka konkurrenskraften och marknadsorienteringen genom ett större fokus på 

forskning, teknik och digitalisering. Bidrar till det särskilda målet att locka och 

behålla unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden. 

 
56 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
57 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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Främjar sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i 

landsbygdsområden. 

Mål 4: Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö 

och klimat 

Målbild: Genom ökad kunskap om den lokala miljön har östra Skånes invånare 

och aktörer, precis som FN:s klimatpanel önskat,58 transformerat sina beteenden 

och normer. Detta har skapat en bättre miljö, vilket är i linje med de nationella 

miljömålen. Fler smarta miljö- och klimatlösningar används inom alla sektorer. Att 

värna områdets naturtillgångar och använda dem med förnuft är självklart.  

Möter behoven: Att förändra normer och beteenden, ökad kunskap för att 

genomgå en omställning för att lokalt möta globala miljöfrågor, att tillvarata 

naturresurser samt hållbar livsmedelsproduktion och matkonsumtion.  

Andra planer/strategier59 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 

handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 

kommunala miljöprogram, Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025, 

Agenda 2030, Skånsk skogsstrategi samt Miljöplan för Skånes Ess. En hållbar 

lokal produktion av tjänster och produkter har blivit en möjlighet för tillväxt och 

bidrar till målet ”Skåne ska ha en god miljö och hållbar resursanvändning” från den 

regionala utvecklingsstrategin.  

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att stödja miljövård och 

klimatåtgärder och bidrar till EU:s miljö- och klimatrelaterade mål. Bidrar till det 

särskilda målet att främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark och luft. Bidrar till det särskilda målet att bidra till 

att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara 

livsmiljöer och landskap. Främjar sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och 

lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 5: Stärkt delaktighet och tillhörighet 

Målbild: I östra Skåne finns en plats för alla, och invånarna är duktiga på att skapa 

en känsla av delaktighet genom sitt stora engagemang för området och dess 

tillgångar. Det rika föreningslivet har vuxit genom nya generationsöverskridande 

och inkluderande arbetssätt, vilket har stärkt dess redan viktiga samhällsuppdrag. 

Invånarna är stolta ambassadörer för området och de känner tillit och att de har 

inflytande. På så sätt har östra Skåne blivit starkare och mer demokratiskt. 

Möter behoven: Ökad integration och tillhörighetskänsla, att förnya 

föreningslivet, att öka det ideella engagemanget, att mötas och samskapa, 

 
58 IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 

59 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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generationsöverskridande insatser, minskad polarisering/bättre balans samt social 

hållbarhet.  

Andra planer/strategier60 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 

handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 

kommunala integrationsplaner, den regionala kulturplanen, Riksidrottsförbundets 

strategi 2025 samt regeringens mål för ungdomspolitiken. Den regionala 

utvecklingsstrategins mål uttrycker ”erbjuda framtidstro och livskvalitet” vilket 

detta mål bidrar till. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 

socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Främjar social tillväxt och 

lokal utveckling i landsbygdsområden. 

4.3 Insatsområden 

Insatsområdena är verktyg och beskriver de insatser som krävs för att uppnå målen. 

Samverkan och korskopplingar, förstudier, kompetensutveckling och 

metodöverföringar är givna inom alla insatsområden och en viktig del av 

leadermetoden. De identifierade insatsområdena ska, genom beviljade projekt, 

bidra till uppsatta mål och den vision om en levande landsbygd som Leader Östra 

Skåne strävar mot. 

Insatsområde 1: Platsutveckling, stolthet och delaktighet 

Platsens attraktionskraft avgörs av det tillgängliga utbudet och människorna som 

bor där. Stolta invånare med god lokalkännedom är de bästa ambassadörerna för 

området, och känslan av delaktighet är avgörande för trygghet, kreativitet och 

lokalt engagemang. I alla sektorers samskapande av värden skapas kraft att 

förändra och möjliggöra lokal utveckling.  

Inom insatsområdet ryms 

● utveckling och förädling av service och tjänster 

● utveckling av föreningar och föreningsliv 

● insatser för ökad mångfald av attraktiva livsmiljöer 

● identifiering av lokala behov och planer för användande av platsgivna 

resurser 

● utveckling av utbudet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter med fokus 

på upplevelser 

 
60 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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● mötesplatser för delaktighet och gemensamhet 

● att synliggöra och marknadsföra området 

● generationsöverskridande utbyten 

● insatser för ökad social tillhörighet, delaktighet och stärkt demokrati 

● integrationsfrämjande insatser 

● identitetsstärkande insatser  

● nya samarbetsformer och plattformar för samverkan. 

Insatsområdet bidrar, direkt eller indirekt, till alla uppsatta mål genom en stärkt 

självbild och identitet hos områdets invånare. Med stolthet kommer kreativitet, 

trygghet och livskvalitet, vilket ger ett större engagemang. 

Insatsområde 2: Konkurrenskraft och kompetens 

Östra Skåne är rikt på små och medelstora företag som har en bred 

branschfördelning. Samtidigt är området inne i en strukturomvandling inom 

näringslivet: från en bas i lantbruket och industrin till en större andel tjänsteföretag. 

Det kräver ny kompetens, kompetensutveckling och ökad förmåga att ta fram nya 

innovationer. Kompetensförsörjning är en utmaning på grund av förekomsten av 

fel eller för låg utbildning, men potentiella utbyten av kompetens är en möjlighet.  

Inom insatsområdet ryms 

● kompetens- och företagsutveckling 

● synliggörande och utveckling av informella kompetenser och 

färdigheter 

● utveckling av småskalig och hållbar produktion  

● utveckling av hållbart företagande 

● produkt- och konceptutveckling 

● nätverk och möten för affärs- och idéutbyten 

● synliggörande och marknadsföring av tjänster och produkter. 

Insatsområdet bidrar till förhöjd idékraft och innovation, liksom tillväxt och 

sysselsättning genom utvecklingen av företag. En balans mellan kompetens och 

behov kan även bidra till stärkt delaktighet och tillhörighet. 
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Insatsområde 3: Grön transformation 

Vikten av miljö- och klimatarbetets betydelse för ett hållbart östra Skåne är allmänt 

känd. Däremot finns behov av att gå från ord till handling och att genom lokalt 

engagemang och kompetenshöjning säkerställa effekter som består. Detta benämns 

grön transformation. Agenda 2030 är tydlig med att de utmaningar som samhället 

står inför kräver sektorsövergripande samverkan, vilket är leadermetodens styrka.  

Inom insatsområdet ryms 

● kompetenshöjande insatser inom grön omställning 

● nya och utvecklade miljö- och klimatsmarta lösningar  

● att skapa och kanalisera miljöengagemang 

● grönare byar och gårdar 

● hållbar lokal produktion 

● insatser för ökad biologisk mångfald 

● friskare marker, vatten och hav 

● hållbart friluftsliv och hållbar besöksnäring 

● nätverk och möten för nya idéer. 

Insatsområdet bidrar till lösningar som är viktiga för en lokal hållbar utveckling 

och engagemang. Genom att hålla fokus på beteenden och handling, bidrar 

insatsområdet till såväl målet förhöjd idékraft som målet ökad tillväxt och 

sysselsättning samt fler klimatsmarta lösningar och ökat engagemang. 

4.4 Indikatorer och målvärden 

Indikatorer är ett verktyg för att mäta uppsatta mål i strategin. De ger alltså en bild 

av den utveckling som skett och ska visa på måluppfyllelse. Det finns tre nivåer av 

indikatorer: lokala, nationella och EU-indikatorer.  

De indikatorer som på bästa sätt kan visa framsteg mot strategins mål har valts ut 

och presenteras nedan. 

Indikatorer mål 1 – Ökad platsattraktivitet 

Valda indikatorer: Nya mötesplatser (N.05), nya fritids- och kulturverksamheter 

(N.06), nya nätverk och samarbeten (N.07), bevarade fritids- och kulturaktiviteter 

(L.13), bevarade mötesplatser (L.14), nya servicelösningar (L.16) samt nya 

besöksmål (L.50). 
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Mål ett har ett starkt fokus på insatser som utvecklar platsen. För att kunna mäta 

målet ökad platsattraktivitet, valdes de indikatorer ut som svarar mot det som 

speglar en sådan plats, till exempel tillgång till lokal service, kulturellt kapital och 

social tillhörighet. Insatser som bevarar eller skapar nya mötesplatser, kultur- och 

fritidsaktiviteter och besöksmål samt insatser för att utveckla föreningslivet och 

nya servicelösningar bidrar till ökat engagemang och attraktivitet. 

Indikatorer mål 2 – Förhöjd idékraft 

Valda indikatorer: Nya produkter (N.03); nya tjänster (N.04); nya metoder, 

arbetssätt eller processer (L.23) och organisationer i nya nätverk (L.30). 

Grundförutsättningen för skapandet av nya produkter och tjänster är idékraft. På 

samma sätt uppstår nya arbetssätt, metoder och processer utifrån idéer. Utbyte och 

samverkan med andra aktörer är gynnsamt för skapandet av innovationer. Genom 

att mäta valda indikatorer säkerställs att genomförda insatser bidragit till förhöjd 

idékraft i området. 

Indikatorer mål 3 – Ökad tillväxt och sysselsättning 

Valda indikatorer: Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden (R.37), nya 

företag (N.01), utbildningstillfällen (L.07), företag som samarbetar (L.21) och 

företag som får stöd (L.22). 

De angivna indikatorerna är viktiga förutsättningar för måluppfyllelsen. Nya 

företag och ny sysselsättning bidrar automatiskt till målet, och genom att stödja 

företagsutveckling och skapa möjligheter för företag att samarbeta skapas 

förutsättningar för måluppfyllelse. Kompetensutveckling bidrar till både 

företagsutveckling och stärkt anställningsbarhet bland arbetstagarna. 

Indikatorer mål 4 – Ökad kunskap och fler smarta lösningar för 

bättre miljö och klimat 

Valda indikatorer: Miljö-/klimatrelaterad prestation genom investeringar i 

landsbygdsområden (R.27), utbildningstillfällen (L.07), organisationer som 

genomför insatser för minskad klimatpåverkan (L.36), nya lösningar på miljö-/ 

klimatproblem (L.38) samt restaurerade natur- och kulturmiljöer (L.46). 

För att kunna mäta om insatserna bidrar till målet används indikatorer som också 

bidrar till de globala målen i Agenda 2030. Nya lösningar krävs för minskad 

klimatpåverkan och genom utbildning kan ett engagemang och nya normer skapas. 

Nya lösningar kan kräva investeringar för den miljö-/klimatrelaterade prestationen, 

vilket denna indikator mäter och svarar mot. Antalet organisationer som genomför 

insatser för att minska klimatpåverkan avgör volymen och genomslaget av 

insatserna i området. En bättre miljö kan delvis uppnås genom att restaurera natur- 

och kulturmiljöer, något som även ger mervärde till det globala målet ”ekosystem 

och biologisk mångfald”.  
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Indikatorer mål 5 – Stärkt delaktighet och tillhörighet 

Valda indikatorer: Utbildningstillfällen (L.07), projekt som drivs av unga (L.12), 

nya medlemmar i föreningar (L.18), projektdeltagare som upplever ökad 

inkludering (L.33) och projektdeltagare som känner ökad framtidstro (L.34). 

Mål fem har ett starkt fokus på individen. Stärkt demokrati och tillhörighet syftar 

till att skapa trygga, inkluderande och demokratiska samhällen där allas lika värde 

respekteras och värnas. För att kunna mäta om insatserna bidrar till målet, används 

angivna indikatorer. Insatser som gör att projektdeltagare upplever en ökad 

inkludering och/eller känner en större framtidstro bidrar nämligen till detta mål, 

liksom utbildningsinsatser för att stärka individen. För att främja ungas inkludering 

och påverkansmöjligheter, uppmuntras projekt som drivs av unga. 
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Tabell: indikatorer 

Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

1. ÖKAD PLATS-

ATTRAKTIVITET 

Platsutveckling, 

stolthet och 

delaktighet 

 

Grön 

transformation 

N.05 Nya mötesplatser Antalet mötesplatser som skapats 

genom projektet och som bedöms 

kunna bestå efter projektslut. En 

mötesplats kan vara fysisk i form av 

en ny eller återställd lokal där olika 

verksamheter kan äga rum. Till 

exempel hembygdsgårdar eller 

övriga samlingslokaler. En 

mötesplats kan också vara ett 

digitalt forum om det är begränsat 

till en tydligt avgränsad målgrupp 

och det finns sätt att interagera. Till 

exempel en facebook-grupp. 

Hemsidor eller bloggar räknas inte. 

 

N.06 Nya fritids- och 

kulturverksamheter 

Antalet fritids- och 

kulturverksamheter mötesplatser 

som skapats genom projektet och 

som bedöms kunna bestå efter 

projektslut. Till exempel kan detta 

inkludera ungdomsverksamheter, 

teatergrupper, idrottsföreningar och 

språkcaféer. Endast antalet olika 

verksamheter ska räknas. Man ska 

inte räkna in antalet träffar som de 

haft eller antalet deltagare som 

medverkat.   

 

N.07 Nya nätverk och 

samarbeten 

Antalet nya och bestående nätverk 

eller samarbeten som skapats 

genom projektet och som bedöms 

kunna bestå efter projektslut. För att 

räknas som nytt ska nätverket eller 

samarbetet inte ha funnits innan 

projektets mobilisering och uppstart 

för det syfte som det nu har. Det 

behöver ingå minst två aktörer för 

att räknas som ett nytt nätverk eller 

samarbete. Endast antalet nätverk 

ska ingå, inte antalet aktörer i de 

nätverken. 

 

L.13 Bevarade fritids- och 

kulturaktiviteter 

Antal fritids- eller 

kulturverksamheter som har 

vidareutvecklats och/eller hade 

upphört om inte projektet 

genomförts. Det är alltså inte 

antalet tillfällen som aktiviteterna 

genomförs eller antalet deltagare de 

har som ska räknas här.   

 

L.14 Bevarade mötesplatser Antal fysiska eller virtuella 

mötesplatser som skulle upphört 

existera om inte projektet 

genomförts. 

 

L.16 Nya servicelösningar Servicelösningarna ska vara nya på 

så sätt att man testar eller 

introducerar nya metoder för att 

uppnå förbättrad lokal service som 

kan utveckla en bygd. 

 

L.50 Nya besöksmål En fysisk plats som erbjuder en 

eller flera besöksanledningar och 

som tillkommit genom projektet. 
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Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

2. FÖRHÖJD 

IDÈKRAFT  

Platsutveckling, 

stolthet och 

delaktighet 

 

Konkurrenskraft 

och kompetens  

 

Grön 

transformation 

N.03 Nya produkter Denna delas upp i 3 nivåer för att 

kunna ta hänsyn till 

innovationshöjd. D.v.s. är 

produkten/erna nya på den svenska 

marknaden, på den lokala 

marknaden (leaderområdet) eller 

endast för den enskilda 

organisationen?  

 

En fysisk produkt är en vara som 

man kan köpa och ta med hem, men 

konsumera senare. Till exempel 

olika matprodukter, souvenirer, 

kläder och möbler. 

 

En digital produkt är en vara som 

säljaren kan sälja (eller erbjuda 

gratis) upprepat antal gånger utan 

att göra om varan på nytt. Till 

exempel nedladdningsbara filer som 

e-böcker och guider. Men det kan 

också inkludera olika mjukvaror 

och appar om kunden inte är 

beroende av prenumerationer för att 

kunna ta del av dem.   

 

N.04 Nya tjänster Denna delas upp i 3 nivåer för att 

kunna ta hänsyn till 

innovationshöjd. D.v.s. är 

tjänsten/erna nya på den 

svenska/lokala marknaden eller 

endast för den enskilda 

organisationen? 

 

En (fysisk) tjänst är något som man 

köper och konsumerar ihop istället 

för att ta med hem. Till exempel 

hårklippningar, guidade turer och 

upplevelser samt 

teaterföreställningar. 

 

En digital tjänst är en tjänst som 

säljaren behöver göra om och 

anpassa vid varje försäljning. Till 

exempel sociala media tjänster, 

webbdesign eller liknande. Hit 

räknas även olika streamingtjänster 

då kunden inte äger materialet utan 

endast har tillfällig tillgång genom 

någon form av prenumeration på 

säljarens villkor. 

 

L.23 Nya metoder, arbetssätt eller 

processer 

Nya sätt att arbeta i företag eller 

andra organisationer. Till exempel 

nya produktionsprocesser, nya 

logistiklösningar eller nya 

organisationsformer.   

 

L.30 Organisationer i nya nätverk Antal företag, föreningar eller andra 

organisationer som ingår i nya 

nätverk som uppkommit genom 

projektet. Nätverket bedöms vara 

bestående efter projektets slut. 

Antalet nätverk mäts istället genom 

den nationella indikatorn Nya 

nätverk och samarbeten. 
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Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

3. ÖKAD 

TILLVÄXT OCH 

SYSSELSÄTTNING 

Konkurrenskraft 

och kompetens 

 

Grön 

transformation  

R.37 Tillväxt och sysselsättning i 

landsbygdsområden 

Sysselsättningen ska ha skapats 

som senast vid projektslut. En 

heltidstjänst motsvarar 1720 timmar 

per år och en halvtidstjänst 

motsvarar 860 timmar per år. 

 

N.01 Nya företag Antal nya företag som skapats 

under projekttiden på grund av 

projektet. Med företag menar vi 

olika organisationsformer som till 

exempel enskild firma, AB och 

ekonomisk förening. 

 

L.07 Utbildningstillfällen Antal tillfällen som en utbildning 

hålls för deltagare. Det kan till 

exempel vara så att samma 

utbildning erbjuds vid flera 

tillfällen till olika grupper av 

personer, eller att samma grupp av 

deltagare ses vid flera tillfällen. I 

båda fallen är det en utbildning som 

innehåller flera utbildningstillfällen.    

 

L.21 Företag som samarbetar Antal företag som samarbetar i ett 

projekt för att uppnå gemensamma 

resultat. Till exempel en ny 

produkt. 

 

L.22 Företag som får stöd Antal företag som fått stöd genom 

projektet. Detta kan vara till 

exempel icke-ekonomiskt stöd 

genom rådgivning och utbildning. 

 

4. ÖKAD KUNSKAP 

OCH FLER 

SMARTA 

LÖSNINGAR FÖR 

BÄTTRE MILJÖ 

OCH KLIMAT 

Konkurrenskraft 

och kompetens 

 

Grön 

transformation 

R.27 Miljö/klimatrelaterad 

prestation genom 

investeringar i 

landsbygdsområden 

Antal projekt som bidrar till mål 

rörande miljöhållbarhet samt 

begränsning av och anpassning till 

klimatförändringar i 

landsbygdsområden 

 

L.07 Utbildningstillfällen Antal tillfällen som en utbildning 

hålls för deltagare. Det kan till 

exempel vara så att samma 

utbildning erbjuds vid flera 

tillfällen till olika grupper av 

personer, eller att samma grupp av 

deltagare ses vid flera tillfällen. I 

båda fallen är det en utbildning som 

innehåller flera utbildningstillfällen.    

 

L.36 Organisationer som genomför 

insatser för minskad 

klimatpåverkan 

Antal företag, föreningar eller andra 

organisationer som inom ramen för 

projektet genomför insatser för 

minskad klimatpåverkan. Dessa 

insatser ska på ett påtagligt sätt 

bidra till uppfyllandet av de 

horisontella målen hållbar 

utveckling och/eller klimat och 

miljö. 

 

L.38 Nya lösningar på miljö-, 

klimatproblem 

En lösning på miljö- och 

klimatproblem kan till exempel 

vara att mobilisera eller skapa 

metoder för energieffektivisering, 

vatten- och avloppshantering, 

avfallshantering eller andra 

produktionsprocesser. 

 

L.46 Restaurerade natur- och 

kulturmiljöer 

Antal platser som genom projektet 

har återskapat och/eller bibehållit 

natur- och kulturvärden.  
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Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

5. STÄRKT 

DELAKTIGHET 

OCH 

TILLHÖRIGHET 

Platsutveckling, 

stolthet och 

delaktighet 

L.07 Utbildningstillfällen 

Antal tillfällen som en utbildning 

hålls för deltagare. Det kan till 

exempel vara så att samma 

utbildning erbjuds vid flera 

tillfällen till olika grupper av 

personer, eller att samma grupp av 

deltagare ses vid flera tillfällen. I 

båda fallen är det en utbildning som 

innehåller flera utbildningstillfällen.    

 

L.12 Projekt som drivs av unga 

Detta innebär att 

projektledaren/ledarna är personer 

under 25 år. 

 

L.18 Nya medlemmar i föreningar 

Medlem är den som aktivt tagit 

ställning till medlemskap genom att 

registrera sig i föreningen under 

projekttiden. 

 

L.33 
Projektdeltagare som 

upplever ökad inkludering 

Antal deltagare i projekt inom 

integration och inkludering som 

upplever en ökad inkludering i och 

förståelse för samhället vid 

projektslut. 

 

L.34 
Projektdeltagare som känner 

ökad framtidstro 

Andel projektdeltagare som vid 

projektslut känner ökad framtidstro 

i sin bygd. Detta kan vara att man 

känner att utvecklingen går år rätt 

håll, att man har större möjlighet att 

påverka etc. 
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5 Genomförande 

5.1 Kommunikation 

Leader Östra Skånes kommunikationsinsatser ska stödja verksamhetens syfte att 

bedriva landsbygdsutveckling. Kommunikationen ska kännetecknas av tydlighet 

och transparens som uttrycks i positiv ton. Relevant information ska vara enkel att 

hitta och återkoppling ska ske snabbt.  

Kommunikationsmålen beskriver vad som ska uppnås och 

kommunikationsinsatserna utgör verktyg för att förverkliga strategins mål. En 

uppföljning av kommunikationen inkluderas i den årliga uppföljningen av 

verksamheten. 

Kommunikationsmål 

1. Aktörer söker projektstöd inom Leader Östra Skåne och bidrar till en 

hållbar och levande landsbygd genom att målen i strategin uppfylls. 

2. Projektägarna förstår och känner trygghet i projektprocessen. 

3. Styrelsen är trygg i sitt ambassadörskap och säker i sin beslutsprocess. 

4. Partners och intressenter känner delaktighet och är goda ambassadörer för 

Leader Östra Skåne. 

5. Allmänheten har kännedom om leadermetoden, de projekt och aktiviteter 

som genomförs och dess effekter samt EU:s roll i den lokala utvecklingen. 

Kommunikationsaktiviteter och kanaler 

En kommunikationsplan med målgruppsanalys upprättas inför programperiodens 

start och ska vara ett levande dokument som uppdateras efterhand. Planen 

beskriver kommunikationsmål, aktivitet, kanal, budskap, målgrupp, tidsperiod samt 

ansvarig för respektive aktivitet.61  

Leader Östra Skåne använder flera olika kanaler och medieval, eftersom en stor 

räckvidd eftersträvas. Webbplatsen, som är den huvudsakliga kanalen, ska vara 

aktuell, tydlig och användarvänlig. På webbplatsen finns bland annat information 

om stöd, vägledning och nyheter. Webbplatsen som kanal kompletteras med 

sociala medier, digitala nyhetsbrev och trycksaker. Dialog med projektägare sker 

via möten, e-post och telefon- eller videosamtal.  

Pressmeddelanden skickas ut vid händelser av nyhetsvärde. Samtliga projektägare 

ska uppmuntras att skapa egna kontakter med media och erbjuds stöd i form av 

lathundar, mallar, workshoppar eller utbildningar kring mediekontakt. 

 
61 Bilaga 8. 
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Olika insatser i olika faser 

Programperioden delas in i tre faser som till viss del är överlappande.  

Införandefasen 

Under den första delen av införandefasen sker etablering genom beställning och 

implementering av IT-system, mjukvara och digital teknik; framtagning av grafisk 

profil med tillhörande mallar; upprättande av webbplats och kanaler i sociala 

medier och framtagande av en populärversion av strategin samt 

informationsmaterial, lathundar, profilprodukter och utbildningsmaterial för 

stödsökande och styrelseledamöter. 

Under den senare delen av införandefasen ligger fokus på att informera om 

stödmöjligheten och att mobilisera engagemang i samtliga målgrupper. Detta görs 

genom informationsmöten och pressträffar, nyhetsbrev och broschyrer. 

Samarbetspartners och vidareförmedlare involveras och informeras.  

Genomförandefasen 

Under genomförandefasen fortgår informationsspridningen om stödmöjligheten. I 

samtliga kanaler kommuniceras om verksamheten samt om projekten och dess 

arbete, erfarenheter, resultat och mervärden till alla målgrupper via till exempel 

projektarkiv, artiklar, nyhetsbrev, inlägg i sociala medier, projektfilmer, trycksaker 

samt egna evenemang och deltagande i andra aktörers evenemang. Parallellt 

erbjuds stödsökande och styrelseledamöter utbildningar, stödmaterial och 

erfarenhetsutbyte. 

Slutfasen 

Under slutfasen ligger fokus på att sprida erfarenheter, resultat och lärdomar 

genom till exempel en sammanfattande trycksak, en gala eller en hyllningsfilm.  

5.2 Urvalsprocess 

Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 

prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 

till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 

hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 

offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioriteringen fastställer 

Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 

stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 
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5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 

Ett stort antal utvecklingsaktörer har identifierats, både lokalt och regionalt, vilka 

har betydelse för Leader Östra Skånes arbete under 2023–2027.62 Strategins mål 

har även kopplats till andra planer och strategier för att uppnå synergier. 

Flera aktörer som företräder offentlig, privat och idéburen/ideell sektor har i 

intressentdialoger bidragit med viktig input till strategin och det kommande arbetet 

samt uttryckt en önskan om djupare samarbeten. All denna återkoppling kommer 

Leader Östra Skåne att ta vara på.  

Samverkan sker på olika nivåer. De mer framträdande aktörerna, som har strategier 

med flera beröringspunkter och närliggande mål, ingår i partnerskapet för Leader 

Östra Skåne. Utöver dessa finns intressenter att samarbeta med kring sakfrågor och 

i projekt. 

Löpande arbete för synergier och samordning med andra aktörer 

Samarbete med partners 

Prioritering av mål och insatsområden i denna strategi har gjorts med hänsyn till de 

insatser som ger synergieffekter med andra aktörers planer och strategier. För att 

bibehålla ambitionen med samordning avser Leader Östra Skåne att arbeta aktivt 

med sina partners. Två gånger om året kallas partnerskapet till möten för 

uppföljning, planering, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Under detta 

samarbete hålls en kontinuerlig dialog, bland annat för att undvika 

dubbelfinansiering och att slussa projektidéer till den aktör som är bäst lämpad. 

Aktörer som visat intresse för att ingå i detta partnerskap är:  

● Länsstyrelsen Skåne – har uppdrag att värna landsbygdsutveckling, 

miljöfrågor och fiske. 

● Region Skåne – har ansvar för den regionala utvecklingsstrategin och 

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. 

● LRF Skåne och Hushållningssällskapet Skåne – aktörer med bas i de gröna 

näringarna. 

● Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike (och Vombsjösänkan) – 

modellområde inom hållbar utveckling med kompetens inom miljö och 

klimat. 

● Krinova Incubator & Science Park – aktör och stödfunktion inom 

innovation. 

● Högskolan Kristianstad – institution med forskning och kunskap. 

● Skånes Bygdegårdsdistrikt – organisation för många bygdegårdar som 

utgör mötesplatser på landsbygden. 

 
62 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
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● Hela Sverige ska leva Skåne – driver opinion och påverkansarbete inom 

landsbygdsfrågor, vilket tydligt berör det lokala samhället inom Leaders 

område. 

● RF-SISU – viktig aktör kopplad till idrottsrörelsen, vilken är en stor 

målgrupp för Leaders insatser. 

● Samarbetskommittéerna Skåne Nordost och Sydöstra Skåne – samordnar 

strategiskt viktiga frågor för de tio kommunerna i östra Skåne. 

● Marint centrum – driver utvecklingsfrågor inom marina näringar och har 

kompetens rörande Hanöbuktens utmaningar. 

Samarbete med kommunerna 

Löpande avstämningar görs mellan Leader och kommunerna som ingår i området 

för att återkoppla och utvärdera samarbetet och dess effekter. Avstämning sker med 

varje kommun minst en gång per år. 

Utöver dessa avstämningar sker flera informella kontakter och samarbeten med 

kommunerna inom områden som näringsliv, kommunikation och EU-arbete. Därtill 

har kommunerna representanter i styrelsen. 

Samarbete med andra leaderområden 

Det finns ett etablerat och konstruktivt samarbete och erfarenhetsutbyte med 

närliggande leaderområden. Nätverksträffar och gemensamma aktiviteter fortsätter 

under perioden 2023–2027. 

Utöver dessa träffar sker samarbete och erfarenhetsutbyte med Lokal Utveckling 

Sverige (LUS), som är samordnare i dialogerna med Jordbruksverket, 

Näringsdepartementet och leaderområdena i Sverige samt med European Leader 

Association for Rural Development (ELARD) som underlättar nätverkande och 

samverkan transnationellt. 

Samarbete med intressenter 

Under intressentdialogerna har det framkommit tankar kring hur samarbeten, 

samordning och kunskapsutbyten kan ske mellan Leader Östra Skåne och andra 

aktörer.63 Följande beaktas i genomförandet av strategin: 

● Gemensamma mötesforum för utbyte av erfarenhet och ny kunskap på 

strategisk och mer operativ nivå. 

● Samverkan kring genomförande av aktiviteter som går i linje med olika 

aktörers strategier. 

● Omvärldsdagar med koppling till gemensamma utmaningar. 

 
63 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
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Viktiga aktörer är föreningar och organisationer som verkar inom bland annat 

idrott, bygdeutveckling, näringsliv, kultur och natur i området. Denna samverkan 

sker bäst med en engagerad och lokalt förankrad styrelse och verksamhet. 

Intresse finns hos flera aktörer att fortsätta samarbeta, framför allt kring sakfrågor 

och i projekt. Exempel på sådana aktörer är Tillväxtverket med ansvar för 

Regionalfonden, ESF-rådet med ansvar för Socialfonden och Tourism in Skåne 

som är huvudaktör inom strategiskt arbete med besöksnäringen. 

5.4 Effekter 

Med effekter menas förändring på längre sikt, till skillnad från resultat som uppstår 

i anslutning till ett projekt och som sedan kan försvinna.  

Strategins fem mål beskriver en långsiktig utveckling och ger verksamheten dess 

riktning. Det är mål och insatsområden som kommuniceras till de boende och 

verksamma i leaderområdet. Dessa ska mobiliseras till projekt och aktiviteter som 

ger långsiktig landsbygdsutveckling och skapar samhällsnytta.  

Projekt är till sin natur tidsbegränsade. För att uppnå en landsbygdsutveckling som 

blir permanent krävs det därför att resultaten tas om hand och i bruk och att de 

implementeras i bestående verksamheter innan projektet avslutas. 

 

När projekt tar slut kan i många fall mervärden, såsom socialt kapital och 

förbättrad lokal styrning, uppstå. Resultat och mervärden är förutsättningsskapande 

för strukturella effekter som kan komma i nästa steg. Sådana effekter kan vara 

arbetstillfällen, befolkning, service, företagande eller besökare.64 

 
64 Slutrapport Lärande och innovation. Ett samarbetsprojekt mellan Lokalt ledd utveckling 

Halland, Leader Bohuskust och gränsbygd, Leader Linné Småland, Leader Västra Småland, 

Leader Sjuhärad och Högskolan i Halmstad. 
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Leader Östra Skåne arbetar aktivt för att främja strukturella effekter i flera steg 

genom att ha: 

Effekttänk i ansökan och genomförande 

För att främja effekter och en bestående förändring bör varje projekt ha en 

genomtänkt idé för hur projektets resultat och lärande ska förvaltas samt fortsatt 

finansieras. Med ett frågebatteri som verktyg coachas sökande i att sätta effektmål, 

i att utforma en långsiktig plan för hur effekterna ska uppnås samt i hur den 

fortsatta verksamheten ska se ut när projektet tar slut. 

En effektlathund finns som stöd vid coachning inför ansökan. Den ger den sökande 

översiktlig kunskap om begreppen. 

Under genomförandet bistår leaderkontoret projektet med stöd för att projektplanen 

ska kunna följas och för att de satta effektmålen ska kunna nås. 

Effektkompetens 

Styrelse och personal genomgår en utbildning som omfattar teori om och verktyg 

för effekter och Leaders mervärden. Det är av vikt att ha gedigen kunskap och en 

gemensam bas för att kunna främja effekter och nå full potential. Personalen 

behöver stå starka i effekttänket för att kunna överföra kunskapen till projekten. 

Styrelsen behöver ha förståelse inför projekturvalet och för att kunna styra 

verksamheten i rätt riktning. Genom utbildningen är även projektens kontaktperson 

från styrelsen trygg i sin roll och kan se projektet med ”effektglasögon” och 

återrapportera till styrelsen hur projektplanen följs. 

Effekt i urvalsprocessen 

I urvalet av projekt görs en bedömning utifrån kriterier som premierar långsiktighet 

och effekttänk. 

Utvärdering av effekter 

En halvtidsutvärdering och en slututvärdering ska genomföras. Den ska 

komplettera den årliga uppföljningen av indikatorer genom att undersöka effekter 

och mervärden. Projekten analyseras utifrån effekter (förväntade effekter i ansökan 

samt rapporterade effekter i slututbetalning). En enkät för självutvärdering för 

avslutade projekt i slutet av programperioden ger en bild av effekter som uppstått 

efter projektets slut. Mer om detta i avsnitt 7: Uppföljning och utvärdering.  
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5.5 Hur främjar strategin innovation? 

En innovation kan vara en ny eller förbättrad produkt, en process eller tjänst som 

kommer till användning. En innovation kan också vara ett nytt sätt att använda 

något redan existerande eller ett nytt sätt att göra något på. 

Leader Östra Skånes insatsområden har valts med starkt fokus på delaktighet, ökad 

konkurrenskraft, kompetensutveckling och nya lösningar för klimatet. Dessa 

faktorer, i kombination med identifierade möjliga projektområden, stärker 

innovationsförmågan och idékraften i området.  

Genom att främja gränsöverskridande möten mellan företag, organisationer och 

den ideella och idéburna sektorn, skapas samverkansytor för uppkomna och ännu ej 

identifierade idéer. Nätverk och möten för affärs-, metod- och idéutbyten stöds 

inom insatsområdet ”konkurrenskraft och kompetens”, vilket kan bidra till 

företagarnas förmåga, kraft och möjlighet att skapa nya produkter och tjänster.  

Strategins insatsområden ”platsutveckling, stolthet och delaktighet” och 

”konkurrenskraft och kompetens” stödjer aktiviteter som utveckling och förädling 

av produkter och tjänster, liksom konceptutveckling. Detta bidrar starkt till 

möjligheten att stärka innovationsförmågan. Därutöver finns möjligheten att stödja 

synliggörandet och marknadsföringen av tjänster och produkter, vilket kan ge 

möjligheter till nya marknadsföringskanaler och utveckling av ny informations- 

och kommunikationsteknik.  

Samtliga insatsområden stödjer kompetensutvecklingsinsatser, vilket kan bidra till 

såväl företagares som organisationers utvecklingsförmåga och idékraft. 

Samverkan mellan olika sektorer i samhället samt attraktiva platser där människor 

trivs och vill förbättra sin närmiljö tillsammans, är avgörande delar i 

innovationsförmågan. Detta kan innefatta såväl generationsöverskridande utbyten 

som integrationsfrämjande insatser, vilket kan leda till ett tryggt och mer kreativt 

lokalsamhälle där innovativa idéer både får plats och kan utvecklas. Insatsområdet 

”platsutveckling, stolthet och delaktighet” bidrar till detta. 

Östra Skåne står inför en stor utmaning i att klara långsiktig hållbarhet samtidigt 

som det finns en önskan om att växa, vilket kommer att kräva nya, innovativa 

lösningar. För att klara detta stödjer strategins insatsområden kunskapshöjande 

insatser kring och framtagandet av nya klimat- och miljösmarta lösningar. Som ett 

ytterligare stöd i att skapa hållbara verksamheter finns tidigare nämnda produkt- 

och konceptutvecklingsinsatser. Strategin ska användas för att stödja innovativa 

processer och möjligheten för individers idéer att utvecklas vidare. Genom stöd i 

ansökningsprocessen och riktade frågor kring hur projektet är nytänkande och 

innovativt ska Leader Östra Skåne bidra till ökad innovationshöjd i området. Här 

krävs en balans mellan krav och flexibilitet för att fånga nya idéer samtidigt som 

utrymme ska finnas för att testa dem.  

341



45(54) 

I möjligaste mån ska Leader Östra Skåne coacha och stötta projekt i att designa 

deras projektprocess utifrån innovationsloopen. Det innebär att projektet 

kontinuerligt ska pröva sin produkt eller process under resans gång och anpassa 

den utifrån feedback och utvärdering. 

 

Genom kompetensutveckling och samarbete med områdets innovationsarenor, ska 

förmågan att lotsa och stödja projekt till att bli innovativa, öka hos Leaders 

medarbetare och styrelse. För den sökande finns tillgång till en lathund och 

innovationscoachning. Ett brett partnerskap där kunskapen om 

innovationsfrämjande insatser är hög, säkerställer förmågan att välja ut och 

prioritera innovationshöjande projekt. Urvalskriterierna ska vara utformade för att 

styrelsen ska kunna premiera innovativa projekt. 

5.6 Övergripande principer 

Vid såväl framtagandet av strategin som genomförandet och uppföljningen av den, 

utgår Leader Östra Skåne från de tre övergripande principer som gäller inom EU, 

nämligen:  

● hållbar utveckling 

● likabehandling och icke-diskriminering 

● jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Beaktanden vid framtagandet av strategin 

För att säkerställa att principerna beaktades vid framtagandet av strategin, 

säkerställde respektive leaderkontor att rätt kompetens om dessa fanns i både 

arbetsgrupper och skrivargrupper. Begreppsförklaringar och inhämtning av 

kunskap under framtagandet av strategin skedde via exempelvis Fördraget om 
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europeiska unionens funktionssätt65, Agenda 203066, Sveriges miljömål67, 

diskrimineringslagen68 och Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål69.  

Information, inbjudningar och dialoger erbjöds på olika sätt och i olika forum för 

att nå fler målgrupper och ge dem möjlighet att påverka den kommande strategin. 

Särskilt fokus lades på att engagera och samla in åsikter och tankar från ungdomar 

och unga vuxna. På grund av pandemin hölls de flesta möten digitalt, vilket 

sparade på resandet och miljön. Förmodligen deltog både fler målgrupper och fler 

personer i framtagandet av strategin just på grund av möjligheten att kunna delta 

digitalt. 

Bland de intressenter som kontaktades och rådfrågades vid framtagandet av 

strategin finns en rad organisationer som har sin profession inom någon av de 

övergripande principerna, till exempel Hållbar Utveckling Skåne, 

Naturskyddsföreningen och Jämställd Utveckling Skåne. 

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar alla delar av strategiarbetet för området, vilket 

tydligt speglas i visionen, målen och insatsområdena. 

Beaktanden vid genomförandet av strategin 

Leader Östra Skånes vision, mål och insatsområden går i linje med målet för 

hållbar utveckling, där de tre dimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet – sammanstrålar. Det åligger styrelse och leaderkontor att engagera alla 

inom verksamheten i detta arbete.  

Vid rekrytering och befordran av personal ska ansvariga aktivt undersöka och 

åtgärda riskerna för diskriminering.70 Vid rekrytering av ledamöter till styrelsen ska 

en jämn könsfördelning eftersträvas och en mångfald vad gäller ålder och bakgrund 

främjas. 

Det ska säkerställas att kompetens i hållbar utveckling, inkludering och 

jämställdhet återfinns i styrelsen och hos personal. 

De övergripande principerna ska vara integrerade i samtliga leaderprojekt. Frågor 

om hur projekten avser arbeta med de övergripande principerna ska 

uppmärksammas i projektansökan och tas i beaktning vid utformandet av villkor 

och urvalskriterier. Det ska finnas lättillgängligt stödmaterial för projektgrupperna, 

exempelvis checklistor för de tre principerna.  

 
65 eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0006.02/DOC_2&format=PDF 
66 globalamalen.se 
67 sverigesmiljomal.se/miljomalen 
68 do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering 
69 regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet 
70 do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/rekrytering-och-befodran 
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Leaderkontoret ska anpassa information, förutsättningar, tider och metoder för att 

nå och engagera en bred grupp av människor. Aktiviteter som riktar sig till 

allmänheten ska beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv där man tar hänsyn till 

exempelvis transporter, mat och dryck, varor och tjänster, avfall, jämställdhet, 

tillgänglighet och mångfald. Det åligger leaderkontoret att ta fram en policy för hur 

dessa områden ska beaktas. Information och kommunikation ska beaktas ur ett 

normkritiskt perspektiv och vara tillgänglig. Erfarenhet visar att vissa målgrupper, 

som till exempel unga och nyanlända/utlandsfödda, kan vara svårare att nå och att 

det krävs ett aktivt arbete för att engagera dessa. 

Beaktanden vid uppföljning av strategin 

Styrelsen och leaderkontoret ska årligen analysera och utvärdera verksamheten 

utifrån de övergripande principerna och det ska finnas möjlighet att revidera 

arbetssättet. Projektgrupperna ska i sina slutrapporter redogöra för hur de har 

arbetat med de övergripande principerna och redovisa samarbetspartners och 

deltagare i projekten utifrån kön och ålder. Leaderkontoret ska kontinuerligt följa 

upp vem som får projektstöd och vem som drar nytta av projekten. Vid 

återkommande uppföljningar blir det möjligt att genom olika insatser säkerställa en 

balanserad köns- och åldersfördelning. 

6 Organisation 

 

6.1 Partnerskapet och föreningen 

Som beskrivits i avsnitt 2: Strategins framtagning, startade arbetet med att ta fram 

en lokal utvecklingsstrategi för 2023–2027 i tre olika leaderområden. Skånes Ess, 

Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne är alla initiativtagare till 

framtagandet, och styrelserna har fattat slutligt beslut om den gemensamma 
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strategin och dess genomförande. I de tre styrelserna finns representanter och 

kopplingar till offentlig, privat och ideell sektor.  

Partnerskapet bakom strategins framtagning består, utöver de tre LAG, av 

utvecklingsaktörer inom det geografiska området. Dessa är de tio kommunerna i 

området, LRF Skåne, Hushållningssällskapet Skåne, Högskolan Kristianstad, 

Krinova Incubator & Science Park, EU-kontoret Skåne Nordost, Europa Direkt 

Sydskåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Biosfärområde Kristianstads 

Vattenrike, Hela Sverige ska leva Skåne, Skånes Bygdegårdsdistrikt och Skånes 

hembygdsförbund, RF-SISU Skåne, samarbetskommittéerna Skåne Nordost och 

Sydöstra Skåne samt Marint centrum. Genom dialogmöten har aktörerna med sina 

perspektiv bidragit till strategins innehåll och inriktning. Partnerskapet har 

specialkompetens i innovation, effekter, jämställdhet, miljöarbete, vattenfrågor, 

företagande och sociala frågor. 

Samordningseffekter och synergier för hållbar utveckling säkerställs genom ett 

operativt partnerskap under 2023–2027 (se avsnitt 5.3: Samarbete med andra 

aktörer). 

6.2 Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse ska bestå av totalt 30 ledamöter med 21 ordinarie och 9 

suppleanter. Offentlig, ideell och privat sektor har vardera en tredjedel av platserna 

och sektorerna är jämnt fördelade mellan de tio kommunerna. Jämn 

könsfördelning, bred åldersfördelning och en tillsättning som i största möjliga mån 

speglar områdets befolkningsstruktur eftersträvas. 

För bred förankring ska ordförande och vice ordförande komma från olika sektorer 

och olika delar av det geografiska området. Styrelsen utser inom sig ett 

arbetsutskott, AU, bestående av ordförande och vice ordförande samt fyra övriga 

ledamöter med god geografisk spridning och representantskap från de tre 

sektorerna. 

Huvuduppgiften för styrelsen är att prioritera projekt som tillsammans ska uppnå 

utvecklingsstrategins syfte och mål. Styrelsen kompetensutvecklas kontinuerligt i 

såväl strategi och leaderarbete som landsbygdsfondens inriktning, för att 

säkerhetsställa god förståelse för uppgiften.  

Det är viktigt att ledamöter i styrelsen har rätt kompetens att, med strategin och 

leadermetodens principer som utgångspunkt, kunna fatta beslut om verksamheten 

och bedöma projektansökningar. I styrelsen finns kompetens inom insatsområdenas 

tematiska innehåll och inriktning samt om innovation, övergripande principer, 

utvärdering och långsiktiga effekter. 

Styrelsens sammansättning speglar området och bidrar till en god helhetssyn. 

Ledamöter och suppleanter är fördelade så att respektive sektor (offentlig, privat 

och ideell) från respektive kommun har en ordinarie eller en suppleantplats.  
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Därutöver ska ett viktigt kriterium vid tillsättning av ledamöter i styrelsen vara 

personlig kompetens och ett starkt personligt intresse för lokal utveckling. 

Ledamöterna måste också kunna avsätta tid för att delta i styrelsearbetet.  

Den lokala förankringen för styrelsen är mycket viktig, eftersom området består av 

många kommuner. För att uppnå en god spridning av det aktiva arbetet i styrelsen 

och en lokal förankring, inrättas sex beredningsgrupper med fyra ledamöter ur 

styrelsen i varje grupp. Två beredningsgrupper bedömer, oberoende av varandra, 

ansökningar inför ett styrelsemöte. Bedömningen föredras sedan på styrelsemötet, 

där beslut om prioritering fattas. Inför nästa styrelsemöte arbetar två andra grupper. 

Genom roterande bedömningsgrupper engageras alla ledamöter kontinuerligt i 

arbetet. 

Till varje prioriterat projekt utses en kontaktperson från styrelsen som ger 

återkoppling av projektets status på styrelsemötena. 

Efter varje stämma utbildas nya ledamöter i leadermetoden och styrelsens uppgifter 

och ansvar. Stödmaterial tillhandahålles. 

Styrelsen ska 

● bedöma och prioritera projektansökningar utifrån fastställda kriterier under 

hela programperioden. 

● vara initiativtagare till det lokala utvecklingsarbetet och stimulera till att 

projektansökningar kommer in. 

● se till att Leader Östra Skånes strategi följs, att uppsatta mål uppnås och att 

strategin vid behov revideras. 

● ansvara för projekt som drivs av styrelsen. 

● ansvara för föreningen Leader Östra Skåne och verksamhetskontoret med 

personal. 

● delegera till arbetsutskott och verksamhetsledare enligt 

delegationsordningen. 

● vara ambassadörer för Leader Östra Skånes verksamhet och 

leadermetoden. 

Valberedningen 

För att säkerställa rätt kompetens i styrelsen är valberedningens roll särskilt viktig. 

Valberedningen nominerar ledamöter som tillsätts vid årsstämman. För att kunna 

föreslå personer som är nytänkande och har rätt kompetens, ska valberedningen ha 

god kännedom om strategin och vilka krav den ställer på styrelsen och dess arbete. 

Valberedningen inbjuds att delta som åhörare på styrelsemötena för att få konkret 

förståelse för uppdraget.  
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Valberedningen följer verksamheten kontinuerligt genom återkommande kontakt 

med verksamhetskontor och styrelse. Inför årsstämman ser valberedningen över 

styrelsens kompetens och lokala förankring för att sedan hitta rätt kompetenser 

genom områdets nätverk.  

Valberedningen ska representera området väl och ha en jämn köns- och 

åldersfördelning. Ledamöterna ska representera olika delar av det geografiska 

området och de tre sektorerna. Valberedningen ska utgöras av ett tillräckligt antal 

ledamöter för att ha en god förankring och god kännedom om området och dess 

utvecklingspotential. Ett tillräckligt antal är fem till sju personer. Föreningens 

stadgar styr dess sammansättning i övrigt. 

Valberedningen ges utbildning i leadermetodens sju principer, den lokala 

utvecklingsstrategin och vilka policies som styr verksamheten för att de ska ha 

kunskap om verksamhetens behov av kompetens inom styrelsen.  

6.3 Drift – den operativa verksamheten 

För att på ett effektivt sätt kunna arbeta med verksamheten och för att uppnå de 

mål som är beslutade i strategin, krävs tillräcklig kapacitet på verksamhetskontoret 

för det operativa arbetet. Nödvändig rollbesättning är verksamhetsledare med 

verksamhetsansvar, ekonomi- och budgetansvar samt personalansvar; ekonomisk 

kompetens för redovisning; projektcoach/handläggare och kommunikatör. För att 

behålla den lokala förankringen krävs att det finns två tjänstepersoner som arbetar 

coachande med idébärare – en som arbetar i den norra delen och en i den södra. 

Dessa kan även inneha en annan roll i verksamheten.  

Kunskap om gällande förordning, arbetsrätt, förvaltningsrätt och ekonomisk 

styrning och uppföljning ska finnas.  

Verksamhetskontoret ska vara centralt placerat och vid behov kompletteras med 

tillfälliga kontors- eller mötesplatser på andra platser i området. Erfarenhet av 

distansarbete under pandemin gör att arbetsplatsen inte längre måste vara knuten 

till områdets huvudkontor. Digitala möten och förbättrad teknik möjliggör 

placering av anställda på andra platser i området, varvid den lokala förankringen 

kan bibehållas genom lokal närvaro. 

En rimlig budget för ett leaderområde av denna storlek ska ge möjlighet till en 

bemanning på minst 3,5 tjänster, vilket krävs för att driva verksamheten på ett 

tillfredsställande sätt. 

I Skåne finns sedan den tidigare programperioden erfarenhet av samarbete mellan 

leaderområdena, framför allt när det gäller kommunikation och information. 

Lämpliga och möjliga tjänster som kan samordnas med andra leaderföreningar 

finns, förutom inom kommunikation, även inom affärsredovisning och 
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handläggning, vilket diskuteras mellan föreningarna. Detta beslutas efter eventuell 

prioritering av strategin. 

Genom att årligen upprätta en riskanalys med riskbedömning för en effektiv 

verksamhet, säkerställs och uppmärksammas om verksamhetskontoret har 

tillräcklig kapacitet och hur risker som finns i verksamheten ska hanteras.  

Förutom de rutin- och styrdokument som Jordbruksverket tillhandahåller för 

handläggning och beslut om projektstöd, upprättas interna styr- och 

policydokument i början av programperioden. Dessa är till exempel 

uppdragsbeskrivning för kontaktpersoner i styrelsen, personalhandbok inklusive 

arbetsmiljöpolicy, delegationsordning, IT-policy, resepolicy, miljöpolicy och 

jävsregler, vilka samtliga beslutas av styrelsen. 

7 Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering och uppföljning görs dels för projektverksamheten, dels för 

verksamheten (driften) i sin helhet.  

Varje projekt har en egen uppföljning och utvärdering. Vid ansökan om utbetalning 

och vid slutansökan samlas resultaten av indikatorerna och fritextsvaren för att 

effekter och mervärden ska kunna beskrivas. I möjligaste mån ska projekten ha 

uppgett nollvärde i projektplanen för att vilken förändring som uppnåtts ska kunna 

mätas. Uppföljningen och utvärderingen av driften avser att visa om arbetssätt, 

metoder och urvalskriterier är ändamålsenliga för att uppnå strategins mål och 

vision. 
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7.1 Årlig uppföljning 

Årligen framtas en resultatrapport, en projektrapport och en årsberättelse samt en 

årsrapport.  

Resultatrapporten framtas i november och är en lägesrapport med 

indikatoruppföljning utifrån projektverksamheten. Den är även en beskrivning av 

eventuella händelser som kan ha påverkat resultaten. Resultatrapporten ligger 

sedan till grund för en projektrapport som ska vara klar till årsstämman och 

innehålla en beskrivning av samtliga projekt, dess aktiviteter och resultat. 

För driften ska den årliga uppföljningen inför årsberättelsen ge en helhetsbild av 

verksamheten och dess ändamålsenlighet. Den omfattar exempelvis:  

● antal projekt samt fördelning per insatsområde och geografi 

● samlad uppfyllelse av strategins mål samt övergripande principer 

● genomförda aktiviteter och dess utfall, inklusive kommunikationsinsatser 

● utbildningsinsatser 

● ekonomisk uppföljning. 

7.2 Lärande 

Styrelse och personal ska analysera de resultat som framkommer av 

uppföljningarna och genomföra nödvändiga revideringar för att förbättra 

verksamheten och arbetsmetoderna. Möjlighet till fördjupning finns exempelvis 

under årliga strategidagar eller vid styrelsens ordinarie möten.  

En metod för att se om ett projekt levererar i enlighet med det styrelsen fattat beslut 

om och det som utlovats i ansökan om stöd, är att jämföra de resultat och effekter 

projektet angett i ansökan med dem som anges i slutrapporten. Med den metoden 

kan urvalsförfarandet efterhand förfinas.  

Samtliga ledamöter och personal ska genomgå utbildningar som stärker 

kompetensen i bland annat effekter, innovation och övergripande principer. 

Representanter för Leader Östra Skåne deltar också i lärande- och 

utvecklingsaktiviteter som Jordbruksverket anordnar. 

7.3 Utvärderingar 

Den löpande uppföljningen visar vad som har hänt. I utvärderingarna ska vi utröna 

orsakssamband samt undersöka effekter. Verksamheten utvärderas övergripande 

vad gäller arbetsmetoder och måluppfyllelse.  

Större utvärderingar genomförs vid halvtid och vid programperiodens slut, 

eftersom det då finns tillräckliga resultat att undersöka. Halvtidsutvärderingen 
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innebär möjligheter till lärande och anpassning under verksamhetsperioden samt 

revidering av strategin utifrån avvikande måluppfyllelse. För att säkerställa 

objektivitet görs en sådan utvärdering med fördel externt. 

Effekter och övergripande principer utvärderas genom en enkät till avslutade 

projekt. Även om självskattning inte är objektivt, kan den samlade bilden ge en 

uppfattning om bestående strukturella förändringar och mervärden, exempelvis: 

a) Sociala mervärden: tillit, kunskap, trivsel, trygghet, livskvalitet, 

förändringsanda, samarbete, mångfald, kultur, attraktivitet etc.  

b) Demokratiska mervärden: stärkt lokal delaktighet och styrning, kunskap, 

kompetens, information, nätverk, mötesplatser etc.  

c) Fysiska mervärden: infrastruktur, produkter, fritids- och 

friluftsanläggningar, leder, byggnader etc.71 

Enkäten innehåller också en självskattning om huruvida projektet bidragit till 

Leader Östra Skånes fem mål.  

Kvalitativa intervjustudier, för att exempelvis fånga upp hur projektverksamhet 

bidragit till innovation och övergripande principer, genomförs för att komplettera 

bilden av Leaders bidrag till strukturella förändringar. 

7.4 Nationella aktiviteter, utbildningar och 

erfarenhetsutbyten 

Jordbruksverket ansvarar för att genomföra nationella uppföljningar, analyser och 

utvärderingar som Leader Östra Skåne deltar i.  

Vidare deltar Leader Östra Skåne i de utbildningar och erfarenhetsutbyten som ges 

av Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Lokal Utveckling Sverige och ELARD. 

  

 
71 Utgår från Effektenkät, framtagen 2021-03-05 av Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad och 

Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet med synpunkter från bland 

andra Leader Sjuhärad. 

350



54(54) 

Bilagor 

Bilaga 1. Geografisk avgränsning  

Bilaga 2. SWOT-analyser 

Bilaga 3. Finansieringsplan 

Bilaga 4. Urvalskriterier 

Bilaga 5. Aktörer i partnerskapet 

Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring 

Bilaga 7. Omvärldsanalyser  

Bilaga 8. Kommunikationsplan  

Bilaga 9. Strategier och planer vi tagit hänsyn till 

Bilaga 10. Indikatorerna och dess definitioner  

 

351



 

BILAGOR 
LEADER ÖSTRA SKÅNE 

UTVECKLINGSSTRATEGI 
2023–2027 

 

Bilaga 1. Geografisk avgränsning 

Bilaga 2. SWOT-analyser 

Bilaga 5. Aktörer i partnerskapet 

Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring 

Bilaga 7. Omvärldsanalyser 

Bilaga 8. Kommunikationsplan 

Bilaga 9. Strategier och planer 

352



Bilaga 1. Geografisk avgränsning
Leader Östra Skåne

Bilaga 1. Geografisk avgränsning

Leaderområde: Leader Östra Skåne

Kommun Kommunnamn RegSO
1256 Östra Göinge Alla
1265 Sjöbo Alla
1270 Tomelilla Alla
1272 Bromölla Alla
1273 Osby Alla
1275 Perstorp Alla
1286 Ystad Alla
1290 Kristianstad Balsby-Österslöv-Fjälkestad
1290 Kristianstad Degeberga-Everöd-Vittskövle
1290 Kristianstad Fjälkinge-Arkelstorp-Bäckaskog
1290 Kristianstad Hammar-Hammarslund
1290 Kristianstad Helgedal-Norra Åsum-Gärds Köpinge
1290 Kristianstad Linderöd-Träne-Äsphult
1290 Kristianstad Nosaby-Möllebacken
1290 Kristianstad Tollarp
1290 Kristianstad Viby-Rinkaby
1290 Kristianstad Åhus centrum-Transval
1290 Kristianstad Åhus norra
1290 Kristianstad Åhus södra-Yngsjö
1290 Kristianstad Önnestad-Färlöv-Skepparslöv
1291 Simrishamn Alla
1293 Hässleholm Alla
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Introduktion 
Var och ett av de tre leaderområdena som påbörjade strategiframtagningen hade genom en bred förankring tagit fram 
ett gediget SWOT-underlag. Denna bilaga innehåller sammanställningar av respektive leaderområdes SWOT-
analyser.  

Utifrån dessa SWOT-analyser prioriterade därefter respektive område sina behov och förslag på tänkbara 
utvecklingsområde inför en gemensam målverkstad. Denna bilaga innehåller även de tre leaderområdenas 
prioriteringar av behov och utvecklingsområden.  
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Figur 1 Framtidsgrupperna på målverkstad 

 

Figur 2 Stor samstämmighet i analyserna - en färg för varje leaderområde 

Skånes Ess 
Nedan följer en klustrad sammanställning av sammanlagt elva SWOT-analyser genomförda februari-april 2021.  

Initialt gjorde LAG en övergripande SWOT för samtliga perspektiv på leaderområdet. Därefter gjordes fördjupade 
SWOT på tema (konkurrenskraft, social inkludering, smart villages och platsattraktivitet) med utgångspunkt i EU:s 
sex prioriteringar för 2019–2024.  

Utifrån LAG:s analyser planerades sex tema för allmänheten. Respektive träff inleddes med en inspiratör och därefter 
slumpades deltagarna in i breakoutrooms för att delta i workshop och göra en gemensam SWOT på kvällens tema 
(platsattraktivitet, innovation & företagande, kultur, historia och identitet, miljö & klimat, ungdom samt engagemang 
& delaktighet). 

SWOT-materialet har efter genomgång i arbetsgruppen sorterats och klustrats i ytterligare en tematik utifrån de 
särdrag som framträtt. Framtidsgruppen har sedan identifierat ett antal förutsättningar och behov relevanta att arbeta 
vidare med i tänkbara arbetsområden. 
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SWOT-analys: Platsattraktivitet, värderingar och identitet 
STYRKOR 
• BOENDEMILJÖ och LANDSBYGDSMILJÖ: Variation 

av boenden – bo både långt ute på landet och inne i 
staden. Variation av boenden – gård, villa, lägenhet. 
Billigt boende/kostnadseffektivt boende (lägre än övriga 
Skåne). Läget är lite mitt i; Blekinge, Småland, 
Danmark. Nära till storstäderna och Sjöriket. Vi har visat 
under pandemin att vi inte behöver pendla i den 
utsträckning som förr. En plats som ger inspiration och 
energi. Naturnära boende. Trevligt boende i agrar 
produktionsmiljö. Landsorter. Det är mer avslappnat på 
landet, många upplever trygghet och lugn i att känna 
varandra. Balansen mellan landsbygden och staden, 
kultur, nöjen, idrott och handel. Man kan se där maten 
växer. Nära mellan producent och konsument. Trend - 
tillbaka till landet, pandemin. 

• KULTUR & HISTORIA - ÖVERGRIPANDE: Rik 
historia och många olika typer av kultur. Väldigt mycket 
olika saker på liten yta. Positiv kulturkrock mellan olika 
regioner, men också något eget. Vi kan locka från 
närliggande orter genom att ta vara på vårt eget 
kulturarv. Gott om gamla industribyggnader som ger 
förutsättning för att skapa kultur. Alla byar har en 
speciell historia och kultur fastän man inte alltid tänker 
på det. Många är stolta över sin hembygdshistoria, 
speciellt landsbygden. Stor livsmedelsproduktion: även 
historiskt. Finns många kulturföreningar etablerade. 
Ganska bra mediatäckning, K-bladet Norra Skåne, 
ganska lätt att få täckning. 

• KULTUR - SPECIFIKA EXEMPEL: Stadsmiljö 
Kristianstad. Fossila fynd. Många hembygdsmuseer. 
Stengärdena. Historia om snapphanarna. Att Skåne var 
danskt. Kyrkor från 1100-talet, slott mm. Många slott 
och deras historia. Svarta bergen/stenhistoria. Ålafisket 
och brännvinet. LO Smith och gamla brännerier. 
Iföverken och keramikhistorien i Bromölla. Kulturellt 
kapital: Naturum Vattenriket, Ålakusten, Wanås, Ifö 
Center, konstrundor, Svarta Bergen, Sliperiet Gylsboda, 
Lekoseum, Absolut, Absolut Home. Rix FM: Det är 
populärt och människor från hela Skåne kommer för att 
se på. Bra gatukonst. 

• NATUR: Vår skiftande natur och närhet till både skogar, 
sjöar, öppna ängsmarker och hav. Alla naturtyper – allt 
från hav till skog till åkrar till stengärden. Olika 
naturtyper; hav, sjöar, skogar, ”mångfald” den varierande 
kusten, sandstränder. Unik natur. Naturen ett mervärde. 
Sveriges sydligaste vildmark. 

• FRILUFTSLIV/BESÖKSNÄRING: Fiske både i hav och 
sjö. Fiske både vinter och sommarpilkning t ex, fritt fiske 
i Hjärtasjön och Osbysjön. Bra naturnära vandringsleder. 
Rik variation på naturupplevelser. Action sport ex rebel 
park, wake board, parkour i Bromölla. Många golfbanor. 
Vångabacken, längdskidspår. Kjugekull – bouldering. 
Många evenemang, både stora och små. Sätter vårt 
område på kartan. Ex. Handbollen, sydvenska rallyt, 
Vikingamarknaden, Cykeldagarna, badstränder. 
Bockeboda, Ryssberget, Kjugekull, Sporrakulla. 
Konferensanläggningar, Café/restauranger 

• KOMMUNIKATIONER: Bra kollektivtrafik så nära till 
allt. Bra kommunikation/transport/infrastruktur. 
Kristianstad Österlen Airport. Nära till 
Köpenhamn/Kastrup och Stockholm med tåg. Flygplats, 
inkl. internationell. Hamnar. E22. Järnväg – Skånebanan 

• NÄRHET: Nära till allt, allt finns tillgängligt. NÖ Skåne 
har relativt korta avstånd mellan stad och landsbygd. 
Närhet till naturen, stränder, sjöar, kultur och jobb. Man 
upplever det som mer barnvänligt. Nära 
till...Köpenhamn, Europa, Stockholm... enkelt att ta sig 
dit man vill. Närheten, lugnet - och ändå nära till städer 
och skolor, inklusive högskolor. Balans stad och land- vi 

SVAGHETER 
• BOENDEMILJÖ: Ifall vissa områden blir för 

populära så bygger man för mycket på just dom 
ställena. Hotell, B&B, vandrarhem. Dåligt med 
konferensmöjligheter. Uteliggare vid skolan, mycket 
vid norretullskolan. Mycket knark. Otryggheten - Ex 
näsby samt andra byar som är långt ifrån polis mm. 
Bli en bra plats på kvällar och nätter och inte bara 
dagarna. Belysa upp exempel. 

• KULTUR & HISTORIA: Få känner till vår historia. 
Hemmablinda. Det finns människor med potential 
men som inte alltid kan få stöd eller bidrag. Fånga 
upp ungas intresse: Det finns svaghet i att fånga 
barns och ungas intresse inom kultur. De tror kanske 
inte det är intressant - förutfattad mening. Det 
händer mycket annat. På en mindre ort är det lätt att 
tro att det inte finns underlag för särintresse, men vi 
behöver testa att våga vara udda och göra kluster 
kring det vi är intresserade av fast det är smalt. Inte 
många känner till Skånes enda kulturreservat. Svårt 
att hitta samarbetspartner inom kultur. 

• KOMMUNIKATION: Borttagen kollektivtrafik: 
Ungdomar och äldre har svårigheter att förflytta sig 
om utbudet inte finns. Kollektivtrafiken är inte 
tillräcklig alltid ute på landsbygden. Kunna röra sig 
mellan kommunerna. 

• SERVICE: Bristande infrastruktur: Både vägar, 
elnät och bredband. 

• Lägenheter och serviceboende för äldre i minde 
byar. Utbudet av restauranger och caféer, vegan och 
vegetariskt sortiment. Svårt o dyrt att parkera.  

• UTBILDNING: Fokus på distansutbildning. 
Forskning. 

• AVSTÅND: Måste ha bil för att kunna bosätta sig 
på landet. = villkorad boendemiljö. Långt till 
badplatser då man bor i stan. Tillgänglighet- 
Geografiskt - beroende av andra för att komma dig, 
Tider - sena tider mitt i veckan för yngre, Kostnaden 
- som gör att det exkluderar. 

• MÄNNISKOR, ENGAGEMANG & 
GEMENSKAP: Mötesplatser och samlingslokaler 
för unga saknas. - ex gallerie boulevard. Inte bra 
samverkan. Svårt att göra sin röst hörd. Mycket tas 
för givet. Vi är inte bra på att marknadsföra. För lite 
gräsrötter, det kommer för lite underifrån, inte lika 
öppna. Engagemang och dör ut när starka krafter 
försvinner. 

• MÄNNISKORNA, SAMHÄLLET, 
VÄRDERINGAR: Kristianstad och Hässleholm ska 
vara loken, men vi upplever inte alltid att det funkar. 
Hybris, en viss övertro på sig själv i Kristianstad. 
Brist på långsiktighet, kortsiktiga lösningar. Rädslor 
ex nyanlända. Landsbygdspolitiken. Att man ser vårt 
hörn som tärande. Vi ska vara tysta och snälla. Brist 
på självinsikt, stolthet. Jante mentalitet. 
Avundsjukekulturen. Bättre förr" "så har vi aldrig 
gjort". Det finns inte storstäder i nordöstra Skåne 
och vi blir vana att åka till andra för att konsumera 
kultur istället för att skapa eget. Storstäderna lockar 
mest, det är svårt att sticka ut och konkurrera. 
Kanske ger vi upp i förväg? Lättare för stor stad att 
synas. Men också att här finns en blyghetskultur 
som står i vägen för aktiviteter. 
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har bra balans mellan stad med butiker och natur. Alla 
känner alla, förtroende till varandra på grund av 
närheten. Nära till en storstadsregion.  

• SERVICE: Bra sjukhus nära. Rehabilitering på 
landsbygden hjälper ens välmående. 

• UTBILDNING: Högskola i området. Naturbruksskola i 
Önnestad. Gymnasium: Finns många skolor med många 
olika program. Likaså så har vi öppnat för byskolor för 
att specialist lärare typ språk inte nödvändigtvis behöver 
vara på plats för att ha lektion då den vanliga läraren 
sköter elever och frågor. 

• FÖRENINGSLIV: Vi har ett rikt och aktivt föreningsliv, 
med både idrott och kultur. Idrottsföreningar och 
liknande som driver vidare byarna.  

• HÄLSA: Ideellt engagemang kan minska psykisk ohälsa. 
Idrottsföreningar bidrar till bättre hälsa.  

• MÄNNISKOR, ENGAGEMANG & GEMENSKAP: 
Lokalkännedom, "alla känner alla", trygghet. En kultur 
av att hjälpas åt. Fostrad i det via vägsamfälligheter, 
föreningar mm. Det finns ett stort engagemang och hjärta 
för platsen. Man kan ofta märka skillnad på hur 
människor beter sig i stan och sedan ute på landsbygden. 
Det positiva med landsbygden är att många fler vågar 
prata med varandra, alla känner alla mentaliteten och 
även något så enkelt som att man hälsar på varandra gör 
stor skillnad med gemenskapen i samhället. Socialt 
kapital. Lokala mål i mindre orter, finns mycket 
"byaanda". Det finns gott om mötesplatser på 
landsbygden. Starka lokala drivkrafter. Stor invandring = 
mångkulturellt. Eldsjälar och konstnärer. 

• SAMHÄLLE: En uttalad politisk ambition att jobba med 
landsbygdsfrågor, både hos tjänstemän och politiker att 
utveckla landsbygden. Finns möjligheter att söka 
ekonomiska bidrag. Ett gott samarbetsklimat mellan våra 
kommuner. Det ideella engagemanget bidrar till by- och 
platsutveckling samt att öka utbudet av aktiviteter. 
Engagemang är geografiskt gränsöverskridande, skapar 
nätverk och minskar konkurrenstänk. 

MÖJLIGHETER 
• BOENDEMILJÖ: Bygg studentbostäder så fler stannar 

kvar i Nordöstra Skåne och studerar. Att vara 
utgångspunkten istället för utflyktspunkten. Trenden att 
bo i hem med historia – en bygd med historia är mer 
attraktiv. Fritidsboende kan vara en möjlighet när hus 
faktiskt används och tas om hand. Aktiv dialog med 
fastighetsägare till övergivna hus/skräpiga tomter. 
Pandemin gör att urbaniseringen har minskat och att fler 
vill flytta ut på landet. Centralt och nära till mycket. 
Malmö- Karlskrona-Växjö. Nära till jobbmöjligheter i 
tex Lund och Malmö. Billiga lokaler. Väcka 
kollektivboendetill liv igen t ex i naturen. Inventera och 
låta renovera ödehusen. Kollektiva fritidshus. Naturnära 
boende. Goda ambassadörer: Ungdomar som väljer att 
flytta tillbaka. Det är bra med de erfarenheter och 
perspektiv som tas tillbaka. 

• KOMMUNIKATIONER: Kollektivtrafikens pluslinje: 
Bra tanke, kan byggas ut mycket! 

• SERVICE: Bensinstationer, eller nu för tiden laddstolpar. 
Bibliotek. Utveckla befintliga noder, ex  Huaröd, 
lanthandel och lunchservering, utvecklat föreningsliv. 
Samarbeta, ta hjälp av varandra (ideella, privata, 
offentliga) av att sköta service. Få mer ut av pengarna 
och få ett större engagemang för byn. Ex. Varubuss. 
Kanske få hjälp att samarbeta på något sätt. 
Landsbygdsråd, bygderåd etc. kan vara 
kommunikationsvägar. Att stadsbor flyttar ut på landet, 
de kräver bättre service. 

• UTBILDNING: Högskolan i Kristianstad 
(Gastronomiprogrammet, Ölbryggning, 
Landskapsvetarprogrammet). Bredd på 
gymnasieutbildningar. Möjligheter till breddade och 
fördjupade utbildningar. Krinova. Livsmedelsproduktion. 

HOT 
• BOENDEMILJÖ: Ökande klyftor mellan stad och 

landsbygd, tex där unga måste flytta för att få jobb. 
otrygghet med kriminalitet. Att det blir så dyra 
bostäder man får kanske ingen egen bostad då man 
skall ha eget. Gängkriminalitet och droger: Speciellt 
i utsatta områden. Bank: Svårt att låna pengar för att 
bygga på landsbygden. Få ungdomarna att trivas! 
Uppförsbacken: Det blir svårt att vända backen 
tänker jag, uppförsbacken från Malmö-Lundhållet 
och hit. Jobba med attraktiviteten: Det är ett 
pågående arbete och för att komma vidare behöver 
vi fortsätta det arbete vi startar upp här och löpande 
jobba med frågan. Våra resurser måste användas för 
att ha ett värde. Hot mot ”landsbygdens ljud” om 
alltfler turister kommer hit för rekreation. 
Balansgång mellan att bevara och förändra/utveckla. 
Länsgränser (och kommungränser ibland). 

• KOMMUNIKATIONER: Vi är inte ett 
kollektivtrafiktätt stråk – neddragning på bekostnad 
av landsbygden och närhet. Drivmedelspriser och 
elförsörjning. Sydostlänken i Blekinge: mindre trafik 
ger mindre satsningar på utbyggnation av 
infrastruktur. Infrastrukturen/kommunikationsmedel 
-Svårt att ta sig och utarmar landsbygden. 

• SERVICE: Ev. avsaknad av fiber. Att utbudet 
minskar och affärer läggs ner. Att behöva lägga ner 
skolor. Inte samma tillgång till service, butiker, 
nätverk m.m. Centralisering: Kommunikationer, 
skolor, flygplatsen, centraliseringen till städerna... 
Gallerior som tar över innerstaden. Utdöende 
centrum och småbyar. Försvårar för alla 
generationer - framförallt för äldre som har svårare 
att förflytta sig. När service försvinner: Tandläkare, 
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Gymnasier (Rrksgymnasiet, naturgymnasier). 
Folkhögskolor (Önnestad, Furuboda, Glimåkra). 

• MÖTESPLATSER: Ungdomar behöver någonstans att 
vara. I dag är man på privata fester. Man vill träffa under 
andra omständigheter. Ställen man kan göra någonting 
med; Folketshus i Bromölla, Sommarlustområdet, 
Gallerian, Kantarellen, ödehus, rotunda vid Ekenabben, 
Kan föreningslivet anpassas så att de möter dagens 
ungdomar på ett bättre sätt? Ungdomar 13-18. Då man 
även pratar ungdomars språk och möter dem på deras 
arena. Det saknas mötesplatser för unga (förutom sport, 
festplatser och skola). Ex musik, gaming, youtube m.fl.). 
Fritidsgårdar/mötesplatser även för äldre. De som är 
äldre tror inte att de är äldre än. Äta god mat, lyssna på 
musik och umgås tillsammans. Att skapa en trygghet och 
större möjlighet för unga och för folk som vill utföra sina 
fritidsintressen i den ort de bor. Helt enkelt göra det 
lättare och mer tillgängligt att utföra olika saker på 
fritiden utan att behöva pendla en oerhört lång sträcka. 
Lyft fram - om de kunde kan vi. Var glad över vad som 
görs. Det inspirerar till mera engagemang. Mer skryt och 
mer beröm. Ett gemensamt ställe att presentera 
aktiviteter, festivaler mm. koppla det kulturella till 
föreningslivet. bygga upp och satsa på kommunen.  

• MÄNNISKORNA, SAMHÄLLET & VÄRDERINGAR: 
Att öva på att ändra sociala "spärrar" så vi vågar mer. 
Samla en gemensam målbild för att få politiken att jobba 
med landsbygdsfrågor. Ha en större hållbarhetstanke i 
framtiden för projektansökningar och tänk. Hur gör vi ett 
hållbart evenemang t.ex.? Tryck mer på hållbarhet! Vi 
behöver hjälpa till att få våra företag och föreningar i 
området att bli mer hållbara.  Landsbygden – den nya 
trenden. Det mångkulturella. Korsbefruktning. 

• HISTORIA & TRADITIONER: En historisk bygd – 
snapphanarna men också industrin. Torvindustrin. 
Arbetarhistorien/hembygdshistoria. Läge för 
generationsskifte (dock - även svaghet...). Lokala 
möjligheter: Lokala föreningar har lättare att locka folk. 
Hembygdsföreningarnas roll är stora möjligheter. 
Gårdars historia Mat och dryck lockar många: historisk 
skånsk mat såväl som mat från andra kulturer. 
Mångkultur, många invandrade möjligheter med mat och 
andra uttryck som mixas med gammalskånskt och blir 
nåt nytt, unikt. 

• KULTUR: Samarbete och samverkan: Att kulturella 
föreningar och projekt kan samverka i större utsträckning 
för att lyfta ett intresse bland besökarna. Att få mer 
information om sin ort för att kunna medverka. Få in mer 
ungdomar i föreningar. Samverkan över 
kommungränserna. Media: Att använda sociala medier 
ger många möjligheter för kultur. Att jobba på 
"ambassadörskap" och på ett mer inbjudande klimat, att 
utmana varandra att vara med och att våga, att sluta vara 
så bekväma. Koppla kultur och historia till aktiviteter. De 
olika biblioteken är en väldigt bra möjlighet. Att ta 
tillvara på något litet lokalt och sätta ihop det med ett 
större globalt eller regionalt nätverk. Lära oss av andra 
kulturer: ex grödor och odlingssätt, hälsa o mat kopplat 
till aktiviteter. Mer kultur i läroplanen. Blanda olika 
sorters kultur som tilltalar olika grupper. Uthålliga 
kulturella nätverk. Visioner behövs inom kultur. 
Interdisciplinärt gränsöverskridande samarbete. 
Dryckeskultur: vinodling, ölbryggerier, Absolut, 
Kombucha, humleodling. Helgeåns vänner, kan nyttjas 
av alla för framträdanden. Bättre på att marknadsföra, 
även lokalt t ex Örnanäs kulturreservat.  

• NATUREN: Att själv vara/att få vara ifred/lugn och ro/ 
kunna röra sig fritt. /få röra sig bland djur och natur. Vi 
har naturen, egna idéer, gott om plats och människorna. 
Vi kan bygga upp nåt eget. Det finns. Många som vill 
starta nåt nytt. Ofta är det bara att börja så kommer fler. 
Det behövs nån som sätter igång och agerar katalysator. 

apotek, bensinmackar, mataffärer mm. Hot mot 
landsbygden som utarmas om det inte finns ett utbud 
och alla åker till "stan”. 

• UTBILDNING: Utbildning och arbetstillfälle: A och 
o för att få ungdomar att stanna. Försvagad 
högskola. Brist på studentliv. 

• GEMENSKAP: Att många väntar på att andra ska 
agera och ta tag i saker. Finns inte samma 
möjligheter till att driva vidare idrottsföreningar. Att 
det blir sådan stor skillnad mellan rika o fattiga. 
Revirtänk/konkurrenstänk. Bristande stolthet hos 
invånarna. Vi ser inte möjligheterna i 
samarbetsformer, ex i paketering av mat, boende och 
aktiviteter. Boende betalar för platser, besökare sliter 
på den. Dålig självbild. Många betalar hellre för att 
sina barn ska ha en aktiv fritid än engagerar sig 
ideellt. 

• SAMHÄLLE & POLITIK: Det finns ingen 
gemensam samsyn i de olika myndigheterna. T.ex. 
nedsläckning av belysning i landsbygden – många 
intressenter hittar inte samsyn. Närhet till 
storstadsregionen och dess negativa syn på 
landsbygden. De ger bidrag till landsbygden men 
satsar på/investerar i staden. Alla områden vill inte 
växa med inflyttning. Bankernas attityd till utlåning 
och hantering av pengar och avgifter fast vi gör 
jobbet. Strandskyddet är ett hot för delar av området. 
Klimat, erosion, översvämning. Fiskdöden. 
Polariseringen i samhället ökar, delningen i 
samhället ökar. Synen på de agrara näringarna, 
minskad respekt, förståelse för verksamheterna. 
Medborgarna kommer allt längre ifrån jordbruket. 
Politiska beslut som missgynnar landsbygden. Ex. 
vattendirektivets tredje steg. Strandskyddet. 
Bevarande lagar kontra nya. 

• NATUREN: Att man förlitar sig för mycket på 
turismen. Ta hänsyn till naturen: Vi vill att alla ska 
ut i naturen, men vi glömmer ibland hänsynen till 
både naturen och markägarna. 
Klimatförändringarna. Att byn blir en turistmagnet 
med bara sommarhus: det dödar byar på Österlen 
idag ingen bor där på vintern affärer stänger på 
vintern. 

• KULTUR: Brist på pengar: Konkurrens med andra 
verksamheter. Större städer drar redan mycket 
pengar och kultur. Man behöver fördela olika bidrag 
jämlikt. Många bidrag kommer från skattepengar, 
mycket skattepengar i framtiden kommer behöva gå 
till andra ändamål såsom äldreomsorg med mera. 
Alltså kanske mindre pengar till kulturen. Saker 
(kultur) skall vara lättillgängliga även i landsbygden. 
Pandemin. ”Fat and happy"- ointresse för andra. 
Bekvämhet och lathet. Feghet. Många gömmer 
intresse för kultur, och är dömande mot andra och 
deras initiativ. För få som engagerar sig. Dålig 
tillväxt för engagemang: De flesta som är 
engagerade är över 50 - få med de unga. Inställning 
till kultur som "grädde på moset" men är egentligen 
tallriken/förutsättningen. Fördomar mot 
landsbygden, spec. bland yngre om möjligheterna på 
landet. Även från vuxna mot yngre företagare. Ger 
tveksamhet, vänta på ngn annan, osäkerhet... Ingen 
stolthet över vårt område, historia och vad vi gör. 
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Kunna använda sig av närodlat och stötta det i närheten. 
Kommunernas olikheter: Kommunernas olikheter blir 
Skåne nordost unicitet, stad, land, hav, skog och sjö. 
Bokskogen. Sveriges sydligaste vildmark. Mossar. 

• FRILUFTSLIV/BESÖKSNÄRING/FRISKVÅRD: Göra 
stugorna vid lerjevallen lättare att boka för 
privatpersoner. Att kunna komma tillbaka livet fortare 
efter gått in i vägen ex. Skapa strukturer för att ta emot 
besökare och slitage pga. besök. Marknadsföra nya 
trender såsom actionsporten, naturboende, naturturism. 
Nya mattrender, "edible table". Hemturism, för dem som 
bor här. Samverkan mellan evenemang. Fler boenden: 
bed&breakfast, vandrarhem. Hemestra: ta tillvara den 
svenska turismen. Kallbad kopplat till hälsa och natur: 
Fler bryggor och bastuhus.  

SWOT-analys: Social inkludering och påverkansmöjligheter 
STYRKOR 
• VÅR PLATS: Balans stad och land. Det finns ett stort 

engagemang och hjärta för platsen. Man kan ofta 
märka skillnad på hur människor beter sig i stan och 
sedan ute på landsbygden. Det positiva med 
landsbygden är att många �er vågar prata med 
varandra, alla känner alla mentaliteten och även något 
så enkelt som att man hälsar på varandra gör stor 
skillnad med gemenskapen i samhället. Att vara lokalt 
förankrad. Att man är en del av samhället skapar 
möjligheter. Inte lika många i din bransch, lättare att 
vara unik: Lättare att nå igenom bruset. Alla har en 
nära dialog på mindre orter Detta är en styrka på 
landsbygden. Vi har nära till varandra. Makt att 
påverka, utrymme att skapa och vara kreativa. Mindre 
orter ger snabbare integration (av nyanlända).  

• UNGAS DELAKTIGHET: Vissa kommuner har 
ungdomsråd där unga får dela med sig av tankar till de 
som fattar besluten. Att kunna umgås med alla åldrar. 
Satsa på ungdomen. Skånes Ess bidrag till unga. Finns 
äldre entreprenörer som gärna delar med sig 
tillmorgondagens entreprenörer. Feriearbete (födda 04 
och 03) som får en möjlighet att arbeta trots att en är 
ung. Det finns ambitioner att jobba med unga! 
Ungdomarnas engagemang: Detta en styrka som vi 
arbetar med i detta arbete, vilket är väldigt kul. Elevråd 
på skolor (detta är dock något som också kan 
utvecklas.) 

• SAMHÄLLE & POLITIK: Man har lätt till kontakt 
med sin kommun: Du blir inte lika mycket "en i 
mängden" Kommunen lyssnar på de yngre. Goda 
erfarenheter av att unga får vara med och påverka. 
Skånes Ess Ungdomsrådet ger ett bra stöd som unga 
behöver. Det finns tjänstepersoner på kommunen som 
lyssnar på unga. Unga kan vända sig till 
tjänstepersoner som ska vara tillgängliga. Nås via 
Kristianstad.se (idrott, kultur och fritid, 
kommunledningskontoret m.fl.). Mindre kommuner 
ger en mer tillgänglig politik. Medborgarförslag för 
enskilda personer (finns detta i alla kommuner). Byalag 
bra som remissinstanser. 

• FÖRENINGSLIV: Rikt föreningsliv med både idrott 
och kultur 

• Idrottsföreningar och liknande som driver vidare 
byarna. Föreningsliv ger mer påverkansmöjlighet än 
enskilda personer. 

• MÖTESPLATSER: Målgruppsöverskridande 
mötesplatser och aktiviteter – gränsöverskridande 
möten. Bokbuss. 

SVAGHETER 
• MÖTESPLATSER FÖR UNGA: Mötesplatser och 

samlingslokaler för unga saknas. (förutom sport, 
festplatser och skola). Ex musik, gaming, youtube 
m.fl.). Mötesplatser finns med är inte alltid kända och 
vilka möjligheter det ger - synliggör och marknadsför. 
För lite att göra på mindre orter. Det krävs ett stort 
föräldraengagemang som möter upp och lotsar rätt. 
Det saknas något att göra för ungdomar i åldern 13-18 
som slutat i föreningslivet eller aldrig hittade något 
som passade dem. Tillgänglighet -Geografiskt - 
beroende av andra för att komma dig, Tider - sena 
tider mitt i veckan för yngre, Kostnaden - som gör att 
det exkluderar. 

• JOBB FÖR UNGA: Det kan vara svårt att matcha 
unga med jobb. Ibland saknas mod, stöd, trygghet, 
kunskap och strukturer för att starta upp nåt nytt. Hur 
vågar man prova? Hur hittar man likasinnade? Hur 
hittar man information, mod och stöd? Svårt att få jobb 
- inte alla som vågar satsa på unga. Våga ge ungdomar 
jobberfarenhet. Mer kommunikation skulle kunna gå 
via skolan. Många unga har åsikter men vill inte "ta 
det till pappret" och påverka. De säger saker/klagar 
men gör inget åt det. Då söker de sig inte till ex 
kommuner. Vågar inte göra. 

• UNGAS DELAKTIGHET: Beslut tas utan att 
ungdomars röst får höras: Exempelvis 
distansundervisningen våren 2020. Beslutet togs utan 
att ungdomar fick sin röst hörd. Ungdomarna 
involveras inte i tid. Ungdomarna lämnas utanför när 
beslut tas. Ungdomar borde inkluderas mer. Detta 
gäller överallt exempelvis samhället/skolan/föreningar. 
Många vill arbeta med unga, men unga vet inte att 
möjligheten finns. Man måste marknadsföra sig själv 
bättre. Släppa fram de yngre. Fler ungdomsråd behövs, 
även på små orter. Ungdomsråd saknas i Osby, Östra 
Göinge och Bromölla. Svårt för kommunerna och de 
som bestämmer att nå ut till ungdomarna. Många har 
åsikter och saker att förändra men vet inte vart de ska 
vända sig! Använd sociala medier, elevråd, skolor, 
ungdomsråd. Ex kan medborgarcenter användas - 
vilken fråga som helst. Medborgarförslag finns, ex vi 
vill ha en skateboardramp så kommer frågan till rätt 
person. [Föreningar] bjuder inte in ungdomar på 
samma sätt, uppmana och uppmuntra fler unga till att 
engagera sig. Svårt när det ligger på någon annan 
exempelvis föräldrarnas engagemang för att kunna 
vara delaktig.  

• AVSTÅND & TILLGÄNGLIGHET: Distans till olika 
sociala aktiviteter. Kunna röra sig mellan 
kommunerna. Fritidsgårdarnas tillgänglighet – hur kan 
man ta sig dit? 

• MÄNNISKOR & GEMENSKAP: Människor behöver 
våga prata med främlingar. Vi behöver jobba på mer 
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go stämning generellt. Vara mer sociala, generösa, lite 
"bjussiga", heja på nån man inte känner, le, var 
välkomnande. Var hjälpsam och vänlig mot främlingar 
och grannar. Olika grupper tex olika åldrar är rädda för 
varandra. Jobba mot fördomar. Brist på info om hur 
man engagerar sig- Många är osäkra också. Ofta äldre 
som engagerar sig än yngre -Svårt att ta del av ungas 
perspektiv. Hur får vi ungdomar att fortsatt vara aktiva 
i föreningslivet även om de inte vill bli proffs? Vilka 
”nya” föreningar ska skapas för att möta dagens 
ungdomar? Föreningar pratar om att de vill nå nya 
medlemmar men har långt från ord till handling. - Man 
vet inte riktigt hur man ska gå tillväga exempelvis att 
nå ungdomar. Engagemanget hänger på fåtalet 
eldsjälar och om de försvinner så tappar man fart eller 
försvinner. Det behövs en långsiktighet i återväxten. 
Alla tar inte möjligheten till delaktighet seriöst: Alla 
har olika intressen och en del unga inte intresserade. 
Slutna sällskap som missar nya idéer. 

MÖJLIGHETER 
• MÖTEN ÖVER ÅLDERSGRÄNSER: Fria 

diskussioner över åldersgränser och andra gränser. 
Lyssna på unga i föreningar till exempel. Ta vara på 
varandra, unga lyssna på äldre och vise versa för att 
dela med sig av tankar och idéer. Multi-generations 
kontakter. ungdomar - familjer - pensionärerna, alla har 
sin roll, man måste våga starta! Det finns möjligheter 
att skapa mötesformer där unga också kan vara med. 
Besöka skolorna mer för att nå ungdomarna. 
Information. Att kommunicera på samma plattformar. 
Skolor är en bra plats att hitta unga. Samverka och 
prata. Digitala möten fungerar väldigt bra .Instagram 
kan vara bra, om man lyckas dela runt tillräckligt 
mycket. Jag som ung vill prata med personer som är 
väldigt aktiva i samhällsfrågor, för att bli inspirerad 
och se vilken väg jag vill gå. 

• FÖRNYA FÖRENINGSLIVET: Starkt föreningsliv 
som kan anpassas det till dagens ungdomar och vad de 
vill utvecklas inom. Använda rätt "språk" för att nå 
unga. Hitta ämnen som engagerar flera målgrupper. Nå 
ut till unga på nya sätt, sociala medier och skolor. -
Fråga ungdomar i närheten för att stärka engagemang 
och intresse att bedriva vissa föreningar vidare. Man 
kan gå med i en förening oavsett ålder - Idag går men 
ofta med som ungdom och det är ungdomar som 
bearbetas för att bli engagerade Marknadsföring - 
Berätta vad som finns. Söka medel - När insatser riktar 
sig mot barn och unga så finns det mer medel att söka. 
Invanda hjulspår - Länge sen det kom fram nya typer 
av engagemang/föreningar... Brainstorma för att nå 
ungdomar. Försöka engagera deltidsboende på 
landbyggden. Tex de som har sommarstugor med 
mera. Nya former av föreningar - Som intresserar 
ungas hobbys och intressen. Belöning som lockar unga 
- När de väl börjar engagera sig är man fast. 
Presentkort, resa eller annat. Lyft fram - om de kunde 
kan vi. Var glad över vad som görs. Det inspirerar till 
mera engagemang. Mer skryt och mer beröm. Titta på 
nya former för föreningar. 

• MÖTESPLATSER: Plats för unga: Ungdomar har 
inget ställe att ”gå till” så som vi äldre haft 
Sommarlust, kantarellen m.fl. I dag aktiverar och 
sysselsätter de sig själva och är ofta hänvisade till 
hemmafester. Få ungdomarna att trivas! Ställen att vara 
på! Ungdomar vill ha ställen att hänga på. Det finns! 
Möjligheter! https://bygdegardarna.se/skane/ Det finns 
musikstudios som har ledig kapacitet. Går det lösa att 
folk får boka in sig? Mobil fritidsgård – den kan ta sig 
dit ungdomarna är. Mobil fritidsgård för äldre, dvs 
pensionärer (tänk bokbussen). Ödehus – en möjlighet 
till allaktivitetshus?  

HOT 
• TAPPA ELDSJÄLAR OCH ENGAGEMANG: Finns 

inte samma möjligheter till att driva vidare 
idrottsföreningar. Sämre nätverk. Avsaknaden av 
eldsjälar. Det finns för få som vill arbeta ideellt i 
framtiden. Digitala möten. Tröskeln blir hög när man 
behöver ha ett medlemskap för att vara med. Fördomar 
om att ideella engagemang är tråkiga. Det är svårt att 
få med nyanlända i föreningar/föreningslivet. 

• TAPPA DE UNGA – FÖRENINGLIV: 
Generationsväxlingarna-Kan leda till att föreningar 
lägger ner. Prioritering - finns inte många anledningar 
för unga att prioritera ideellt engagemang. Tiden är ett 
hot - Skolan och övriga intressen tar mycket tid. Finns 
mycket man önskar göra men hinner inte med allt man 
vill. Unga vill driva saker som de själva blir 
deltagande i, ex en mötesplats måste skapas nu, inte 
om fem år där de som har initiativet är "för gamla". 
Politiska processer och offentliga processer är 
tålamodskrävande (tar tid ;). 

• TAPPA DE UNGA: Kommunikationen med de yngre. 
Äldre förutsätter att man ska vara engagerade på ett 
visst sätt. Vi vet bäst hur man ska vara i samhället. 
Ungdomar är oroliga inför framtiden. Arbetslöshet och 
många år att studera ger minskat engagemang. 
Ungdomar tappar intresset när de inte får sina röster 
hörda. För lågt till tak. Att unga inte vågar yttra sig för 
de är rädda för att bli missförstådda eller att de ska 
yttra sig fel eller att de vuxna inte ska hålla med. 
Modet stoppar, en del unga vill vara i sin comfortzone. 
Ungdomar flyttar: Särskilt när de inte får sina röster 
hörda. 

• SAMHÄLLE OCH POLITIK: Om politiker inte 
stöttar och tror på föreningarna och därmed inte ger 
bidrag. Trendbrott. Tjänstemän och politiker måste 
vara tydliga: De måste vara tydliga kring vad som är 
möjligt att genomföra och inte. Inom politiken kan 
yngre inte få komma till tals. Politiker smyger undan 
när de upptäcker problem. Ex politiker som cyklar 
över vattenläcka men låtsas inte se. När tjänstemän 
lyssnar men inte tar hänsyn: Ungdomar tappar då sitt 
förtroende till de äldre. 

• FÖRSVAGAD DEMOKRATI: Hot mot vår demokrati 
om få för engagerar sig. Mindre engagemang bland 
människorna ger en svagare demokrati. - Fler 
människor rättar sig i ledet. 

• SAMHÄLLSKLYFTOR OCH FÖRDOMAR: Att det 
blir sådan stor skillnad mellan rika o fattiga. Nya 
svenskar ses inte som resurser. Fördomar på alla håll, 
mellan olika åldrar, och i rasism, sexism - alla möjliga 
fördomar är ett hot mot att folk trivs och har det bra 
tillsammans. Segregerade samhället gällande 
åldersfördelningarna. Ekonomiska möjligheter att 
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• FÖRENINGAR, SAMARBETE OCH NÄTVERK: 
Samarbeten: Få föreningarna att fungera enklare - för 
mkt byråkratijobb. Alla vill _göra_ saker, inte vara 
kassör... Ofta 20-40 föreningar i en ort. En 
överförening? Noder för föreningsstöd? Det ideella 
engagemanget bidrar till en bättre sammanhållning, 
gemenskap, samhörighet och ett bättre samhälle. Ideellt 
engagemang skapar innovation och nya idéer. Socialt 
kapital. Lokala nätverk- Bind samman och skapa 
kännedom om de som finns i närheten, längs samma 
väg osv. Idébank - en möjlighet att hitta partners eller 
sätt att växla upp. 

• JOBB FÖR UNGA: Få möjlighet att tjäna egna pengar. 
Helgjobb finns - men bör utnyttjas. Få veta hur de kan 
påverka. 

• SAMHÄLLE OCH POLITIK: Fler 
ungdomsrepresentanter. Fler ungdomsforum i 
näringslivet. Unga måste komma med inspelen för 
ungas verksamhet/mötesplatser. Genom att fråga hur 
ungdomar vill ha det - och att det därefter verkställs - 
kan öka engagemanget för unga. Ungdomar kan vara 
med i hela processen, från start till mål. Ungdomar vill 
vara med och påverka: Detta måste vi ta vara på. Att 
kommuner och de som bestämmer visar genuint 
intresse för att ungdomarna kan bidra. Skapa 
ungdomsråd där det saknas. Medbestämmande för 
lokal utveckling.  

engagera sig bidrar till exkludering - Saknas pengar. 
Okunskap/ osäkerhet inför stora projekt, hur styra, ta 
ansvar. Jantelagen – negativa reaktioner. Envisa gamla 
gubbar och tanter som vet allt. Inte säga att unga inte 
har erfarenhet. Rädsla utgör ett hot för deltagande. Får 
alla vara med? 

• ANSVAR: Nånannanismen. Man förväntar sig att 
någon annan ska lösa allt. Inte så många vill arbeta 
ideellt under längre perioder. Om en mötesplats skapas 
kan den användas fel, ex sprit/alkohol och annat som 
gör att platsen inte känns trygg. Det finns en risk (tid 
och pengar) i att ta eget ansvar för mycket i det lilla 
samhället, om man tex ska driva skolan och annan 
service.  

SWOT-analys: Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt 
STYRKOR 
• PLATS OCH KARAKTÄRISTIKA: Stark 

företagartradition - ett jäklar anamma. Bredd i vårt 
näringsliv, styrka i svåra tider. Divergerat näringsliv. 
Många småföretagare och föreningar ute på . 
Landsbygden som är starka i det de gör – företag på 
riktigt! Billigare lokaler på landsbygden än på tätorterna. 
Attraktiva hyror. God elförsörjning. UF-företagande är 
starkt, framförallt i Kristianstad och Bromölla. 
Stenindustrin med tillgång till goda råvaror med 
tradition och kunskap/färdigheter. 

• OLIKA BRANSCHER: Processindustrier. 
Tillverkningsindustrier. Techföretag. Miljöteknik. 
Besöksnäring. Stenindustrin – diabas. 
Livsmedelsindustrier/livsmedelsproduktion. Drycker - 
Balsby, äppelodlingar, Absolut, lokala bryggerier. Fisket 
längs Hanöbukten. Lantbruket – det produceras många 
olika saker. Skogsbruk. Småföretagarbygd/kultur 
Divergerat näringsliv. 

• GRÖNA NÄRINGAR: Ett brutet landskap skapar olika 
inriktningar inom jordbruk/skogsbruk – borde kunna 
utveckla de agrara näringarna. Lantbruket – det 
produceras många olika saker. Reko-ringar. 

• BESÖKSNÄRING/UPPLEVELSER: Turister: Vi får 1 
miljon turister i Kristianstad varje år.2 milj. människor 
har 2 timmar från Köpenhamn/Malmö/Lund till 
Nordöstra Skåne. Bra naturnära vandringsleder. Unik 
geografisk plats. Innovativa företag som är 
världsledande i det de gör. Rehabilitering på 
landsbygden hjälper ens välmående. Slott, 
spökvandringar. Ålafisket. Världsarv. 

• INNOVATION: Högskolan. Ganska innovativa företag. 
• LIVSMEDEL: Matproduktionen är lokal. Vi har en 

stark livsmedelsproduktion.  
• KOMMUNIKATIONER: Bra kommunikationer, 

Tågförbindelser och närhet till E22. Närhet till mycket, 
Köpenhamn och Europa. Det finns en enorm marknad 
geografiskt: Vi kan sälja och etablera oss på stora 
områden jämfört med t.ex. Stockholm. Vi har stora 
möjligheter att nå övriga världen snabbt via Kastrup 
samt god kollektivtrafik i Skåne.  

SVAGHETER 
• UTBILDNING & KOMPETENS: Att hitta 

kompetent personal, att rekrytera spetskompetens, 
vilket kan skapa situationer med mindre 
innovationskraft inom vissa områden. Konkurrens 
om för få personer med spetskompetens, driver upp 
löner och dålig stämning mellan lokala företag. 
Otillräcklig arbetskraft: Större städer kan vara med 
attraktiva för unga och man väljer då att flytta. Kan 
vara svårt att hitta rätt arbetskraft. Svårt att få en bra 
utbildning efter gymnasiet. Utbildning finns på annan 
ort: Man väljer då att arbeta på samma ort efter och 
man fastnar helt enkelt där. Behöver mer arbetskraft 
inom jordbruket, handlar om att utbilda och göra 
jobben mer attraktiva. Lite hög snittålder på våra 
unga företagare. Nästa steg tänket: Efter allt är löst 
vad gör man då? Sämre möjligheter för ungdomar. 
Låg utbildningsnivå. 

• KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR: 
Infrastruktur: Både vägar, elnät och bredband. 
Infrastrukturen, skiljer sig inom området. 
Fiberutbyggnad:  svårare att bygga ut och få det att 
bli lukrativt för leverantörer i vårt område pga. 
terrängen (mycket sten mm) och längre avstånd. 
Dåligt med kommunikationer på småorter. 

• IDENTITET OCH VÄRDERINGAR: Svårt att våga 
starta: Man är kanske orolig att det inte ska å bra för 
företaget och att man inte tror på att det finns. Svårt 
att behålla dom unga. Jantelag. Statuskrav: Man ska 
ha kontor på rätt ställe, eller på rätt sätt. Tänket kan 
vara att större städer ger mer möjligheter än här. 
Svagt självförtroende: Här finns stora möjligheter 
och fler måste våga. Att vi är duktiga på att nöja oss. 
Mindre risktagande på östra sidan, lite försiktiga. 
Svårt att berätta för omvärlden om våra styrkor. En 
viss skeptisk inställning till myndigheter från 
invandrare/nyanlända. 

• UTBUD: Att allt inte finns här, därför kanske folk 
åker till andra ställen och "gynnar" andra kommuner 
med tex sina köpmöjligheter. Lokaler: Dynamiska 
lokaler att utvecklas i. Svårt att erhålla kapital till 
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• NÄRHET: Inte en i mängden, ser alla företag. Inte lika 
många i din bransch, lättare att vara unik: Lättare att nå 
igenom bruset. Lättare för företag att växa och finnas 
kvar än i större städer som t.ex. Malmö och Lund. Lätt 
att hitta arbetskraft, kan jobba digitalt i vissa branscher. 
Mobilitet som kommit fram i och med coronan. Intresset 
mellan företagarna - Man är mer lojala. Man har lätt till 
kontakt med sin kommun: Du blir inte lika mycket "en i 
mängden".  Bra stöd från kommunerna för ungdomar. 
Trogen personal: Det finns ofta trogen personal som 
stannar på företaget under en lång tidsperiod. Lojalitet: 
Lojalitet i näringslivet, skapa business med varandra. 
Även bland medarbetare i företagen, vikänsla. Finns 
äldre entreprenörer som gärna delar med sig till 
morgondagens entreprenörer. Lättare att få stöd från 
andra och inte lika mycket konkurrens. Mindre 
konkurrens mellan företag i vårt område i jämförelse 
med storstadsområden. Att vara lokalt förankrad: Att 
man är en del av samhället skapar möjligheter. 
Ambassadörer, mecenater och sponsorer. 

• GEMENSKAP: Engagemang är geografiskt 
gränsöverskridande, skapar nätverk och minskar 
konkurrenstänk. Ideellt engagemang ger ekonomisk 
utveckling på landsbygden. Ideellt engagemang kan 
sättas på cv, vilket kan leda till jobb. Socialt kapital. 

bostäder och verksamheter på landsbygden. Inte 
samma utbud och svårare att nå en kritisk massa. Få 
företag som vänder sig till turisterna. Man får inte 
höra tillräckligt mycket om små företag. Många 
företag som människor inte vet om ens att de 
existerar.  Nedlagda turistbyråer. 

• MÄNNISKOR & SAMHÄLLE: Brist på 
myndigheter. Brist på samarbete mellan olika aktörer 
inom besöksnäringen. Dåliga på att marknadsföra det 
som gör att folk vill komma hit. Låg sysselsättning. 

MÖJLIGHETER 
• DIGITALISERING: Digitalisering - inte lika 

platsbundna, företag kan skapas var som helst. 
Efterfrågan på boende här från personer från 
Öresundsregionen, mycket pga. ökad möjlighet att jobba 
hemifrån. En möjlighet finns i att bli mer 
konkurrensinriktade och jobba på en större geografisk 
yta. Det kan få företagen här att växa. Ser potential i bra 
och växande infrastruktur. Möjligheter med det digitala, 
behöver inte vara på plats. Stora resurser i form av 
glesbygd och natur, attraktivt boende, möjlighet att 
jobba på distans. Internetmarknadsföring når nu alla 
åldrar, och är bra hjälp att bygga nätverk. Möjlighet vid 
digitala utbildningar, kompetensbredd. Möjlighet för 
företag att verka på landsbygden tack vare e-handel.  

• BESÖKSNÄRING: Enorm möjlighet för naturturism. I 
pandemitider är stora ytor en resurs för turism. 
Cykelvägar: Vi har företag som jobbar med 
cykellösningar (SR Smekab Citylife) som kan skapa bra 
miljöer att ha som visningsmöjligheter med kunder. 
Turistinformation i småorter för att informera om 
sevärdheter och liknande. Hästverksamheter: Mycket 
natur kan skapa verksamhet på många nivåer (turism, 
uppfödning, ridskolor mm). Nätverkande skapar ökad 
omsättning: skapa paket för turister, besökare, kunder. 
Använd varandra. Destinationsutveckling – 
gemensamma tag. 

• LIVSMEDEL: Matproduktion:  Finns mycket mark som 
inte används länge. Finns så mycket man kan odla 
härnere. Jordbruket – odlar/producerar olika varor men 
marknadsför och säljer tillsammans.  

• INNOVATION, UTVECKLING & KOMPETENS: 
Högskolan Kristianstad, Vattenriket. Möjlighet att 
produktutveckla stenprodukter och förädla dessa inom 
en rad olika områden. Möjlighet att produktutveckla 
träprodukter och förädla dessa inom en rad olika 
områden. Unika kunskaper inom innovation och 
utveckling – möjlighet för andra företagare. Miljöfrågor 
som kan leda nya jobbfrågor/jobbmöjligheter. Många 
lokaler: Som kan fyllas med verksamhet, ex nedlagda 
sågverk. Förnya systemen för att utveckla möjligheter: 
Det är för träigt. Bli bättre ambassadörer för vårt område 
- lyfta fram goda exempel. Bredda utbildningar inom de 
spetskompetenser vårt område har. 

• NÄTVERK OCH SAMARBETE: Lokalekonomi: 
Landsbygden kan överleva tillsammans genom 
samarbete mellan företagen. Småskaligheten ...måste fås 

HOT 
• BESÖKSNÄRING: Att man förlitar sig för mycket 

på turismen. Ta hänsyn till naturen: Vi vill att alla 
ska ut i naturen, men vi glömmer ibland hänsynen till 
både naturen och markägarna.  

• GRÖNA NÄRINGAR: Urbant tyckande om 
skogsproduktion och djurskötsel. Vargen hotar 
djurproduktion. 

• KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR: 
Brist på fiberutbyggnad. Logistiken för infrastruktur 
rörande post- och företagspaket monteras ned. 

• FINANSIERING & KAPITAL: Bank: Svårt att låna 
pengar för att bygga på landsbygden. I längre 
perspektiv behövs utvecklande forum för 
kapitalisering av nystartade företag tex genom privat 
finansiering, forum för riskkapital att matcha mot 
företagsidéer. Faller ofta på att nå ut. 

• VÄRDERINGAR: Revirtänk/konkurrenstänk. 
Nackdel om kontorsarbete mm blir mer attraktiva än 
praktiska arbeten. Könsnormer vid yrkesval. 
Traditioner i yrkesval. Vi är för träiga: Man nöjer sig 
och vill inte utveckla. Sluta sätta käppar i hjulen. 
Sluta vara i boxen och undersöka vad som redan 
finns. Rädslor för det okända. Teoretiska utbildningar 
tar över. Urbanisering. Att man inte vågar satsa. 
Ovilja att samarbeta utgör ett hot. Skäms för att ta 
betalt – dåliga på att inse värdet. Nöjd med det man 
har – hämmar utvecklingen. Inga influenser utifrån, 
för mycket fokus på det egna. 

• KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH 
UTBILDNING: Utbildning och arbetstillfälle: A och 
o för att få ungdomar att stanna. Utbildningar: Många 
unga lockas ut från nordöstra Skåne och väljer 
kanske att pendla eller flytta till ex Malmö eller Lund 
för en gymnasieutbildning. Detta för att ex Malmö 
marknadsför sig mer och kanske har ett överflöd av 
estetiska utbildningar med mera. Om en blandning av 
intressen och utbildning saknas i ens område så väljer 
många unga oftast att flytta bort. Trend att praktiska 
yrkesval är lägre. Möjlighet för unga att starta eget är 
mer känt i städer. Svårt att värva kompetent personal. 
Kompetens: På flera olika nivåer är detta ett hot. Den 
praktiska kompetensen saknas. 
Kompetensförsörjning. Tillfälliga arbetsplatser: 
Vissa orter blir inte stabila när det gäller 
arbetsplatserna. Kan bli så att vissa orter endast blir 
intressanta som en plats där man bor tillfälligt. 
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att fungera! Samarbeten behöver bättras. Ex. 
företagarföreningen Åsen - nätverket. Kräver lokal 
kommunikation. Samarbete mellan byar är viktigt och 
företagen behöver skapa intresse hos människorna. Här 
är enklare att skapa nätverk, man är inte bara ett 
namn/företag som man kanske är i en större stad utan 
man är en person som alla känner till med ett lokalt 
nätverk. Samverkan över olika discipliner, tex mellan 
kultursektorn och industrin för ny innovationskraft. 
Samverka mellan olika geografier. Intresseföreningar 
finns mer på landsbygden. Tvingar fram kreativitet. 
Utbyte med Frankrike eller Österrike för att stärka det 
lokala näringslivet – lära av andra. 

• SAMHÄLLE & POLITIK: Bli ännu mer 
företagarvänligt - samsyn mellan de offentliga aktörerna. 
Pandemins konsekvenser för näringslivet, stor 
osäkerhet. En omstrukturering av verksamheter. 
Närhetsprincipen - finns bara drivet och idéer så finns 
allt annat lättillgängligt på vår plats. Hyfsat kapital 
företag i N-Ö Skåne, bättre än många andra platser. Att 
olika nyföretagarcentrum och andra forum till stöd för 
företagande blir bättre på att nå ut.  

• UNGT FÖRETAGANDE: Bli bättre på att se ungdomar. 
Stärka de yrkesförberedande linjerna på gymnasiet: 
Marknadsföra och förklara. Stora möjligheter för jobb 
om man väljer yrkeslinjer Få in företagarperspektivet 
och entreprenöriellt lärande tidigt i skolan - eleverna kan 
faktiskt inte bara bli anställda utan även bli sin egen chef 
om man har en god idé. Möjlighet att skapa 
gymnasieutbildning/utbildning för entreprenörskap, 
finns bara som kurs idag. Se ungdomarnas behov, lyfta 
möjligheterna, vad har storstäderna som vi inte har? Mer 
prao. Mycket mer info om olika yrken och arbetsplatser 
i skolan. Finns bra möjligheter för unga [företagare] men 
behöver spridas.  

• GLOBALISERING & OMVÄRLD: Globala hot, tex 
från miljöförstöring skadar även oss lokalt. Lokala 
företag påverkas enormt mycket av internationella 
händelser, f.n. tex brist på polyeten till frigolit i 
husgrunder. Råvarupriser kan ändras med 30% på ett 
år. Här är små företag exponerade. Ekonomisk kris 
efter pandemin. Lokal handelsutveckling: Den är 
viktig. Att missa att hänga med i miljömål och 
hållbarhetsfrågor. Arbetslösheten.  

SWOT-analys: Ny grön giv – bioekonomi och hållbarhet 
STYRKOR 
• MÄNNISKOR, MEDVETENHET OCH 

ENGAGEMANG: Stort miljöengagemang, många är 
intresserade och hög medvetenhet. Naturföreningar. 
Även att skolorna i NÖ Skåne jobbar mycket med 
miljömedvetenhet. Samverkan mellan olika människor 
och grupper. Och att fler pratar mer om miljö, desto 
mer ökar intresset. Många äldre börjar tänka väldigt 
långsiktigt, på barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 
Upplevelser som Gudrun och extrem torka mm gör att 
vi förstår allvaret. Det är oftast större engagemang 
kring till exempel nedskräpning i mindre städer. Lokala 
mål: Politiker kan sätta upp lokala mål kring 
miljöarbetet. Unga är medvetna: Nära till naturen 
skapar medvetande hos unga tidigt i åldrarna. 
Biosfärområde: I NÖ Skåne ligger ett Biosfärområde - 
ett modellområde för hållbar utveckling. Kraftfulla 
människor. 

• MILJÖLÖSNINGAR & ENERGI: Bra sopsortering. 
Mkt förnybara byggmaterial. Utbyggt fibernät i 
glesbygdsområden ger förutsättningar för boende inom 
området utan krav på resor. Elbilar i hemtjänsten. 
Vindkraftverk. 

• NATUR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD: Det gröna 
och naturen har en tydlig koppling till miljön. Nära till 
naturen: Vi ser tydligare förändringar i naturen till 
skillnad från de större städerna. Ex. växter & djur. Att 
vi har nära till naturen gör kanske att många här tar 
hoten på allvar. Artrik natur lockar. Mycket växtlighet. 
Möjligheter till lokal produktion av livsmedel och 
villighet att stödja lokala alternativ. Resurser kopplat 
till naturresurser, mark och odlingsmöjligheter. 
Småskaliga markägandet. Inga stora miljöutsläpp finns 
här. Inga stora industrier eller likande som har stora 

SVAGHETER 
• MÄNNISKOR, MEDVETENHET OCH 

ENGAGEMANG: Svårt att samla folk som vill 
engagera sig i miljöfrågor i tex organisationer. Inte så 
stort engagemang och vilja som det verkar. Svårt att 
motivera ungdomar till miljöarbete: intresset ligger 
oftast på något annat, men ungdomar kan även 
motivera äldre till miljöarbete. 

• BETEENDE & NORMER: Trögt att förändra 
beteende, "det lilla" jag gör inget. men många bäckar 
små... Vi behöver satsa mer på medvetenhet hos unga 
och äldre och alla behöver prata mer om miljöfrågor. 
Ovilja att förändra det egna beteendet och skjuta över 
ansvaret på andra istället. Kollektivt ansvar för miljön 
gör att förändringar sker under lång tid. Folk ser inte 
resultat. Svårt att veta vem ansvaret ligger på. 
Motvilja mot vegetarisk mat, ofta pga. okunskap. Att 
man förlitar sig på andra. Svårt att alltid ta eget ansvar 
och inte förlita sig på andra. 

• SAMHÄLLE & POLITIK: Polarisering. Borde vara 
enklare att få tillstånd. Att inte alltid ta med 
miljöperspektivet som en fast punkt i olika 
sammanhang. Att ha med det är att synliggöra. 
Ekonomi påverkar hur mycket resurser som kan 
läggas på miljöförändringar. Politiker har för få 
styrmedel. Boverkets regler gör att husen inte 
optimeras med bra. Miljömål och lagar finns på 
riksnivå: Lokala politiker kan sätta upp mål istället. 
Brist på stöd från kommunala organisationer. Små 
byar politiskt svaga: Svårt för mindre samhällen med 
lokala problem att påverka politiskt. Kan finnas lokala 
problem som blir svåra att få lyfta eller få gehör för 
politiskt. 
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koldioxidutsläpp. Att vi tjänar på att skydda 
naturmiljöer som ger oss intäkter och livskvalité. 
Europas "närmaste" vildmark 

• RESURSER: Brist på ekologiska produkter. 
Klimatskal: Byggindustrin tjänar hellre pengar 
kortsiktigt utan hänsyn till bästa tekniska lösningar. 
Långa transporter. Beroende av en bra kollektivtrafik: 
Många bor på landet och det gör det svårt att ta tåg, 
buss, cykeln till jobb och skola. I vissa områden dåligt 
utbyggd kollektivtrafik. 

MÖJLIGHETER 
• MAT: Odling: En möjlighet kan vara att man tar vara 

på intresset och kunskapen kring odling och i naturen. 
Finns så mycket man kan odla härnere. Vi behöver mer 
bra möjligheter som mer vegetarisk god mat mm. 
Möjligheten till självhushållning, naturturism etc. är 
stor. Grönnäring, många lokala producenter. Skolmaten 
kan bana väg för nytt tänk. Blåherre Mölla rågmalning. 

• ENERGI: Alla gamla kvarnar skulle kunna alstra 
elström utan några större naturingrepp. Miljöteknik. 
Tillgång till billigare hus som kan miljöanpassas.  

• ÅTERVINNING: Ta till vara på det saker vi redan har, 
återanvända kläder, möbler med mera. Man skulle 
kunna försöka hitta möjligheter så att små ställen säljs 
till folk som vill ha de istället för att riva ner de. 
Återbruk av material. Loppis tex. Återbruk av gamla 
industrilokaler när produktionen flyttar utomlands. 
Återbruk av spillmaterial som blir över i olika slags 
produktionsenheter, tex ull eller spill i fabriker. Att 
lokalisera spill, hitta nya användningsområden, sätta 
igång återbrukskedjan och marknadsföra. 

• KOMPETENS: Miljöfrågor som kan leda nya 
jobbfrågor/jobbmöjligheter. Starta "Energiakademien" 
för ekologiskt byggande. En gemensam utbildning med 
våra kommuner där olika teman tas upp beroende på 
naturliga förutsättningar. Få fler att ta ansvar genom att 
i skolan få in mer kunskap bland elever kring hur vi 
kan påverka miljön. En möjlighet för unga i skolan att 
lära sig om lokala miljölösningar. 

• NATUR: Naturen betyder mycket för oss och det är 
också en möjlighet. Marknadsföring genom vår natur 
gör att vi bevarar naturen. Jobba från olika platser 
digitalt gör att det blir mer attraktivt att söka sig till 
naturen. Våra bioresurser. Får turism på grund av vår 
natur och blir en möjlighet för att få förståelse för djur 
och natur. Våtmarksområde. Skogsbruk.  

• SAMARBETEN: Samarbete mellan kommuner för att 
uppnå hållbara resultattillsammans. Närheten till Lund/ 
Malmö/ Köpenhamn’. Reko-ring, Gaston & Vega, 
Bondens Skafferi, ökad biodling, insektshotell, 
samverkan mellan olika aktörer, koppla globalt med det 
lilla lokala, att låta ängsblommor blomma (initiativ från 
Naturskyddsföreningen där vi kan bli bättre) Ängalid 
och olika slåtterföreningar/Skånes hembygdsförbund, 
mer solceller och lokal elproduktion, bönder som gör 
en miljöinsats kan lyftas mer (tex i arbete med 
våtmarker), samverkan mellan konstnärer och bönder, 
att stötta varandra och ge varandra kraft att orka o våga. 
Intresset finns och vi är på väg mot rätt håll: Vi har 
redan startat ett arbete som kan bli väldigt stort med 
hjälp att människor vill fortsätta hjälpa till. Fler 
samarbeten med näringslivet: Förbund kan samarbeta 
med ex: föreningar, näringslivet och kommuner. Att 
direktkoppla ekologiska odlingar i Skåne med kollegor 
i andra länder så att gårdsbutikerna får större utbud, typ 
avokado och apelsiner mot äpplen o päron. Samverkan 
över gränser. 

HOT 
• KUNSKAP & KOMPETENS: Att missa att hänga 

med i miljömål och hållbarhetsfrågor. Människans 
egoism hindrar miljöarbetet. Vi människor ser inte de 
långsiktiga problemen. Vi tänker oftast kortsiktigt och 
då ser man inte de större problemen. Brist på 
förståelse för miljöbalken. 

• SLITAGE & NEGATIV MILJÖPÅVERKAN: Att det 
kommer alltför många turister: slitage på naturen, 
nedskräpning, trafik, för många husbilar, störningar i 
det vilda, bränder i naturen. Vattenkvalité: 
grundvatten, dricksvatten, brunifering.  

• BETEENDE: Vi har så fin miljö att vi blir bortskämda 
och därmed lite slarviga. Svårt att få människor 
motiverade till att engagera sig i miljöfrågor. Lathet & 
bekvämlighet, egoism. Ekonomin. Feghet. Brist på 
respekt mot varandra, tex inte följer etiska normer 
gällande miljö och ta vara på det vi har. Konservatism 
och ovilja att prova nya metoder. Beroende av bilar. 
Negativa attityder, snålhet. Inte fokusera på det 
positiva Att inte fokusera på positiva goda exempel 
utan att skuldbelägga och fokusera på negativa fakta. 
Istället - ge goda exempel på vad man kan göra och 
visa hur. Gott miljörykte: Att individer tar mindre eget 
ansvar på grund av NÖ Skånes goda miljörykte. 

• POLITIK & STYRNING: Avsaknad av proaktivitet 
på kommunala sidan. Man styr och prövar alla projekt 
med tillsynes samma tolkning av regler. Vatten + 
kraftverk även småskalig utsätts för ohemula krav 
oavsett påverkan på flora och fauna. Det måste finnas 
nationella styrmedel. Kanske lagar och regler som 
styr. Värdekonflikter. Regler och normer kring miljön 
är ibland svåra att tillämpa på landbyggden då många 
är anpassade efter större städer. Kortsiktiga politiska 
beslut. Att inte med fakta övertygar den politiska 
makten. Hot att falla offer för politiska spel. 

• RESURSER: Bygger på åkermark. Att man pumpar 
upp så mycket vatten i form av vattendrag till 
lantbruk. Kollektivtrafik som inte håller måttet.  

 
  

364



Bilaga 2. SWOT-analyser 
Leader Östra Skåne 

 

12(19) 

Skånes Ess – identifierade behov och tänkbara utvecklingsområden 
Förutsättningar Behov Utvecklingsområde 
• Fysiska miljön med 

variationsrikedomen 
• Natur + historia som 

tillsammans ger kultur 
• Stort ideellt engagemang 
• Tillhörighet & identitet är 

lite svajig 
• Kollektivtrafiken samt gc-

banor varierar 

 
 

• Bevara och förbättra platser för att trivas.  
• Lyfta fram det vi har som är bra: våra resurser, vår 

historia, våra traditioner, våra företagare och 
föreningar. 

• Mer stolthet och självkänsla, mindre jante! 
• Information om sevärdheter & utflyktsmål 
• Skydda, men nyttja, natur 
• Fler mötesplatser (även för unga) 
• Fler kreativa kultursamarbeten (som kan bottna i 

historia & plats) 
• Ökad kunskap kring hur stad och land samverkar 

samt samarbeten som stärker detta 
• Behov av att bli fler invånare 

Platsattraktivitet, 
identitet & 
värderingar 

• Ideellt 
engagemang/eldsjälar 

• Starkt föreningsliv som 
värderas högt 

• Utanförskap  
• Lågutbildade 
• Nyanlända 
• Ungdomar 
• Grupperna som inte är 

med eller ställer sig 
utanför 

• Ökad delaktighet och inkludering! 
• Generationsutbyte och möten mellan 

generationerna för social hållbarhet 
• Förnya föreningslivet 
• Fler sätt att engagera sig 
• Demokratiaspekten: Fler sätt att påverka - och 

våga påverka – samhällsdebatten. Ex. ungdomsråd 
i kommunerna 

• Balans mellan stad och land 
• Ökad kunskap om området för födda här, 

inflyttade och besökare 

Social inkludering & 
påverkansmöjligheter 

• Småskalighet: de lokala 
hantverkarna, 
egenföretagarna, 
tjänsteföretagarna. 

• Tillverkningsindustrin 
• Mycket natur 
• Samhällstrend: det 

lokala/det äkta 
• Hantverk, mat och dryck 
• Lokala råvaror/resurser, 

ex sten, trä 
• Hälsotrenden 
• Variation i 

digitaliseringen, fiber 
saknas på vissa ställen 

• Omvärld: Innovation 
utanför storstaden och i 
SME-företag förbisedda i 
statistik som ligger till 
underlag för nationella 
innovationsstrategin.  

• Behov av utbildning och öka spetskompetens 
• Kompetensförsörjning: att företagen ska hitta de 

kompetenser de behöver 
• Synliggöra företag och vad det finns för 

verksamheter för ökad konkurrenskraft 
• Hållbarhetsperspektiv i SME-företag med särskilt 

fokus på besöksnäring/naturturism 
• Idéutbyten mellan företag 
• Samverkan mellan sektorer för innovation (Koppla 

på offentliga, högskola/universitet, civilsamhället) 
• Samarbete mellan småföretagare, mellan stad-land 

 samsyn 
• Modern teknik utgör behov och möjlighet för 

konkurrenskraft 
• Utveckla och synliggöra besöksnäring och 

kulturupplevelser 
• Produktutveckling utifrån lokala råvaror 
• Tillvarata UF-företag och unga företagare 

Konkurrenskraftiga 
tillsammans  

• Natur som bedöms som 
mycket värdefull av 
boende 

• Trevlig boendemiljö 
• Biologisk mångfald 
• Biosfärområde 
• Lantbruk 
• Småskaligt & hållbart 

• Ökad medvetenhet & insikt om gröna frågor 
• Ändra beteenden & normer avseende miljö- och 

klimatfrågor 
• Mer cirkulär ekonomi 
• Innovativa och gränsöverskridande samarbeten för 

grön transformering  
• Möta globala miljöfrågor lokalt 
• Hållbar matkonsumtion 

Grön transformering 
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• Gemensamma problem 
• Motsättning mellan att 

utveckla och bevara 
• Hunger efter samverkan: 

man vet att det är viktigt – 
man tror att det skapar 
innovativa idéer och man 
trivs tillsammans. Det ger 
socialt kapital. Mjuka 
värden ligger i tiden. 
Relationer, sociala 
samspelet/kultur, identitet, 
tillit.  

• Nya möten & dialoger 
• Konsekvensbeskrivningar för att hitta 

gemensamma lösningar 
• Ökad kunskap kring hur stad och land samverkar 

samt samarbeten som stärker detta 
• Generationsutbyte och möten mellan 

generationerna för social hållbarhet 
• Fler sätt att engagera sig 
• Samarbete mellan småföretagare, mellan stad-land 

 samsyn 
• Samverkan mellan sektorer för innovation (Koppla 

på offentliga, högskola/universitet, civilsamhället) 
• Innovativa och gränsöverskridande samarbeten för 

grön transformering  
•  

Innovativa 
samarbeten & 
korskopplingar 
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Leader LAG PH 
Under tiden januari – april 2021 genomfördes nio temakvällar, en enkätinsamling och informationsinsamling via 
sociala medier för att höra invånarnas uppfattning om vårt område. 166 unika svar inkom. Dessutom hämtades 
underlag/fakta från de SWOT-analyser som gjorts i projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun som 
avslutades under början av 2021. Samstämmigheten var stor och den SWOT-analys som redovisas nedan, grupperade 
efter de fem EU-målen för kommande programperiod. 

SWOT-analys: Ny sysselsättning 
STYRKOR 
• Småskaligt entreprenörskap 
• Utvecklingspotential i besöksnäringen 

SVAGHETER 
• Brist på större industrier 
• Brist på framtidstro, ambitioner och engagemang 
• Kompetensförsörjning 
• Behov av ”enkla jobb” 
• Åldrande befolkning 
• Tyst kunskap 

MÖJLIGHETER 
• Arbete inom gröna näringar 
• Kompetensförsörjning 
• Utveckling av turism 
• Kulturella och kreativa näringar 
• Ökade integrationsinsatser 
• Åldrande befolkning 
• Tyst kunskap 

HOT 
• Nedläggning av företag 
• Otrygghet  
• Kompetensförsörjning 
• Färre lant- och skogsbruk 
• Begränsat energiuttag (hindrar etablering av större 

industrier) 
• Generationsväxling 
• Tyst kunskap 

SWOT-analys: Miljö/klimatrelaterad prestation genom investeringar i 
landsbygdsområden 

STYRKOR 
• Ökad miljökunskap och ökat miljöengagemang 
• Naturtillgångar 

SVAGHETER 
• Brist på samordning/helhetssyn 

MÖJLIGHETER 
• Delningsekonomi 
• Cirkulär ekonomi 
• Turismsatsningar 

HOT 
• Accelererande klimatförändringar 
• Naturresurser försvinner 
• Höghastighetstågen  
• Begränsat energiuttag 

SWOT-analys: Utveckla ekonomin på landsbygden 
STYRKOR 
• Naturtillgångar 
• Fördelaktig geografisk position 
• Kompetensförsörjning 
• Småskaligt entreprenörskap 
• Utvecklingspotential i besöksnäringen 
• Digital samverkan 
• Billigt att bo på landet 
• Utflyttning till landet 
• Många hobbylantbruk 
• Samverkan mellan kommuner 
• Många köper svenskt och lokalt 

SVAGHETER 
• Brist på samverkan 
• Allmänna kommunikationer 
• Bostadsbrist 
• Dålig lojalitet mot det lokala serviceutbudet 
• Få övernattningsmöjligheter 
• Invånarnas syn på kommunen 
• Bristande underhåll allmänna utemiljöer 
• Brist på samordning 

MÖJLIGHETER 
• Ökat volontärsarbete 
• Digitaliseringslösningar 
• Delningsekonomi 
• Effektivare nyttjande av lokaler/bättre byggnadsvård 
• Engagera unga, underlätta generationsväxlingar 
• Paketlösningar 
• Samverkan med kommunerna 
• Förbättra invånarnas syn på egna kommunerna 
• Gräsrotsengagemang 
• Kommunbygderåd 

HOT 
• Minskade kommunala resurser 
• Centralisering  
• Åldrande befolkning/ökad försörjningsbörda 
• Brist på delaktighet/samverkan 
• Utanförskap/segregering 
• Färre lant- och skogsbruk 
• Begränsat energiuttag 
• Invånarnas syn på kommunen 
• Infrastruktur  
• Utflyttning  
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• Naturnära boende 
• Arbeta med sociala klyftor/Integration 
• Lokala (produkt)utvecklingsprojekt 
• Paketlösningar 

• Dåligt resursutnyttjande 
• Sociala klyftor 
• Beredskap mot framtida kriser 

SWOT-analys: Antal understödda strategier för smarta landsbygder 
STYRKOR 
• Brett nätverkande 
• Digital samverkan 

SVAGHETER 
• Ta tillvara de ungas klokheter 

MÖJLIGHETER 
• Byutvecklingsplaner 
• Ungdomsråd 
• Föreningssamverkan 
• Gräsrotsengagemang/Nätverkande 

HOT 
• Brist på delaktighet och samverkan 
• Brist på eldsjälar 

SWOT-analys: Andel av befolkning på landsbygden som tar del av förbättrad 
tillgång till tjänster och infrastruktur 

STYRKOR 
• Mötesplatser för unga 
• Brett föreningsutbud 
• Digital samverkan 
• Många tågnoder 
• Byskolor 
• Tillgång till vård och annan service 
• Billigt att bo på landet 

SVAGHETER 
• Allmänna kommunikationer 
• Bostadsbrist 
• Centralisering 
• Långsam fiberutbyggnad 
• Mötesplatser för unga saknas 

MÖJLIGHETER 
• Saluhall/Marknad 
• Samåkningsapp 
• Ökat kulturutbud 
• Digitala servicelösningar 
• Allmänna kommunikationer 
• Generationsboende (gamla/unga) 
• Nya mötesplatser 

HOT 
• Avvecklande av service och tjänster 

Identifierade behov 
1. Näringsliv och arbete 
2. Digitalisering och innovation 
3. Nätverk och samverkan 
4. Ökad livskvalité för områdets invånare 
5. Att värna grönt 

Identifierade utvecklingsområden 
1. Skapa förutsättningar för etablering och utveckling av små och stora företag i området så att nya arbetsplatser 
skapas och möta rekryteringsbehoven genom en kompetensutvecklad och bred rekryteringsbas. 
2. Arbeta med innovation och digitalisering för att förenkla och förbättra service och tjänster i framtiden. 
3. Skapa förutsättningar för nätverkande och samverkan, för en framtida levande landsbygd, på alla nivåer och 
tillsammans med människor i alla åldrar. Skapa samordning mellan nätverk. 
4. Stärka de aktörer som bidrar till att förutsättningarna för att må bra, bo och verka på landsbygden stärks. 
5. Att främja sådant som gör det möjligt för nuvarande generationer att bruka och njuta av de naturresurser vi har idag 
utan att det stör de gröna näringarna och utan att det påverkar kommande generationers möjlighet till att bruka och 
njuta naturen. Att hitta klimatsmarta lösningar i vår vardag och att utbilda i hur vi värnar det gröna. 
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LEADER Sydöstra Skåne 
Nedan följer en sammanställning av det som framkommit i de fyra workshops som genomförts med LAG och U-LAG, 
med kommunala tjänstepersoner samt med allmänheten vid två tillfällen i LEADER Sydöstra Skåne. Även svaren från 
enkäten har tagits med i sammanställningen. Alla inkomna åsikter i SWOT-analysen har kategoriserats efter följande 
tre rubriker: 

1. Den sociala dimensionen 
Inkluderar exempelvis: Levnadsvillkor: bostäder, folkhälsa, trygghet,  Barn och unga, Platsattraktivitet, värderingar 
och identitet, Demografi, befolkning, Engagemang, social inkludering och påverkansmöjligheter, Föreningslivet, 
kultur- och fritidslivet, rekreation, utbud, Smarta landsbygder, Mänskliga rättigheter: jämställdhet, integration, 
tillgänglighet 

2. Den ekonomiska dimensionen 
Inkluderar exempelvis: Näringsliv: företagande, entreprenörskap, innovationer, verksamhet året runt, Sysselsättning: 
arbetsmarknad, utbildning, Kompetensförsörjning och kompetensutveckling, Ekonomi: inflyttning, skatteunderlag, 
tillväxt, konkurrenskraft, finansieringsmöjligheter, kapitalförsörjning, Infrastruktur: kommunikationer, kollektivtrafik, 
bredband, digitalisering, Varumärket, turism, Politik, byråkrati, kommungränser, offentlig sektor 

3. Den ekologiska dimensionen  
Inkluderar exempelvis: Miljön: naturen och havet, naturvärden, Klimat och energi, Miljö/Klimatrelaterad prestation 
genom investeringar i landsbygdsområden, Ny grön giv: bioekonomi & hållbarhet detta har svaren från en enkät 

SWOT-analys: Den sociala dimensionen 
STYRKOR 
• Attraktiv naturnära boendemiljö 
• Den kreativa och kulturella mångfald som utmärker 

området 
• En levande landsbygd med närhet till lokal service 

men också större städer och Europa 
• Rikt föreningsliv med stort ideellt engagemang som 

bidrar till aktiviteter, lokal utveckling, social 
sammanhållning, folkhälsa och arbetstillfällen 
(idrott, byalag, kultur) 

• Sammanhållning, social närhet och nätverkstäthet 
• Stort kulturutbud som bidrar till evenemang, 

upplevelser, engagemang och turism 
• Attraktiv destination och inflyttningsområde 
• Ett kulturlandskap med mycket natur och kultur på 

en liten yta 
• Småskalighet och fris landsbygd 
• Möjlighet till stillhet, men också puls 
• Energin som finns, nybyggarandan 
• Invånare som hjälper varandra och samverkar, vi 

värnar varandra och gläds åt varandras framgångar 
• Företagsamma och innovativa invånare, människor 

som vågar satsa 
• Närheten till havet och stränderna 
• Underbar miljö med en vacker natur 
• Stort utbud av lokalproducerad mat, gårdsbutiker och 

matupplevelser 
• Nära till allt 
• Nyfikna, tillåtande och välkomnande människor 
• Spännande geologi och kulturhistoria 
• Fungerande byar med skolor och föreningsliv 
• Mångfalden i upplevelsen mellan hav, by, stad, land 

och skog 

SVAGHETER 
• Brist på integration mellan olika ungdomsgrupper 

och etniciteter  
• Brist på lokaler och fysiska mötesplatser 
• Demografisk obalans 
• Föreningarna lever under knappa förutsättningar 
• Den stereotypa bilden av vilka vi är som bor och 

lever här 
• Pensionärernas livskvalitet 
• Unga som flyttar 
• Offentlig service 
• Tillgången till droger 
• Dåligt utbud för ungdomarna ute i byarna 
• Minskat engagemang i föreningslivet, antalet ledare 

minskar 
• Hus som står tomma den större delen av året 
• Samverkan mellan kommun och föreningsliv 
• Folkhälsan generellt, hälsoproblem med fetma, 

undernäring 
• Möjligheten att bo och verka här hela året 
• Allt dyrare bostäder 
• Avsaknaden av idrotter som genomförs i en ishall  
• Det behövs fler cykelleder 
• Det saknas anpassade lokaler för kultur, konst, teater, 

dans och konserter 
• Meningsfull fritid för barn och unga 
• Stöd till de ideella krafterna, föreningsutveckling, 

organiserat samarbete mellan föreningarna 
• Rivalitet mellan byarna, missunnsamhet 
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MÖJLIGHETER 
• Hållbar exploatering som skapar möjligheter för fler 

att bo och verka här 
• Behålla byskolor, kommunal service, butiker och 

mötesplatser 
• Samverkan kring nyttjandet av lokaler 
• Öka tillgängligheten 
• Utveckla byarna 
• Engagera unga och unga vuxna genom aktiviteter 

och mötesplatser 
• Billigt och bra boende till fler 
• Stärka invånarnas livskvalitet använda naturen och 

kommunal mark till främjandet av positiva 
levnadsvanor 

• Utveckling av trygga cykelvägar, för både 
åretruntboende och turister 

• Utveckla det rika fritids- och kulturutbudet, fler 
arrangemang och upplevelser, även på mindre orter 

• Främja folkhälsan och invånarnas fysiska och 
psykiska mående 

• Förbättrad samverkan mellan kommun och 
föreningsliv 

• Mer lokal självförsörjning av mat och energi 
• Stärka en vettig balans mellan tätorter, byar och 

landsbygd 
• Kommunövergripande samarbeten och nätverk inom 

hela näringslivet, kulturnäringen inkluderat 

HOT 
• Ökad ojämlikhet i samhället och i regionen, 

samhällssplittring 
• Ökade huspriser, ökat antal deltidsboende, uteblivna 

skatteintäkter, minskad service 
• Den demografiska utvecklingen med en allt högre 

medelålder 
• Ej överens om vad som är en bra utveckling, olika 

intressen mellan invånarna och turisterna, som nyttjar 
landskapet på olika sätt, konflikt mellan olika 
intressen (t.ex. cykelvägar) 

• Självbild och självkänsla bland den lokala 
befolkningen 

• Missbruksproblematik och försäljning av droger 
• Gängbildningar 
• Unga tycker att det onödigt att engagera sig för vi 

kan ändå inte påverka 
• Konkurrens om tiden (det ideella engagemanget 

minskar, föreningslivet tappar resurser) 
• Utflyttningar av ungdomar 
• Avfolkningsbygder, förfallna hus 

SWOT-analys: Den ekonomiska dimensionen 
STYRKOR 
• Attraktivt område för cykling och vandring pga. 

närheten mellan småorter och byar 
• Bra utbud av grundskolor och gymnasium 
• Diversifierat näringsliv 
• Bra förutsättningar för livsmedelsproduktion på land 

och i hav 
• Flera små och kreativa aktörer som samverkar 
• Alla konstnärer, kulturarbetare och konsthantverkare 
• Närodlad mat, förädling av lokala råvaror och 

gårdsbutiker 
• Närheten till den internationella marknaden  
• Fantastisk entreprenöranda där alla värnar om sitt 

företagande 
• Rikt näringsliv med många småföretagare, i tätorterna 

och ute i byarna 
• Hästnäringen, ett hästtätt område med många 

hästföretagare 
• Turistdestination med stor dragningskraft 
• Kommunerna utmärker sig på olika sätt och lockar 

olika typer av kompetenser  
• Innovativa och uppfinningsrika företagare och aktörer 
• Varumärket Österlen 
• En slående besöksnäring 

SVAGHETER 
• En begränsad arbetsmarknad med få större företag och 

ett smalt utbud av jobb 
• Inga högre utbildningsmöjligheter 
• Bristande utvecklingsvillighet 
• Butiksdöden med stadskärnor som går förlorade och 

det minskade utbudet 
• Befolkningsunderlaget är för litet för många aktörer att 

bedriva verksamhet året runt 
• Avsaknad av politisk vision, viljan att satsa, en trög 

förändringsprocess 
• Fyra relativt små kommuner som slåss om t.ex. 

företagen och invånarna 
• Undermålig infrastruktur, oavsett färdmedel 
• Kollektivtrafiken generellt, men speciellt utanför 

tätorterna där småorter blir isolerade 
• Oattraktivt läge för större företag 
• Ojämn utbildningsnivå 
• Samarbeten mellan kommunerna, dela med sig av sina 

styrkor och utnyttja varandras resurser och 
kompetenser 

• Kompetensförsörjningen och svårigheten att rekrytera 
personer med högre utbildning 

• Den korta säsongen, besöksnäringen skulle behöva 
spridas ut över året 

• Samverkan mellan olika kommuner, nätverk, 
grupperingar, människor 

• Det höga antalet sommarboende som inte betalar skatt 
men som likväl behöver nyttja den lokala 
infrastrukturen och servicen 

• Fysiska plattformar för små entreprenörer och 
ensamföretagare 

• Kommunernas allt färre satsningar på orterna utanför 
centralorten, dvs. landsbygden  

• Brist på samsyn och samarbeten mellan kommunerna, t 
ex när det gäller näringslivsutveckling 

• Kommunal prestige och en tradition av lokal stolthet, 
protektionism 
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MÖJLIGHETER 
• Ökad kompetenstillgång vid inflyttning 
• Digitalisering 
• Utveckla tillgängligheten till hela området, hållbara 

transportmedel, klimatsmart kollektivtrafik  
• Tillvarata områdets styrkor och understödja 

samarbeten kring dessa mellan olika aktörer 
• Storstadsnära landsbygd och närheten till kontinenten 
• Bredbandsutbyggnaden har kommit långt och vi har 

bättre möjligheter att arbeta hemifrån 
• Duktiga och unika företag inom de gröna näringarna 
• Innovationer för ett modernt, högteknologiskt mer 

hållbart och småskaligt lantbruk 
• Utveckla besöksnäringen, utöka säsongen, öka antalet 

besökare, skapa fler arbetstillfällen 
• Bejaka småföretagarna och arbeta aktivt för att lyfta de 

små näringarna inom konst, kultur, häst, mat och 
trädgård, dvs. skapa ett sammantaget grepp för att 
stärka besöksnäringen 

• Aktivt arbete att än mer lyfta fram de små näringarna 
inom . 

• Underlätta för fler barnfamiljer att bosätta sig här 
• Nyttja och utveckla evenemang som t ex Konstrunda, 

Matrundan, Hästrundan, Äppelmarknaden och Österlen 
lyser, skapa fler liknande samarbeten där alla sektorer 
medverkar/samverkar 

• Tillvarata entreprenörsandan och utveckla denna 
• Få fler unga att stanna genom att erbjuda högre 

utbildning och yrkesutbildningar 
• Förbättrad infrastruktur: bättre vägar, kollektivtrafik, 

ökad kapacitet, bättre underhåll,  
• Mer marknadsföring av området och mer samverkan 

kring marknadsföringen, vi konkurrerar inte, vi 
kompletterar varandra 

• Fler satsningar på odling, nyttja effekten av pandemin 
då allt fler vill vara självförsörjande 

• Spinn vidare på varumärket Österlen, det är både starkt 
och mycket positivt värdeladdat 

• Stötta och utveckla våra kulturella och kreativa 
näringar (KKN) 

• Badbussar 
• Ge stöd till entreprenörer och företagare som skapar 

service och möjligheter för att hålla bygden levande 
året runt 

• Hästnäringen och besöksnäringen har oändliga 
utvecklingsmöjligheter och kan öka både antalet året 
runt besökare och inflyttningen 

HOT 
• Minskad samverkan mellan kommunerna och 

avsaknad av en samsyn 
• Generationsväxling, kompetensförsörjning 
• Besökstoppen på sommaren, en turism som inte 

kanaliseras och tas om hand om 
• En exploatering eller utveckling som bygger bort allt 

det som är av värde (natur, kultur, estetik)  
• Hinner inte med i den digitala utbyggnaden (bredband, 

5G) 
• Området blir ett semesterparadis för välbärgade 
• Bristen på visioner och viljeinriktning, är vi bara en 

turistmagnet? 
• Få större företag och industrier med arbetsmöjligheter 
• Snedfördelning av ekonomiska medel 
• Låg utbildningsnivå, allt färre med 

gymnasiebehörighet 
• Lokal handel och service som försvinner, skolor som 

stänger 
• Utebliven utveckling av eller försämrad kollektivtrafik 
• Utveckling och aktiviteter som centreras kring 

tätorterna, landsbygden och de mindre byarna glöms 
bort 

• Regionala medel som mestadels hamnar på västra 
sidan av Skåne 

• Konservativa politiska krafter 
• Stagnation, politiker utan visioner och som inte vågar 

drömma stort 

SWOT-analys: Den ekologiska dimensionen 
STYRKOR 
• Den resurs som naturen är 
• Närheten till havet och våra fina stränder 
• Ett blomstrande friluftsliv med många möjligheter 
• Vacker och varierad natur, här finns något för alla 
• Biologisk mångfald 
• Landskapet och dess variation med fina stränder, djupa 

skogar, vattenfall, betesmark, odlingsmark och 
böljande öppna landskap 

• Våra insjöar och vattendrag 

SVAGHETER 
• Minskat allemansvett, mer nedskräpning i naturen 
• Underhåll av vandringsleder, bättre belysning 
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MÖJLIGHETER 
• Klimatförändringarna skapar möjlighet till utveckling 

av nya innovativa idéer 
• Satsa mer på naturen 
• Lokalproducerad energi, bättre möjligheter för 

vindkraftverk och solceller 
• Skydda känsliga områden från massturism, regler och 

nya lösningar för parkering  
• Bygga vidare med lokala aktörer på 

Naturupplevelser/äventyr. 
• Skapa fler uppmärkta och tillgängliga vandringsleder 
• Trappa upp miljöarbetet 
• Skapa bättre förutsättningar för ett fungerande 

friluftsliv med ett utökat utbud av outdoor aktiviteter: 
förbättrade utemiljöerna, ökat stöd till befintliga 
idrottsföreningar och dess ideella arbete 

HOT 
• Klimatförändringar (vattenbrist, översvämningar, 

försurning, erosion, förhöjd havsnivå, etc.) 
• Naturattraktioner och platser som slits sönder av 

besöksfrekvensen (t.ex. Ales stenar, 
Knäckbäckshusen, Stenshuvud, Hallamölla) 

• Energibrist, elförsörjning och effektbehov 
• Invasiva främmande arter 
• Minskad kunskap om allemansrätten, nedskräpning 
• Överexploatering 
• Gruvdrift 
• För många reservat som förhindrar ett aktivt friluftsliv 
• Utfisket av Östersjön 
• Vargen utgör ett hot 

Identifierade behov 
1. Tillvarata innovation och idérikedom 
2. Värna om våra invånare 
3. Bevara och utveckla naturvärden 
4. Möjliggöra samverkan 
5. Skapa lönsamma och hållbara företag 

Identifierade utvecklingsområden 
1. Tillvarata innovativa och kreativa lösningar för att möta framtida behov och utmaningar 
2. Skapa en god livskvalitet och förbättra folkhälsan för människor i alla åldrar 
3. Skapa konkurrenskraftiga företag genom företagsutveckling, kompetensförsörjning och stärkt utbildningsnivå 
4. Vidareutveckla och skapa hållbara naturaktiviteter samt höja kunskapen om hur vi kan ta hand om naturen 
5. Skapa bättre förutsättningar för samverkan för utveckling av föreningsliv, byar och landsbygd 
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Bilaga 5. Aktörer i partnerskapet 
Aktör (organisation) Sektor (ideell, privat eller offentlig) 
KOMMUNER:  
Bromölla kommun Offentlig 
Hässleholms kommun Offentlig 
Kristianstads kommun Offentlig 
Osby kommun Offentlig 
Perstorps kommun Offentlig 
Simrishamns kommun Offentlig 
Sjöbo kommun Offentlig 
Tomelilla kommun Offentlig 
Ystads kommun Offentlig 
Östra Göinge kommun Offentlig 
  
LAG-STYRELSER:  
Skånes Ess, 4 ordinarie + 4 suppleanter Offentlig 
Skånes Ess, 4 ordinarie + 4 suppleanter Ideell 
Skånes Ess, 4 ordinarie + 4 suppleanter Privat 
Skånes Ess, övriga partners, 2 ordinarie + 2 suppleanter Offentlig 
Skånes Ess, övriga partners, 1 ordinarie + 1 suppleant Privat 
  
Leader LAG PH, 6 ordinarie + 3 ersättare Offentlig 
Leader LAG PH, 6 ordinarie + 3 ersättare Ideell 
Leader LAG PH, 6 ordinarie + 3 ersättare Privat 
  
LEADER Sydöstra Skåne, 4 ordinarie Offentlig 
LEADER Sydöstra Skåne, 5 ordinarie + 2 suppleanter Ideell 
LEADER Sydöstra Skåne, 5 ordinarie + 2 suppleanter  Privat 
  
ÖVRIGA :  
Biosfärområdet Vattenriket Offentlig 
EU-kontoret Skåne Nordost Offentlig 
Europa Direkt Sydskåne Offentlig 
Hela Sverige ska leva Skåne Ideell 
Hushållningssällskapet Skåne Ideell 
Högskolan Kristianstad Offentlig 
Krinova Incubator & Science Park Offentlig 
LRF Skåne Ideell 
Länsstyrelsen Skåne Offentlig 
Marint Centrum Offentlig 
Region Skåne Offentlig 
RF SISU Skåne Ideell 
Samarbetskommittén Skåne Nordost Offentlig 
Skånes Bygdegårdsdistrikt Ideell 
Skånes Hembygdsförbund Ideell 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté Offentlig 
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Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring 

Intressentdialoger 
Dialoger har under 2021 förts med aktörer vars verksamhet bedömts värdefull att samordna den nya 
strategin kring. Dessa aktörer kan även ha deltagit i andra delar i strategiprocessen. Fem frågor har utgjort 
grund för dialogen: 

1. Vad är de viktigaste prioriteringarna för er organisation i ett femårsperspektiv? 
2. Vilka är de viktigaste omvärldsfaktorerna som påverkar östra Skåne och er verksamhet? 
3. Vilka samarbetsmöjligheter med Leader kan du se i kommande programperiod (2023–2027)? 
4. Har vi överlappande uppdrag och verksamhetsområden? 
5. På vilka sätt kan vi uppnå synergier? 

ORGANISATION KONTAKTPERSON SEKTOR 
Biosfärområde Vattenriket Carina Wettermark Offentlig 
Europa Direkt Hässleholm Amanda Lindblad Offentlig 
Europa Direkt Sydskåne Lia Sandberg Offentlig 
Hela Sverige ska leva Skåne Connie Asterman Ideell 
Hushållningssällskapet Sven Fajerson Offentlig 
Hållbar Utveckling Skåne (HUT) Helena Nilsson Ideell 
Hesslecity Johan Jönsson Ideell 
Hästen i Skåne Pia Petersson Ideell 
Högskolan Kristianstad Håkan Pihl och Caroline Georgson Offentlig 
Jämställd utveckling Skåne (JUS) Karin Blomstrand Ideell 
Krinova Incubator och Science Park Mia Björkil Privat 
LRF Skåne samt LRF Ungdomen Maria Hofvendahl, Hans Ramel, Karin Skoog Ideell 
Länsstyrelsen i Skåne (landsbygd) Kerstin Rietz och Kristina Larsson Offentlig 
Länsstyrelsen i Skåne (miljö) Tommy Persson och Susanne Dahlberg Offentlig 
Marint Centrum Madeleine Lundin Offentlig 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor (MUCF) 

Ellen Lundkvist Offentlig 

Nätverket för idéburen sektor Mattias Larsson Annat 
Region Skåne, avd.regional utveckling Oddvar Fiskesjö Offentlig 
Region Skåne, miljöenheten Susanna Winblad Offentlig 
RF SISU Skåne Jenny Hellberg Ideell 
Skåne Nordost  Ida Abrahamsson Offentlig 
Skånes Bygdegårdsdistrikt Karin Olsson Ideell 
Skånsk skogsstrategi  Ann Marke, LRF Ideell 
Stiftelsen Skånska Landskap Charlotta Kabo Stenberg  Ideell 
Studieförbunden i samverkan Eva Hartman Ideell 
Svenskt Näringsliv Carina Centrén Ideell/privat 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) Kommundirektörerna och SÖSK-koordinator Offentlig 
Tourism in Skåne/Visit Skåne Österlen Pia Jönsson Rajgård Offentlig 
Arbetsförmedlingen, östra Skåne John Nilsson Offentlig 
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Förankring 
Vidare har förankring av strategin och nya leaderområdet gjorts genom möten, workshops, enkäter och 
synpunktsförfarande med ett antal privatpersoner samt följande organisationer: 

ORGANISATION SEKTOR 
ABF Österlen Ideell 
Almi Privat 
Andrarums IF Ideell 
Apimelcera Ideell 
Asmoarp Natur AB Privat 
Auto Mat i Skåne-Tranås Privat 
Blåherremöllas vänner Ideell 
Borrby Bio Ideell 
Borrby byalag Ideell 
BTK Ajax Österlen Ideell 
Byalaget Huaröd Ideell 
Byalaget på Kivik Ideell 
Byalagsrådet i Ystads kommun Ideell 
Byggföretagen Ideell 
Coompanion Skåne Privat 
Dillon Kristianstad Privat 
Edbro Jord & skog Privat 
Enskild firma Bengt Marntell Privat 
Enskild firma Ingemar Lavesson Privat 
Envisys AB Privat 
ESF-rådet Offentlig 
Fellow Regional Studies Association Ideell 
Film och Turism, Ystads kommun Offentlig 
FK Boken              Ideell 
Folkhögskolor i samverkan  Ideell 
Frejdammsgården Privat 
Friskis och Svettis Simrishamn Ideell 
Föreningen Christina Ideell 
Företagarföreningen Åsen Ideell 
GeFo Ekonomisk förening Privat 
Glimåkra Utveckling Ideell 
Göinge hembygdsförening Ideell 
Göingebygdens biologiska förening Ideell 
Havsdrakarnas hus/Fossilforum Privat 
Hovdala Slott Offentlig 
Humleslingan Ideell 
Hälde Hästkraft Privat 
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Hässleholm-Hovdala vandrarförening Ideell 
Hästveda Intresseförening Ideell 
IFK Simrishamn Ideell 
Ifö Center Ideell 
Immelns fiskevårdsförening Ideell 
Innovationscenter för landsbygden Annat 
Ivetofta Sparbank Privat 
Jägarförbundet Ideell 
Kiviks museum Ideell 
Kommunerna KS/KSAU Offentlig 
Kommunledningsförvaltningen, Sjöbo kommun Offentlig 
Kristianstads FN-förening Ideell 
Kultur & fritid, Östra Göinge kommun Offentlig 
Kultur och fritidsförvaltningen, Hässleholms kommun Offentlig 
Kultur och fritidsförvaltningen, Perstorps Kommun Offentlig 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun Offentlig 
Kultur, Bromölla kommun Offentlig 
Kulturföreningen Äntligen Ideell 
Kulturnavet Österlen Ideell 
Kulturstrategi AB Privat 
Källarbacken AB Privat 
Ledning och utveckling, Ystads kommun Offentlig 
LRF kommungrupp Hässleholm Ideell 
Lunnarps BK Ideell 
Marknads- och näringslivsavdelningen, Ystads kommun Offentlig 
Model Forest Ideell 
MTB Österlen Ideell 
Munka folkhögskola Ideell 
Mötesplats Ljungdala Offentlig 
Naturskyddsföreningen Ideell 
Norra Strö Utveckling ek förening Privat 
Norups Gård AB Privat 
NyföretagarCentrum Sydöstra Skåne Privat 
Nymöllabygdens aktivitetsgrupp Ideell 
Näringslivsenheten, Bromölla kommun Offentlig 
Näringslivsenheten, Simrishamns kommun Offentlig 
Oderljunga Skola och Landsbygd Ideell 
Oderljunga-Perstorps LRF-avdelning Ideell 
Offentlig Måltid AB Privat 
Onslunda byalag Ideell 
Regionmuseet Skåne (Kristianstad) Offentlig 
Reumatikerföreningen Österlen Ideell 
Sambruket i Sösdalabygden Ideell 

376



Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring 
Leader Östra Skåne 

 

4/4 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun Offentlig 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ystads kommun Offentlig 
Samverkan för Hanöbukten Ideell 
Sensus Studieförbund Ideell 
Simrishamns Segelsällskap Ideell 
Skea Gård, Enskild firma Privat 
Skogsstyrelsen Offentlig 
Skånes Hembygdsförbund Ideell 
Skånska Järnvägar, Ångtåget på Österlen Ideell 
Sliperiet Gylsboda Privat 
Solvalla Bygdegård Ideell 
Spjutstorps IF Ideell 
Stiftelsen OH Kroks minne Ideell 
Stiftelsen RUTH Ideell 
Stiftelsen Skånsk MTB utveckling Ideell 
Strategi och Tillväxt, Östra Göinge kommun Offentlig 
Stuteri Rosdala Privat 
Svenska Kyrkan Hässleholm Ideell 
Sösdalaalliansen Ideell 
Tekniska förvaltningen, Sjöbo kommun Offentlig 
Thales film och teater Privat 
Tillväxt & hållbar utveckling, Kristianstads kommun Offentlig 
Tillväxtavdelningen, Hässleholms kommun Offentlig 
Tillväxtavdelningen, Sjöbo kommun Offentlig 
Tosteberga Byalag Ideell 
Tryde Friskola ek för Privat 
Tykarpsgrottan AB Privat 
Utvecklingsenheten, Tomelilla kommun Offentlig 
Vi i Maglehem Ideell 
Vinslövs Scoutkår Ideell 
Västra Torups Byalag Ideell 
Ystads tennisklubb Ideell 
Åhus Sweden Privat 
Ålakademin Ideell 
ÖGRAB Privat 
ÖsterlenAkademin Ideell 
Österlens folkhögskola Ideell 
Österlens ridklubb Ideell 
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Tolv trender för lokal utveckling, Kairos Future 

1. Mot hållbarhet i 3D 
Samtliga samhällssektorer har gått från ord till handling för att åstadkomma ett mer 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. FN:s globala mål och 
Parisavtalet skapar en gemensam idé om hållbar utveckling. Nya allianser skapas 
för att testa nya lösningar för exempelvis hållbara städer. Hållbarhet är numera 
mindre en fråga om ideologi och alltmer en norm. 

EXEMPEL: Företag värderas utifrån sin exponering mot dödförklarad teknologi 
och allmän opinion. Kapitalförvaltare, också den globala giganten Blackrock, 
divesterar i fossil energi och uppmanar företag att ta socialt ansvar. The Green 
Deal. LKAB:s koldioxidfria stålproduktion. Amerikanska delstater valde att agera 
utifrån Parisavtalet när Trump fick USA att kliva av. 

Exempel på drivkrafter: 

• Påtagliga klimatförändringar 
• Entydig forskning om ohållbarheten med rådande system 
• Ökad medvetenhet om effekterna av sociala klyftor 
• Växande opinion, inte minst bland unga 

2. Många blickar vänds mot det gröna 
Naturen och de gröna näringarnas domäner är av intresse för alltfler aktörer med 
olika agendor: produktion av förnybar energi, träråvara och mat, biologisk 
mångfald, CO2-fångst, turism, friluftsliv, träning och hälsa är alla eftertraktade 
verksamheter när samhället ställer om för hållbarhet och många bor i urbana 
miljöer. Målkonflikterna kan antas öka och äganderätten utmanas. 

EXEMPEL: Vindkraftparker som stör boende och rennäring. Ökande intresse och 
politiska mål kring friluftslivet. Nya domar i konflikter kring renägare och 
skogsägare. Spänningar mellan skogsägare och naturskyddande myndigheter och 
organisationer. 

Exempel på drivkrafter: 

• Klimatförändringar 
• Stort fokus på hälsa och välbefinnande 
• Turismmöjligheter för lands- och glesbygd 
• Ökande konsumtion av upplevelser 

3. Politikens återkomst 
Efter tre decennier av marknadsvänliga vindar, New Public Management och 
avregleringar tar politiken mer plats i samhället. Dels på allmän begäran när 
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klyftor, otrygghet och klimatförändringar blivit mer påtagliga, dels till följd av att 
tilltron till marknaden har minskat. Folks intresse för politik ökar, men inte 
intresset för att göra jobbet. Nya auktoritära politiker tar sig allt större mandat. 

EXEMPEL: I såväl Sverige som Kina, USA, Ryssland och Brasilien är det enligt 
World Values Survey fler som tycker politik är mycket viktigt i deras liv åren 
2017-2020 jämfört med åren 2010-14. Andra exempel är den svenska debatten om 
skolsegration och friskolor samt Tillitskommissionens arbete. 

Exempel på drivkrafter: 

• Stora politiska frågor på agendan: trygghet, klimat, invandring 
• Behov av ett kontrolltorn när många stora samhällsutmaningar ska bemötas 
• Unga med jämförelsevis mindre skepsis mot politisk styrning 

4. Samhällskontrakt i omskrivning 
Prognoserna pekar på att det offentliga kommer att prioritera bland sina uppdrag. 
Ny teknik förändrar hur service och institutioner kan och förväntas fungera. 
Omställningen till ett hållbart samhälle väcker frågor om individens rättigheter och 
skyldigheter och politiken hoppas på mer av ideella insatser. Samhällskontraktets 
villkor justeras när samhället prioriterar om. 

EXEMPEL: Avfolkning och urbanisering förändrar likvärdigheten mellan olika 
platsers välfärd. Det offentliga styr alltmer genom det ekonomiska stödet vad 
idéburna aktörer ska göra. Nya dyra vårdbehandlingar utmanar allas rätt till bästa 
tänkbara vård. 

Exempel på drivkrafter: 

• Resurserna till välfärd växer inte lika snabbt som befolkningen 
• Ökande livslängd och jämförelsevis stor invandring sedan 2006 
• Marknadifiering av medborgarrelationen 
• Avfolkning i gles- och landsbygd 

5. Växande och mer heterogen grupp äldre 
Andelen äldre ökar snabbt i befolkningen och snart är den stora generationen 40-
talister 80+. Inom gruppen varierar hälsa, ekonomi och konsumtionsmönster mer 
än förr och alltfler äldre väljer att arbeta efter 65. Försörjningskvoten krymper 
vilket ställer höga krav på produktiviteten inom vård och omsorg, särskilt på lands- 
och glesbygd där andelen äldre växer mest. 

EXEMPEL: Antalet förvärvsarbetande i åldern 16–74 år kommer att öka med cirka 
690 000 personer till drygt 5,5 miljoner år 2040. Det är huvudscenariot i SCB:s 
senaste sysselsättningsprognos. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning i april 
2019 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent mellan 2019 
och 2030. 
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Exempel på drivkrafter: 

• Ökande livslängd tack vare bättre kost och medicin 
• Stora generationer som har levt under gynnsam samhällsekonomisk 

utveckling 
• Kompetensbrist inom många ofta kognitiva yrken 
• Unga lämnar små orter för studier, arbete och service i städerna 

6. Tillgången till kompetens avgör allt mer 
I takt med att många arbeten blir mer kunskapsintensiva ökar betydelsen av platsers 
kompetenstillgång. Företag som vill kunna rekrytera behöver finnas där kompetens 
finns. Offentlig sektor kan inte välja plats lika fritt och tvingas hitta nya lösningar 
för sitt utbud och bli attraktiva arbetsgivare. Det här driver en urbanisering av 
människor och samhällsservice. 

EXEMPEL: Offentlig sektor behöver anställa ca 500 000 personer fram till 2029 
(SKR:s prognos). 

Exempel på drivkrafter: 

• Ökande global kunskapskonkurrens 
• Intensiv utveckling av kunskap och innovationer 
• Mismatch mellan utbildad och efterfrågad kompetens 
• Ökande specialisering i arbetslivet 

7. Avstånd betyder allt mindre 
Vård, service, konsumtion, utbildning och underhållning blir alltmer tillgängligt för 
alla med bra digital uppkoppling. Pandemin har minskat behoven av pendling och 
kontorsytor när vi arbetar allt mer hemifrån och har fått fler att e-handla. Drönare, 
självkörande fordon och obemannade butiker är exempel på lösningar som gör att 
avstånd mellan platser minskar i betydelse för ett gott liv. 

EXEMPEL: Arbetsverktyg som Zoom, Teams, vård genom KRY, Mindler, 
streamingtjänster som Netflix, HBO, e-handel som Amazon, Shopify, linje 56 i 
Göteborg med självkörande buss, Scania med flera självkörande lastbilar, Tesla m 
fl personbilar, drönarleverans av blod mm. 

Exempel på drivkrafter: 

• Digitalisering, automation och bredbandsutbyggnad 
• E-handel 
• Jakten på lönsamhet (färre anställda) 

8. Yt-nyttjande under omdaning 
Butiker stänger när e-handeln tar över. Kontorsbehoven krymper och 
fastighetsägarna söker nya lösningar. Bostadsbristen fortsätter på attraktiva platser 
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samtidigt som ökat distansarbete ökar attraktiviteten hos medelstora städer i täta 
regioner. I jakt på besparingar flyttar vården hem till patienterna medan striktare 
regler kring lån gör att många unga inte kan skaffa bostad. 

EXEMPEL: Svensk Handels rapport ”Läget i handeln” spår att sällanköpshandeln 
tappar hela 50 000 jobb inom den kommande tioårsperioden. Bostadspriserna har 
närapå 5-dubblats sedan 1994, vilket inte köpkraften har. 80 % vill arbeta 2-3 dagar 
i veckan på kontor enligt Kairos Framtidsbarometer. 238 000 unga i åldrarna 20-27 
bor motvilligt hemma hos sina föräldrar, den högst uppmätta andelen sedan den 
första undersökningen gjordes 1997. 

Exempel på drivkrafter: 

• E-handel 
• En snabb prisökning på en reglerad och lånedopad bostadsmarknad 
• Urbanisering 
• Demografisk utveckling 

9. Färre bevakar men fler berättar 
Antalet tidningsredaktioner i landet har minskat kraftigt och därmed har den 
professionella bevakningen av lokala händelser, politik och myndighetsutövning. 
Samtidigt har fler människor än någonsin möjlighet att dela sin syn på vad som 
sker, utan publicistisk etik. Medborgarjournalistik med mer eller mindre uttalad 
politisk hemvist fyller tomrummet efter lokalmedia. 

EXEMPEL: Nedlagda tidningar 2019: Fria Tidningen, Härryda-Posten/Partille 
Tidning, Karlshamns Allehanda, Metro, Oskarshamnsnyheterna, Partille Tidning, 
Sölvesborgs-Tidningen, Östra Småland och Nyheterna. ”Alternativa Wikipedia” 
Metapedia. 

Exempel på drivkrafter: 

• Plattformar för sociala medier tar över annonsmarknaden 
• Läsare nöjer sig med gratisnyheter 
• Gammel-medias pålitlighet ifrågasatt kring invandring mm 

10. Upplevelser allt viktigare för ekonomin 
Människor söker upplevelser både som boende, turister och konsumenter. Det äkta, 
unika och ”tillsammans” är attraktivt och för invånaren ska det lokala utbudet helst 
vara variationsrikt. Handelns aktörer konkurrerar genom att göra själva köpet till 
något extra. Prova-på och lärande fördjupar turistandet till en transformerande 
upplevelse. Global turism har vuxit snabbt, men hur blir framtiden? 

EXEMPEL: Antalet besökande turister ökade med ca 150 % mellan 2010 och 2018 
enligt UNWTO. 
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Exempel på drivkrafter: 

• En växande köpkraft i många hushåll 
• Sökande efter mening och Wow! 
• Växande global medelklass 
• E-handel och butiksdöd 

11. Resiliens och säkerhet högre på agendan 
Stat, regioner, kommuner såväl som privata företag ökar sin beredskap och sina 
investeringar i teknik och kompetens kring krisberedskap och säkerhet. Svenskarna 
uppmanas att ”preppa” inför samhällskriser. Även EU rör sig i samma riktning när 
unionen vill utveckla ”strategisk autonomi”. Inte minst cybersäkerheten 
uppgraderas. 

EXEMPEL: Investeringar för att möta klimateffekter, kraftigt ökade 
försvarsanslag, etablering av cybersäkerhetscenter mm. 

Exempel på drivkrafter: 

• Ökad geopolitisk oro 
• Klimatförändringar 
• Cyberkrig 
• Intensiv nedrustning under 90- och 00-talen 

12. Nya samverkansformer för nya lösningar 
Samhällets sektorer – offentlig, privat, idéburen och kooperativ - söker nya sätt att 
samarbeta för att finna nya lösningar på samhällets utmaningar. Privatpersoner 
använder digitala plattformar till delningsekonomi. Detta ger nya möjligheter, mer 
resurser, en ökad komplexitet i samhällsväven och minskar ibland politikens 
inflytande över utvecklingen. 

EXEMPEL: Sociala företag löser sociala utmaningar enligt marknadslogik, social 
impact bonds garanterar privata investerare pengarna tillbaka ifall resultat uteblir, i 
en IOP samverkar offentliga och idéburna aktörer kring exempelvis vård. 
Kommuner samkör verksamheter som är lagstadgade, Leader, städer har 
internationella samarbeten. 

Exempel på drivkrafter: 

• Det offentliga ska tillgodose fler behov och söker partners 
• Företag förväntas och vill ofta ta mer samhällsansvar 
• Etablerade organ och samverkansformer saknar mandat 
• Från att äga till att ha tillgång till 
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Omvärldsdagen – en utbildningsdag för LAG Skånes Ess 
Fredagen den 5 februari, digitalt över Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84242301134?pwd=STRIdmxzVG1tNUpSSXlZWEx6VUxSZz09  
Meeting ID: 842 4230 1134. Passcode: 735044. 
 
Utbildningsdagen ska ge nulägesperspektiv och fördjupade kunskaper för en framgångsrik lokal 
utvecklingsstrategi! Det här är en kunskapsgrund inför LAG:s kickoff, då det är dags att kavla upp ärmarna 
och börja arbeta praktiskt. 

Vi önskar att så många som möjligt är med! Våra föreläsare är förberedda på att få många frågor. 

Anmäl deltagande till johanna@skanesess.se senast 3/2. Deltagande är arvoderat. 

På agendan: 

• 09.00-09.15 Inledning  

• 09.15-10.00 Landsbygdens roll i framtiden 
Terese Bengard, Hela Sverige ska leva 

• 10.15-10.45 Europeisk demokrati och EU:s största utmaningar  
Björn Kjellström, Europaparlamentets kontor i Sverige 

• 10.55-11.15 Våra regionala förutsättningar  
Malin Wildt Persson 

• 11.15-12.00 Nuläget i nordöstra Skåne  
(  Christian Lindell, Region Skåne 

• 12.00-12.45 Lunch 

• 12.45-13.30 Vad är det som gör att vi trivs på den plats vi befinner 
oss? 

Lisa Källström, Högskolan Kristianstad 

• 13.45-14.30 Företagen och innovationsförmågan 
Lina Bjerke/Sara Johansson, Jönköping International Business School 

• 14.30-15.00 Avslutning 
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Landsbygdens roll i framtiden, 
Terese Bengard, Hela Sverige ska leva 
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Europeisk demokrati och EU:s största utmaningar, 
Björn Kjellström, Europaparlamentets kontor i Sverige 
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Våra regionala förutsättningar, Malin Wildt Persson 
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Nuläget i nordöstra Skåne, Christian Lindell, Region Skåne 
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Vad är det som gör att vi trivs på den plats vi befinner oss?, 
Lisa Källström, Högskolan Kristianstad 
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Företagen och innovationsförmågan, 
Lina Bjerke, Jönköping International Business School 
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Omvärldsanalys – LEADER Sydöstra Skåne 

Levnadsvillkor  

Demografi 

 

Figur 1. Antal invånare per kommun i sydöstra Skåne från 2002 till 2018. Källa: SCB 

Befolkningen i sydöstra Skåne, som motsvarar 7,5 procent av Skånes totala 
folkmängd, minskade under slutet av 1990-talet, men därefter har trenden vänt 
uppåt. Sydöstra Skåne har ett positivt inflyttningsnetto, men befolkningen ökar 
långsamt i relation till övriga Skåne, förutom i Ystads kommun där befolkningen 
ökar mer än genomsnittet för hela Skåne. 

Generellt sett så blir befolkningen allt äldre och friskare. Medelåldern i sydöstra 
Skåne ligger över både Skånes och Sveriges medelålder. Befolkningen i arbetsför 
ålder förväntas minska här, vilket bland annat kommer att ge ekonomiska 
konsekvenser då kostnader för välfärdstjänster kommer att öka och färre personer 
ska försörja fler. Detta innebär också att våra verksamheter kommer att få allt 
svårare att hitta rätt arbetskraft. 

Idag bor omkring 57 % av världens befolkning i städer, vilket kan jämföras med 30 
% år 1950. FN förutspår att år 2050 kommer 70 % av världens befolkning att bo i 
städer. Av alla länder i EU så har Sverige den snabbaste urbaniseringstakten. För 
sydöstra Skåne innebär detta en ökad risk för lägre tillväxt av befolkning och 
ekonomi som följd. Coronan har dock inneburit en beteendeförändring och många 
talar om en ny grön våg där människor i städerna vill flytta ut till landsbygden. 
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Sydöstra Skåne har en lägre andel utrikesfödda, vilket omfattar personer födda 
utanför Sveriges gränser, än Skåne totalt. Andelen personer med 
funktionsnedsättning i sydöstra Skåne är något högre än snittet för Skåne. 

Sydöstra Skåne har ett stort flöde av människor till regionen men det är mycket 
ojämnt fördelat över året.  

Boende 
Sydöstra Skåne har en fantastisk och skiftande natur med närhet till havet och det 
finns goda och varierande boendemiljöer i området. Detta attraherar medborgare 
och företagare som vill leva “det goda livet”. Dock finns det i området procentuellt 
mindre antal hyresrätter än i Skåne och i Sverige. Trots att bostadsbyggandet 
generellt sett har ökat i Skåne så har samtliga kommuner i sydöstra Skåne ett 
underskott på bostäder enligt Boverkets årliga kommunenkät. (Boverket)  

Hela Skåne brottas med en ökad ojämlikhet på bostadsmarknaden. Äldre, yngre 
och nyanlända, det vill säga de grupper som ökar mest i hela Skåne, är också de 
som har svårast för att ta sig in på arbetsmarknaden eller byta bostad. (Region 
Skåne) Sydöstra Skånes utveckling med en växande åldrande befolkning innebär 
en minskad rörlighet på bostadsmarknaden men också ett ökat krav på anpassade 
bostäder. I dagsläget har ingen kommun i sydöstra Skåne så kallade särskilda 
ungdomsbostäder enligt Boverkets årliga kommunenkät. 

Transporter och service 
Generellt sett så har andelen resor med bil minskat något i Skåne och allt fler 
cyklar eller åker kollektivt. Men i stora delar av sydöstra Skåne är kollektivtrafiken 
alltför dåligt utbyggd för att fungera för pendling, vilket gör att det på många 
platser saknas realistiska alternativ till bilen. Detta begränsar särskilt de personer 
som inte har körkort, till exempel unga och utrikes födda, då de inte kan bo, arbeta 
och/eller studera var de vill. 

Sedan mitten av 1990-talet har antalet mindre butiker minskat både i både tätort 
och på landsbygderna i Skåne, medan de större butikerna har blivit fler. Antalet 
mindre dagligvarubutiker på landsbygden har också minskat och många som bor i 
sydöstra Skåne har därmed fått längre till dessa butiker. Tillgängligheten till 
kommersiell service (dvs. kontantuttag, betalningsförmedling, dagskassehantering, 
dagligvarubutiker, post- och pakettjänster samt drivmedel) varierar mellan Skånes 
kommuner och tillgängligheten i sydöstra Skåne tillhör den sämre, framförallt i 
Sjöbo och Tomelilla kommuner. (Region Skåne) 

Tillgången till bredband via fiber är otillräcklig och ojämnt fördelad i Skåne trots 
målet om att minst 95 % av Skånes hushåll och arbetsplatser skulle kunna ansluta 
sig till fiber med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Relativt hög andel 
befolkningen i Ystads kommun (80 %) har god tillgång till fiber och höga 
hastigheter, även de som bor på landsbygden. I Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla 
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kommuner ser statistiken dock något sämre ut (71, 57 respektive 60 %). 
(Bredbandskartan)  

Sysselsättning, utbildning och inkomst 

 

Figur 2 Andel (%) invånare i åldern 16-64 år i Sverige samt kommunerna i sydöstra 
Skåne som förvärvsarbetar från 2002 till 2018. Källa: SCB 

Sverige har den högsta andelen sysselsatta i Europa och i sydöstra Skåne är 
sysselsättningsgraden högre än Skånesnittet och ligger i nivå med Sverigesnittet 
(SÖSK). Men samtidigt så är skillnaderna på på arbetsmarknaden i Sverige mellan 
utrikes och inrikes födda större än i övriga Europa och den största skillnaden är 
mellan utrikes och inrikes födda kvinnor.  

Medelinkomsten för förvärvsarbetande i sydöstra Skåne ligger något under snittet i 
Skåne, förutom i Ystads kommun där medelinkomsten är något högre. Den faktiska 
inkomstskillnaden mellan män och kvinnor i Skåne är 20 procent, vilket även 
avspeglas i kommunerna i sydöstra Skåne. Dock är löneskillnaden mellan män och 
kvinnor något lägre i Simrishamns kommun. (Länsstyrelsen Skåne) 

Utbildningsnivån i sydöstra Skåne är lägre än i Skåne i stort, och samtliga 
kommuner ligger under Skånesnittet vad gäller övergång till universitetsutbildning. 
Tre av de fyra kommunerna ligger under Skånesnittet vad gäller ungdomars 
behörighet till gymnasiet. (SÖSK) Enligt Skolverket ligger andelen behöriga till 
gymnasiet cirka tre procentenheter högre bland flickor än bland pojkar. 
(Skolverket) 
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Figur 3 Andel (%) invånare i åldern 16-74 år med eftergymnasial utbildning i Sverige 
samt kommunerna i sydöstra Skåne från 2002 till 2018. Källa: SCB 

Inkomstklyftorna har vuxit i Sverige under de senaste decennierna och inneburit 
allt större skillnader mellan olika gruppers levnadsstandard. Segregationen ökar 
sett till välstånd, utbildningsnivå, bostäder och social tillit inom samhällen, vilket i 
sin tur påverkar människors livskvalitet. Det går att se en tendens mot en minskad 
tillit hos socialt utsatta grupper. (Region Skåne) 

Samtidigt förutspås än ökade ekonomiska klyftorna i Sverige under pandemin, 
bland annat som en följd av stigande arbetslöshet och högre fastighetspriser. 
(Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Institutet för 
näringslivsforskning) 

Delaktighet och engagemang 
Generellt sett så ökar intresset för politik i hela Sverige genom ett ökat 
valdeltagande och sydöstra Skåne ligger i nivå med riket. Sydöstra Skåne har ett 
levande och aktivt föreningsliv, dock med en dålig föryngringsprocess. (SÖSK) I 
idrottsföreningarna är det dock främst personer i ålder 7-25 år som är medlemmar. 
(RF-SISU Skåne) 

Kultur och fritidsliv 
Ett rikt och levande kulturutbud ökar kreativt tänkande och tolerans, gynnar 
folkhälsan och ökar ett samhälles attraktivitet. Region Skånes kulturplan för 2021–
2024 pekar ut följande fem prioriterade områden: Konstnärligt skapande, 
Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till 
kultur, Digital utveckling. (Region Skåne) 
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Kultur, inte minst bildkonst och konsthantverk, är viktiga komponenter i sydöstra 
Skåne och en viktig anledning till att människor besöker och flyttar till området. 
Andelen personer som är sysselsatta inom kulturella och kreativa näringar (KKN) 
är relativt hög i såväl Simrishamns som Ystads kommun. (Region Skåne) 

Sydöstra Skåne har stor potential att utveckla kulturutbudet ytterligare, detta då det 
finns stora billiga lokaler, inspirerande miljöer och många kreativa aktörer. Kultur 
kan även skapa mervärde till andra områden. En upplevelse eller berättelse kring 
en vara, tradition, historia och identitet är en del av kulturen och kan stärka ett 
varumärke. 

Rekreation, friluftsliv och naturupplevelser är värdefulla för både den enskilda 
människan och för samhället i stort. Utöver att förbättra folkhälsan, vilket indirekt 
leder till samhällsekonomiska besparingar, bidrar också ett områdes friluftsliv till 
lokal utveckling och en ökad miljömedvetenhet. 

För att få ett bra och utvecklat friluftsliv som är tillgängligt för alla behöver 
kunskapen om möjligheterna till friluftsliv samlas för att underlätta att hitta 
informationen om områden, leder, anordningar och olika aktiviteter. Det behöver 
även vara lätt att hitta information om områden med funktionsanpassade 
anordningar och leder. För att få ett bra och utvecklat friluftsliv som är tillgängligt 
för alla behöver kunskapen om olika målgruppers behov öka och samtidigt göra 
mer riktade insatser. (Länsstyrelsen Skåne) 

Sydöstra Skåne har erbjuder ett rikt och varierat friluftsliv och intresset för 
naturupplevelser ökar ständigt.  

Hälsa och trygghet 
I de nationella folkhälsopolitiska målen uppmärksammas att hälsoskillnaderna är 
en utmaning i hela Sverige och i Skåne har skillnaderna i medellivslängd mellan 
olika socioekonomiska grupper ökat sedan början av 1990-talet vilket sägs bero på 
utvecklingen med växande sociala klyftor, ökad psykisk ohälsa, segregerade 
bostadsområden och minskad tillit. (Folkhälsomyndigheten) 

I sydöstra Skåne har medellivslängden för både kvinnor och män generellt sett 
ökat, men den ligger något under den svenska medellivslängden. Resultat från 
Region Skånes Folkhälsoenkäten från 2019 visar att den självskattade hälsan i 
sydöstra Skåne ligger under skånesnittet, men även att det skiljer sig åt mellan 
kommunerna i området. (Region Skåne) 

Personer med låg utbildningsnivå och de som står utanför arbetsmarknaden har i de 
flesta fall sämst hälsa, och i dessa grupper ses oftare riskbeteenden såsom låg 
fysisk aktivitet, rökning, alkoholvanor och matvanor. Sex av tio män och nästan 
fem av tio kvinnor i Skåne har övervikt eller fetma, dessa siffror är något högre i 
kommunerna i sydöstra Skåne. Andelen riskkonsumenter av alkohol samt dödlighet 
orsakat av alkohol är högre i sydöstra Skåne än i Skåne. Andelen personer med lågt 
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socialt deltagande i aktiviteter är anmärkningsvärt högre i Tomelilla än i övriga 
kommuner i Skåne. (Region Skåne) 

Den psykiska ohälsan har ökat i hela Sverige de senaste decennierna. Andelen med 
psykisk ohälsa bland vuxna män och kvinnor är något högre i Skåne jämfört med 
riket. Men det är dock de yngre som mår sämst enligt nationella kartläggningar. 
Bland dem är en övervägande andel flickor och kvinnor, men den senaste tiden har 
det även skett en tydlig ökning bland yngre män. Andelen personer med nedsatt 
psykiskt välbefinnande är något färre i sydöstra Skåne än i genomsnittet för Skåne. 
(Region Skåne) 

Enligt lokalpolisområdet Ystads trygghetsmätning från 2020 så är de största 
problemen i sydöstra Skåne otrygghet vid kvälls- och nattetid, utomhusstörningar, 
buskörningar och höga hastigheter vid bilkörning samt missbruksrelaterade 
problem. (Polisen)  

Miljö, klimat och energi 
Sydöstra Skåne står, precis som resten av världen, inför enorma klimat- och 
miljöutmaningar. De förändringar som samhället står inför kräver kraftfulla 
förändringar. Samtidigt innebär omställningen möjligheter, inte minst för 
landsbygden. Det kan till exempel skapa möjligheter att öka landsbygdens 
attraktionskraft, skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen i gröna näringar och 
påskynda omställningen till ett hållbart cirkulärt bioekonomiskt1 samhälle. Här kan 
helt nya typer av affärsmodeller skapa nya värdekedjor både inom privata, 
offentliga och ideella verksamheter.  

I ett bioekonomiskt samhälle använder vi förnybara råvaror från skogen, jorden och 
havet i stället för fossila bränslen och material. På så sätt minskar vi vår 
klimatpåverkan och optimerar ekosystemtjänsternas värde och bidrag till 
ekonomin.  

De nationella miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
ska nås. Dessa mäts och rapporteras på nationell, regional och kommunal nivå. I 
publikationen Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 beskrivs fem 
utmaningar som anses vara särskilt viktiga för Skåne: 

• Hållbara transporter i Skåne 
• Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 

                                                      
1 ”Bioekonomin omfattar alla sektorer och system som förlitar sig på biologiska resurser – djur, 
växter, mikroorganismer och biomassa från dessa, bl.a. organiskt avfall – samt deras funktioner 
och principer. Den omfattar och kopplar samman följande: ekosystem på land och till havs och 
de tjänster som de tillhandahåller, alla primärproduktionssektorer där man använder och 
producerar biologiska resurser (jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk) och alla ekonomiska 
och industriella sektorer där man använder biologiska resurser och processer för att producera 
livsmedel, djurfoder, biobaserade produkter, energi och tjänster.” (Europeiska kommissionens 
bioekonomistrategi, 2018) 
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• Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 
• Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 
• Hållbar konsumtion i Skåne 

Sydöstra Skåne är, med hänsyn till de klimat och miljöutmaningar vi står inför, 
synnerligen sårbart bl.a. avseende regionens stora andel areella näringar. 

Miljö 
Trots att flera miljöåtgärder genomförs med positivt resultat visar analysen att 
miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt och att målen inte nås. Länsstyrelsen 
Skåne gör en regional bedömning av 12 av de 15 miljökvalitetsmålen, resterande 
tre bedöms på nationell nivå. Inget av de 12 miljökvalitetsmålen som bedöms på 
regional nivå i Skåne bedöms kunna nås. De senaste årens stora 
budgetneddragningar har påverkat planerade naturvårdsinsatser negativt. Till 
exempel har arbetet med skötsel och restaurering av skyddade områden kraftigt 
bromsats upp, problemen med invasiva arter ökar och det sviktande beståndet av 
torsk i Östersjön innebär både ett försämrat ekosystem och försämrat yrkesfiske. 

Endast två mål, Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö, bedöms ha en 
positiv utveckling. För Bara naturlig försurning är det en förbättring jämfört med 
tidigare år. 2018 bedömdes trenden för Frisk luft vara positiv på grund av flera års 
minskade kvävedioxidhalter. Denna utveckling har avstannat och trenden bedöms 
därför vara neutral. 

Två mål, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, har en fortsatt 
negativ utveckling. För övriga mål går det inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön eller så finns det inte tillräckligt med underlag för att kunna 
göra en bedömning. 

Både dessa mål har särskild betydelse för just sydöstra Skåne eftersom vår del av 
regionen i stor utsträckning är beroende landskapet, främst ur ett biologiskt 
perspektiv men också som brukbar resurs och som attraktionskraft för livskvalité 
och inflyttning. Den totala åkerarealen har under längre tid minskat på grund av 
rationalisering och tätortsutbyggnad. Antalet småbiotoper och landskapselement 
har minskat liksom arealen betesmarker och slåtterängar. Det krävs samverkande 
insatser för landsbygdsutveckling för att stoppa den negativa trenden. Samtidigt 
minskar värdefulla habitat, många arter är hotade och främmande arter sprids. 
Tillståndet för den biologiska mångfalden är inte hållbart och påverkan på 
ekosystemen fortsatt hög. Större hänsyn när resurser nyttjas, ökat skydd och skötsel 
av naturmiljöer och anpassade styrmedel behövs. 

Även budgeten för Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper har minskat. I 
budgetarbetet hösten 2018 ströks den tidigare införda våtmarkssatsningen inom 
LONA (Den lokala naturvårdsatsningen) som skulle löpa mellan 2018 och 2020. 
Pengarna återkom i vårändringsbudgeten, men avbrottet skapade förseningar i 
arbetet. 
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Det finns flera lokala miljöutmaningar som behöver adresseras. Jordbrukets 
utsläpp, minskad biologisk mångfald, resurseffektivitet, vattenkvalitet, hållbara 
transporter och stranderosion (oavsett om den är orsakad av klimatvariationer eller 
fysisk påverkan) är bara några exempel. 

Klimat 
Klimatförändringarna är vår tids största utmaningar. Det finns stora möjligheter att 
förändra samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både mer 
effektivt och långsiktigt hållbart. En omställning till ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt samhälle är nödvändigt för att möta den globala klimatutmaningen 
vi står inför.  

Skånes största utmaning ligger i omställningen till fossilbränslefria transporter och 
att bryta trenden av ökande trafikvolym i länet. En stor del av potentialen för 
utsläppsminskningar ligger i bränslesnålare fordon och ökad grad av elektrifiering, 
vilket samtidigt minskar energianvändningen i transportsektorn genom ökad 
energieffektivitet. En annan viktig del är ökad produktion och användning av 
biogas och andra förnybara drivmedel för att ersätta bensin och diesel i befintliga 
fordon. 

Klimatsamverkan Skåne (RS, LS, KFSK) har tagit fram den regionala klimat- och 
energistrategin Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne Klimat- och 
energistrategi för Skåne och formulerar följande klimatmål för Skåne till 2030: 

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 
1990. 

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år. 

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 
och utgöras av minst 80 procent förnybar energi. 

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent 
och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent 
av det totala antalet resor i Skåne. 

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 
procent lägre än år 2010. 
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Figur 4 Totala utsläpp av växthusgaser i Skåne per sektor för perioden 1990-2015 och 
regionalt mål till år 2030 (kton CO2ekv). Källa: SMED 

”Majoriteten av skåningarna uppger också att de tar ett eget ansvar för 
klimatförändringarna, dels av omtanke för kommande generationer och dels av oro 
för klimatförändringarnas konsekvenser. De flesta skåningar tycker att näringslivet 
bör ta ett större ansvar för att genomföra åtgärder som minskar klimatpåverkan, 
följt av enskilda människor och staten som bör styra mer för minskad 
klimatpåverkan.” (Region Skåne) 

Skånepanelen har frågat cirka 3000 skåningar om vad de vet om 
klimatförändringar, och hur de tycker att vi ska göra klimatsmarta val. Flertalet 
skåningar kan tänka sig att ändra sitt beteende för att minska sin klimatpåverkan, 
till exempel genom att välja mer närproducerad mat, minska elförbrukningen och 
konsumtion av produkter samt ändra sina resvanor. Pris och utbud är för många två 
viktiga faktorer för att kunna göra klimatsmarta val. Många skåningar uppger att 
om miljö- och klimatvänliga alternativ blev billigare skulle de leva mer 
klimatsmart. Även ett bättre utbud av till exempel cykelvägar, större turtäthet i 
kollektivtrafiken, information om klimatvänliga sparformer, mer kunskap om 
vegetariska maträtter etcetera, skulle bidra till att många skåningar skulle göra fler 
klimatvänliga val i vardagen. 

Många unga upplever idag att frågorna inte är tillräckligt framträdande i den 
allmänna debatten som grundläggande förutsättningar för en hållbar 
samhällsutveckling. Upplevelsen av att samhället inte förmår att agera tillräckligt 
kraftfullt för att minska miljö- och klimatpåverkan och erbjuda hållbara lösningar 
riskerar att leda till negativa känslor som maktlöshet och hopplöshet istället för 
hopp som kan ge handlingskraft i miljöfrågorna. Ungdomarna har svårt att se hur 
vuxenvärlden som utbildningsväsende, politiker och näringsliv kan hjälpa dem i att 
skapa en hållbar framtid. Enligt ungdomarna finns det ett sätt att nå en hållbar 
framtid och det är genom att omedelbart hantera miljöfrågorna på ett positivt sätt 
och vända rådande negativa trender. (Skolporten)  
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Energi 
Energiförsörjningen i sydöstra Skåne lyfts ofta som en riskfaktor, inte minst för 
lokal tillväxt. Eftersom regionen befinner sig långt ifrån elproduktionen och på 
grund av en eftersatt energiinfrastruktur är elförsörjningen inte tryggad. Två 
möjliga åtgärder är att öka den lokala elproduktionen, där t ex Simris 
energianläggning för självförsörjning är ett intressant pilotprojekt. Det finns också 
potential att öka produktionen av biobränslen, t ex flis och biogas. Samtidigt 
behöver sydöstra Skånes elförbrukning som helhet minska, t ex genom mer 
energieffektiva byggnader och beteendeförändring hos såväl individ och näringsliv. 
Det finns också andra behov inom energi som är särskilt viktiga för landsbygden, 
till exempel att öka andelen markdragna elnät. 

Klimatsmart jord- och skogsbruk 
Utvecklingen mot ett klimatsmart jord- och skogsbruk bör inriktas på att minska de 
direkta, såväl som de indirekta, utsläppen av växthusgaser. Samtidigt ska hänsyn 
tas till den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål om ökad 
livsmedelsproduktion. 

Skåne har Sveriges bästa jordbruksmark och länet består till nästan hälften av åker- 
och betesmark. Hushållning med den skånska jordbruksmarken är viktig för att 
säkerställa en långsiktig livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat och bevara 
förutsättningar för en ökad regional produktion av livsmedel, biobränslen och 
biobaserade material, vilket minskar importbehovet för dessa varor och 
klimatpåverkan i ett globalt perspektiv. Detta kan också ge goda 
marknadsförutsättningar för de gröna näringarna i länet. 

Den stora delen av klimatpåverkan från jord- och skogsbrukssektorn i Skåne är 
förknippade med jordbrukets djurhållning och gödselhantering. Jordbruket står för 
nästan 20 procent av de klimatrelaterade utsläppen i Skåne, främst utsläpp av 
klimatgaserna metan och lustgas.  

Skogsbruket levererar mycket mer klimatnytta än de utsläpp som orsakas, förutom 
på dikade torvmarker där nettoeffekten ofta är negativ i Skåne. För att nå målbilden 
om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne kan jord- och skogsbruket bidra 
främst genom ökad produktivitet, systematiskt arbete med energieffektivisering, 
uthållig produktion och omställning till förnybar energi, minskade utsläpp av 
växthusgaser samt leverans av biomassa både till traditionella marknader (bygg, 
papper och förpackningar) och nya marknader (förnybar energi, biomaterial och 
biokemi). 

I den övergång till en biobaserad ekonomi som eftersträvas är produktionen inom 
skogsnäringen en huvudfråga. En ökad produktion och förädlingsgrad innebär 
också ett större bidrag till den regionala ekonomin i form av både ekonomisk 
tillväxt och jobb i Skåne. 
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I tätortsnära Skåne utgör skogen basen för en stor del av friluftslivet och är viktig 
för hälsa och välbefinnande. Att uppleva skogen på olika sätt ger dessutom ökad 
kunskap om alla dess nyttor och olika värden för ett livskraftigt mångbruk. 

Skogen har en betydelsefull roll för att klara klimatmålen och uppnå ett fossilfritt 
Sverige. Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald är grunden för de 
ekosystemtjänster som bidrar till vårt välstånd. 

Näringsliv 
I Företagarnas landsbygdsrapport 2016 kan vi läsa att näringslivet på landsbygden 
har en större andel små företag, ofta ensamföretagare utan anställda. De är ofta 
verksamma i näringar som inte är beroende av en geografisk närhet till marknaden 
och utbildningsgraden är lägre än i storstadsområdena. Landsbygdsföretag säger att 
det ofta är svårt att finna lämplig arbetskraft, och att kostnaderna för arbetskraft är 
för hög. De har också ofta svårt att hitta finansiering för investeringar och tillväxt. 
De upplever regelkrångel och långa handläggningstider som hinder för sina 
verksamheter, vilket även bristande samhälleliga funktioner, kommersiell service 
och infrastruktur uppges vara. 

Sydöstra Skåne har låg tillväxt och en låg skattekraft. Det är längre till 
tillväxtregionerna i Skåne, vilket innebär att Ystad har en viktig roll som regional 
kärna. Här finns en stark koppling till Polen och Bornholm via Ystads hamn, men 
interaktionen inom Greater Copenhagen kan förbättras. Som transitnod vad gäller 
gods- och persontrafik blir kapaciteten är allt mer ansträngd på både väg och 
järnväg i sydöstra Skåne. 

Hinder för tillväxt 

 

Figur 5 Tillväxthinder enligt företagen i Skåne län och i riket 2020. Källa: Företagarna 

De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig 
kompetens, svag efterfrågan samt höga arbetskraftskostnader. Många företag 
upplever att det är svårt att hinna med och i Skåne har nästan fyra av tio företag 
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tackat nej till order under det senaste året. De främsta skälen till att företagen tackat 
nej till order är återigen kapacitetsbrist och svårigheterna med att hitta arbetskraft 
med rätt kompetens. 

Sveriges små och medelstora företag finansierar välfärden. De har skapat fyra av 
fem nya jobb under de senaste decennierna och är motorn i svensk ekonomi. 
Förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande är avgörande för 
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Småföretagens tillgång till kompetens, 
kostnaden att anställa, samt incitamenten för företagande genom bland annat 
skattesystemets utformning och andra för konkurrenskraften viktiga frågor måste 
prioriteras, annars är risken att nyinvesteringar skjuts på framtiden och 
lågkonjunkturen cementeras. (Företagarna) 

 

 

Figur 6 Hur företag (1-49 anställda) på landsbygden ser på tillväxtmöjligheterna (%). 
Källa: Småföretagarbarometer 2016 

Företagsklimat 
Kommun 2020 2019 2018 Förändring 
Ystad 91 64 35 -27 
Sjöbo 137 137 96 0 
Tomelilla 143 112 132 -31 
Simrishamn 164 211 262 +47 

Källa: Företagsklimat Svenskt Näringsliv 2020 
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Företagsstruktur  

 

Figur 7 Totalt antal aktiva arbetsställen i kommunerna i sydöstra Skåne. Källa: SCB 

 

 

Figur 8 Andel (%) av hushållens inkomster som kommer från marknadsaktiviteter, 
t.ex. lön från privata företag i Sverige samt kommunerna i sydöstra Skåne från 2002 
till 2019. Källa: Svenskt näringsliv 

Faktorn marknadsförsörjning visar hur stor andel av kommuninvånarnas inkomster 
som kommer från privata företag, föreningar och stiftelser. Marknadsförsörjning 
kan ses som ett mått på det lokala näringslivets vitalitet och omfattning. Att en 
kommun har en låg marknadsförsörjning beror på att en stor andel av invånarna får 
sina inkomster från det offentliga. Det kan leda till att förutsättningarna för 
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entreprenörskap och nyföretagande försämras. Om marknadsförsörjningen ökar, 
och fler får sina inkomster från den privata sektorn, stärks finansieringen av den 
offentliga servicen. 

Arbetstillfällen i olika näringar 
Näringsgren Sverige Ystad Tomelilla Simrishamn Sjöbo 
Energiförsörjning; 
miljöverksamhet 

1,03 0,42 0,75 0,72 0,78 

Okänd verksamhet 1,04 0,89 1,92 1,89 2,04 
Fastighetsverksamhet 1,63 1,61 1,04 1,86 3,1 
Finans- och 
försäkringsverksamhet 

1,94 1,62 0,63 0,69 0,73 

Jordbruk, skogsbruk och 
fiske 

1,96 3,06 8,26 7,14 9,9 

Hotell- och 
restaurangverksamhet 

3,47 4,89 3,58 5,31 2,19 

Information och 
kommunikation 

4,09 1,09 0,48 0,78 0,75 

Kulturella och 
personliga tjänster m.m. 

4,4 4,66 4,56 4,2 4,06 

Transport och 
magasinering 

4,69 5,31 3,28 3,04 3,24 

Offentlig förvaltning 
och försvar 

5,85 5,86 3,53 4,32 1,82 

Byggverksamhet 7,12 8,26 8,93 8,51 16,77 
Utbildning 10,79 10,34 12 8,96 13,34 
Tillverkning och 
utvinning 

11,37 8,67 15,22 12,74 6,26 

Företagstjänster 11,77 8,12 5,39 6,93 6,81 
Handel 12,05 11,89 14,87 11,48 11,52 
Vård och omsorg; 
sociala tjänster 

16,82 23,29 15,56 21,43 16,68 

Arbetstillfällen efter näringsgren. Källa: SCB 
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Arbetskraft 

 

Figur 9 Antalet arbetsställen per 1 000 invånare i Sverige samt kommunerna i 
sydöstra Skåne från 2002 till 2019. Källa: SCB 

 

Figur 10 Försörjningsbördan med antalet arbetande i delat med antalet som inte 
arbetar i Sverige samt kommunerna i sydöstra Skåne 2010, 2020, 2030. Källa: 
SCB/Svenskt Näringsliv 

Kompetensförsörjning 
Hög utflyttning och därmed brist på arbetskraft är ett av de största tillväxthindren 
landsbygden står inför. Det är svårt att få tag på erfaren arbetskraft och den som är 
oerfaren är för dyr. Det är därför viktigt att regioner och kommuner kan erbjuda 
utbildning som motsvarar näringslivets behov.  
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Att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag att kunna rekrytera 
rätt kompetens är en ödesfråga för framtidens jobb och tillväxt. Utvecklingen i 
landet är att de glesa landsbygderna kännetecknas av stora avstånd och därmed 
sämre förutsättningar för utbildning och effektiv kompetensförsörjning.  

Det finns en rad framgångsfaktorer för att möta landsbygdens långsiktiga 
utmaningar med att få högutbildade att stanna kvar eller för att kunna attrahera 
arbetskraft till regionen. En ökad dialog krävs mellan skola och arbetsmarknad för 
att förbättra matchningen och för att anpassa utbildningssystemet till vad 
arbetsmarknaden behöver.  

Fjärrstudier eller annan möjlighet att utbilda sig där man bor kan få människor att 
stanna kvar och på så sätt kan företag lättare få tag på den kompetens som de 
tidigare har sökt efter.  

Regionala högskolor har även visat sig vara viktiga för den regionala 
kompetensförsörjningen och attraktionskraften. Dessutom kan gymnasiala 
lärlingsutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar som anpassas efter det 
regionala näringslivets behov ha en positiv effekt på en orts attraktionskraft. 
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Figur 11 Företag som upplever ”svårt att finna lämplig arbetskraft” som tillväxthinder. 
Källa: Företagarna, enkätundersökning Landsbygdsföretagare maj/juni 2016 

Kapitalförsörjning 

 

Figur 12 Hur företag (1-49 anställda) på landsbygden upplever möjligheten att 
finansiera företagets investering(ar) med extern finansiering de senaste tolv 
månaderna. Källa: Företagarna, enkätundersökning Landsbygdsföretagare maj/juni 
2016 

Landsbygdernas lokala ekonomier är viktiga för både familjer och företag men 
utmanas samtidigt av strukturomvandlingen. För många landsbygdsföretag är 
finansieringsfrågan fortfarande ett problem som utgör ett av de största hindren för 
att starta och driva företag på landsbygden. Drygt hälften av småföretagen på 
landsbygden upplever att det är väldigt svårt att finansiera företagets investeringar 
med extern finansiering. För att förnyelse, utveckling och omställning ska ske 
måste därför kapitalförsörjningen förbättras. På så sätt kan nyföretagandet öka och 
det kan bli fler jobb i växande landsbygdsföretag. En liten del av bankernas 
utlåning går till små företag, och en ännu mindre del till små företag på 
landsbygden. Den utvecklingen beror bl.a. på ökade upplåningskostnader som en 
följd av olika bankregleringar. Bankerna minimerar vanligtvis sina risker genom att 
låna ut till företag som investerar i växande tätorter hellre än på landsbygden. Ett 
växande landsbygdsföretag som kan inteckna sina fastigheter som säkerhet för 
lånen har lättare att få banklån än det mindre nystartade företaget inom 
servicebranschen. 
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Hållbar tillväxt 
Ekonomisk tillväxt behövs för att skapa nya ekonomiska resurser – resurser som 
behövs för att utveckla hela samhället och för att företag ska bli 
konkurrenskraftiga. För att få hållbar tillväxt, ekonomiskt, miljömässigt såväl som 
socialt, behöver vi se till att de resurserna skapas på ett hållbart sätt. Tillväxten är 
hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag samtidigt som vi ger 
förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov. 

Branscher med hållbara tillväxtmöjligheter 
De gröna näringarna är mer jobbskapande än många andra branscher. En miljon 
kronor i ökad omsättning innebär 2,5 nya jobb. Motsvarande siffra i övriga 
näringslivet är 1,4 nya jobb. En ökad tillväxt inom jordbrukssektorn på 2 procent 
per år fram tills 2030 kommer att ge närmare 50 000 nya jobb i stad och land. 
Ungefär hälften av alla jordbruksföretag har sidoverksamheter som bidrar till nytta 
för bygden, exempelvis snöröjning, livsmedelsförädling och produktion av 
förnybar energi.  

Några trender som talar för tillväxt i de gröna näringarna är: 

• Nationellt tryck för en högre grad av självförsörjning av livsmedel 
(Jordbruk) 

• Ökad efterfrågan, produktion och förädling av råvara och biprodukter för t 
ex bioenergi (Skogsbruk) 

• Ökat intresse och efterfrågan på landbaserad och hållbar fiskodling 
(Jordbruk/Fiske) 

• Stark efterfrågan och ett växande inhemskt resande tack vare attraktiva 
natur- och kulturmiljöer (Besöksnäring) 

• Växande efterfrågan och goda produktionsförutsättningar samt nya 
innovativa distributionslösningar (Småskalig livsmedelsproduktion och 
förädling) 

• Nya tjänsteområden till följd av en växande utflyttningstrend, men också 
digitalisering och en växande marknad inom GIG-ekonomin (Service och 
tjänstesektorn). 

Digitalisering som tillväxtfaktor 
Internet är den i särklass viktigaste förbindelsen en företagare har till marknader 
och leverantörer. Den digitala infrastrukturen är också en förutsättning och 
möjlighet att anställa rätt kompetens. Det handlar inte bara bredband utan mer 
generellt om trådlös teknik. Regeringens 2020-mål om att 90 procent av alla 
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s är inom 
räckhåll.  
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Frekvent återkommande störningar i bredbandsnätet skapar stora svårigheter för 
företagare på landsbygden. Att inte ha en bra nätverksuppkoppling kan medföra 
extra kostnader för företagare. 

Tillgång till elektronisk infrastruktur behöver säkras eftersom IT-användning blir 
allt viktigare för många företag och kan ha stor påverkan på företagens 
produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt.  

Infrastruktur avser såväl bredbandsuppkoppling som snabb utrullning och access 
till 5G-tjänster för platsoberoende access och utvecklingen inom t ex IoT (Internet 
of Things). 
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Bilaga 8. Kommunikationsplan

Detta utgör ett förslag på arbetsplan för kommunikation inom driften för Leader Östra Skåne. Dokumentet är levande och uppdateras halvårsvis utifrån utfall och behov. 

Fas Aktivitet Kanal Målgrupp Budskap Kommunikationsmål Syfte Ansvarig
Införande IT-system (delad server, 

backup, e-post mm)
Ej relevant Internt 1,2,5 Verksamhetsledare/

kommunikatör

Införande Köpa Adobe-licens Internt 1,2,3,4,5 För att kunna arbeta 
proffessionellt med 
kommunikation.

Kommunikatör

Införande Inhandla 
filminspelningskit och 
övrig utrustning (ex 
headsets för möten)

Ej relevant Internt 1,2,3,4,5 För att kunna arbeta 
proffessionellt med 
kommunikation.

Kommunikatör

Införande Grafisk profil och mallar Ej relevant Internt Synliggöra Leader Östra Skåne 
och ge material från oss en tydlig 
avsändare.

Kommunikatör

Införande Upprätta webbplats Ej relevant Internt 1,2,3,4,5 Öka kunskapsöverföring kring 
leadermetoden, strategin och 
stödet. Ha hög transparens.

Kommunikatör

Införande Etablering sociala 
medier + policy + 
inläggsplanering

Digitalt Allmänheten Leader Östra Skåne arbetar med 
lokal utveckling och stödjer dina 
idéer

1,4,5 Informera om stöd, väcka intresse 
för landsbygd och 
landsbygdsutveckling, inspirera 
genom goda exempel, sprida 
resultat från projekt.

Kommunikatör

Införande Skapa nyhetsbrev Ej relevant Internt 1,2,3,4,5 Kommunikatör
Införande Populärversion strategi Trycksak Allmänheten Detta är Leader Östra Skåne, 

leadermetoden och vi kan stödja 
ditt lokala utvecklingsprojekt

1,2,3,4,5 Öka kunskapsöverföring kring 
strategin och stödmöjligheten. Få 
personer och organisationer att 
söka stöd. 

Kommunikatör

Införande Broschyrer Trycksak Allmänheten Detta är Leader Östra Skåne, 
leadermetoden och vi kan stödja 
ditt lokala utvecklingsprojekt

1,4,5 Öka kännedomen om Leader 
Östra Skåne och stödmöjligheten. 
Vägleda till mer information på 
vår webbplats.

Införande Beachflaggor Allmänheten Vi <3 lokal utveckling 4,5 Synliggöra Leader Östra Skåne i 
de fysiska sammanhang vi finns i.

Kommunikatör
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Fas Aktivitet Kanal Målgrupp Budskap Kommunikationsmål Syfte Ansvarig
Införande Pressmeddelande/ 

pressträff
E-post / 
fysiskt

Lokaljournalister Nu arbetar Leader Östra Skåne 
med lokal utveckling och stödjer 
lokala idéer till nytta för samhälle 
och miljö

1,5 Väcka intresse för Leader och 
möjligheterna inom nya strategin.

Kommunikatör + övrig 
personal

Införande Uppstartsbrev Personliga 
mejl

Intressenter/
partnerskap

Nu arbetar Leader Östra Skåne 
med lokal utveckling och stödjer 
lokala idéer till nytta för samhälle 
och miljö

4 Väcka intresse för Leader och 
möjligheterna inom nya strategin.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Införande Leaderlathund Trycksak Internt Detta är Leader Östra Skåne, 
leadermetoden och vad vi arbetar 
för 2023-2027

3 Skapa en samsyn och tydlighet 
kring vad vi arbetar med. Göra 
styrelsen till bra ambassadörer.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Införande Utbildning för styrelsen Detta är Leader Östra Skåne, 
leadermetoden och vad vi arbetar 
för 2023-2027

3 Skapa en samsyn och tydlighet 
kring vad vi arbetar med. Göra 
styrelsen till bra ambassadörer.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Införande Retorikkurs för styrelse 
och personal

Internt 1,2,3 Skapa en säkerhet i hur vi pratar 
om vår verksamhet.

Införande Steg-för-steg-guide/
genomförandeguide

Tryck + film Sökande Tillvägagångssätt för att söka stöd 2 Göra det lätt att göra rätt för 
projektägare.

Kommunikatör/
handläggare

Införande Projektkarta Tryck Internt/
kontorsbesökare

1,5 Synliggöra geografi och spridning 
av projekt.

Kommunikatör

Införande Profilmaterial (kläder 
för personal, pennor, 
block, nyckelband, 
kassar)

Internt Vi <3 lokal utveckling 5 Synliggöra LÖS i de fysiska 
sammanhang vi finns i.

Kommunikatör

Införande Projektcafé/
idéutveckling/
öppet hus

Evenemang Sökande 1,2 Inspirera och informera för att få 
fler att upptäcka möjligheten med 
Leader och skapa projekt.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Genomförande Nyhetsbrev Digitalt Prenumeranter: 
projektägare, 
intressenter

Leader Östra Skåne arbetar med 
lokal utveckling och stödjer lokala 
idéer till nytta för samhälle och 
miljö

4,5 Informera om stöd, väcka intresse 
för landsbygd och 
landsbygdsutveckling, inspirera 
genom goda exempel, sprida 
resultat från projekt.

Kommunikatör

Genomförande Inlägg sociala medier 
enligt plan

Digitalt Följare Leader Östra Skåne arbetar med 
lokal utveckling och stödjer lokala 
idéer till nytta för samhälle och 
miljö

4,5 Informera om stöd, väcka intresse 
för landsbygd och 
landsbygdsutveckling, inspirera 
genom goda exempel, sprida 
resultat från projekt.

Kommunikatör
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Fas Aktivitet Kanal Målgrupp Budskap Kommunikationsmål Syfte Ansvarig
Genomförande Nyheter och 

projektarkiv: löpande 
hantering av 
information

Webb Allmänheten Leader Östra Skåne arbetar med 
lokal utveckling och stödjer lokala 
idéer till nytta för samhälle och 
miljö

1,2,4,5 Väcka intresse för landsbygd och 
landsbygdsutveckling, inspirera 
genom goda exempel, sprida 
resultat från projekt.

Kommunikatör

Genomförande Projektträffar Fysiskt eller 
digitalt

Projektägare 2,5 Bidra till bredare nätverk och 
synergier.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Genomförande Egna evenemang Fysiskt eller 
digitalt

Blandade 1,4,5 Olika syften. För att inspirera och 
informera.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Genomförande Posters eller 
infomaterial för 
evenemang

Tryck Blandade 1,4,5 Olika syften. För att inspirera och 
informera.

Kommunikatör

Genomförande Medverkan i andras 
evenemang, ex 
Europaforum, Europa 
Direkt, 
Näringslivsdagar, 
konferenser etc

Fysiskt eller 
digitalt

Blandade 1,4,5 Olika syften. För att inspirera och 
informera.Samordning och 
syneriger.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Genomförande Artiklar Webb 4,5 Lyfta goda exempel eller aktuella 
händelser mm.

Kommunikatör

Genomförande Projektledarutbildning - 
ges löpande

Fysiskt eller 
digitalt

Projektägare 2 Göra det lätt att göra rätt för 
projektägare.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Genomförande Projektguide (samlad 
nödvändig information 
som krävs för att 
genomföra projekt)

Tryck eller 
digitalt

2 Göra det lätt att göra rätt för 
projektägare.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Genomförande Styrelseutbildning Detta är Leader Östra Skåne, 
leadermetoden och vad vi arbetar 
för 2023-2027

3 Skapa en samsyn och tydlighet 
kring vad vi arbetar med.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Genomförande Retorikkurs för styrelse 
och personal

Internt 1,2,3 Skapa en säkerhet i hur vi pratar 
om vår verksamhet.

Genomförande Uppföljning - 
kommunikation 
(årligen)

Internt Ge möjlighet att anpassa och 
utveckla kommunikationen för att 
nå kommunikationsmålen.

Kommunikatör

Genomförande Projektfilm 1,4,5 Visa resultat av vår verksamhet. 
Inspirera genom goda exempel.

Kommunikatör
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Fas Aktivitet Kanal Målgrupp Budskap Kommunikationsmål Syfte Ansvarig
Genomförande Lägesrapport Tryck och 

digital
Allmänheten 1,3,4,5 Visa resultat av vår verksamhet. 

Inspirera genom goda exempel.
Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Slut Slutlig lägesrapport Tryck och 
digital

Allmänheten 1,5 Visa resultat av vår verksamhet. 
Inspirera genom goda exempel.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Slut Gala Framförallt 
projektägare och 
styrelse

1,5 Visa resultat av vår verksamhet. 
Inspirera genom goda exempel.

Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Slut Hyllningsfilm Film Allmänheten 1,5 Visa resultat av vår verksamhet 
och lyfta de aktörer som 
tillsammans drivit en positiv 
utveckling.

Kommunikatör

Slut Dialogmöten Fysiskt eller 
digitalt

Partnerskap och 
kommuner

Visa resultat. Verksamhetsledare/
kommunikatör/
coach

Slut Utvärdering - 
kommunikation

Visa vad vi uppnått. Kommunikatör
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Bilaga 9. Strategier och planer

Dokument Nivå Utgivare
Agenda 2030 FN:s globala mål Nationell FN
Att leva, uppleva och lära i Hässelholms kommun Lokal Hässleholms Kommun, 2007
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Handlingsprogram 2021–2025 Lokal Biosfärsområde Vattenriket
Bostads och markförsörjningsplan för Hässleholms Kommun Lokal Hässleholms Kommun
Bostadsförsörjningsprogram – riktilinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021–2025 Lokal Simrishamns kommun
Bostadsförsörjningsprogram för Sjöbo kommun 2017–2020 Lokal Sjöbo kommun
Bostadsförsörjningsstrategi Lokal Tomelilla kommun
Bredbandsstrategi för Skåne Regional Region Skåne
Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan för Sjöbo kommun Lokal Sjöbo kommun
Bromölla – Översiktsplan Lokal Bromölla kommun 
Det öppna Skåne 2030 (Regional utvecklingsstrategi) Regional Region Skåne
Digitaliseringsstrategin Nationell Regeringskansliet
En digital strategi för Tomelilla på Österlen Lokal Tomelilla kommun
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop Nationell Regeringskansliet
Energi- och klimatplan Tomelilla 2020–2025 Lokal Tomelilla kommun
Energi och Klimatstrategi 2015–2020 Lokal Ystads kommun
Ett jämställt Skåne – jämställdhetsstrategi för Skåne 2017–2020 Regional Länsstyrelsen Skåne
EU Action for SMART VILLAGES EU EU-kommissionen
EU-kommissionens lagförslag för den framtida jordbrukspolitiken EU EU-kommissionen
EU-kommissionens prioriteringar 2019–2024 EU EU-kommissionen
EU-strategi för sydöstra Skåne Lokal Ystads kommun
EU-strategi för sydöstra Skåne Lokal Sjöbo kommun
Fokus Landsbygd Regional Region Skåne
Fokus på byarna Lokal Ystads kommun
Folkhälsoprogram Lokal Ystads kommun

Avsämning har gjorts mot följande strategier och planer. Dokumenten har lästs i sin helhet i de fall där det varit relevant och i övriga fall har punktavstämningar skett i 
gemensamma beröringspunkter. I några fall har avstämningen skett genom intressentdialoger med de aktuella planernas/strategiernas utgivare. 
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Folkhälsorapporten 2020 Regional Region Skåne 
Framtiden – Översiktsplan för Simrishamns kommun Lokal Simrishamns kommun
Fördjupad översiktsplan Bjärnum Lokal Hässleholms Kommun
Fördjupad översiktsplan Sösdala Lokal Hässleholms Kommun
Fördjupad översiktsplan Tyringe Lokal Hässleholms Kommun
Fördjupad översiktsplan Vinslöv Lokal Hässleholms Kommun
Företagen hittar inte rätt arbetskraft Nationell Svenskt Näringsliv, 2018
Handlingsplan för Skånes Friluftsliv 2018–2021 Regional Länsstyrelsen Skåne
Hela Sveriges landsbygdspolitiska program (2018) Nationell Hela Sverige ska leva
Hur har det gått i Skåne? Uppföljning av regionalt utvecklingsarbete Regional Region Skåne
Hållbara leadereffekter i teori och praktik, Delrapport 2 Nationell Jörgen Johansson, Mats Holmquist
Hässleholms stad 2030 Lokal Hässleholms Kommun
Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne Lokal Ystads kommun
Innovationsstrategi Lokal Ystads kommun
Integrationsstrategi för Hässleholms kommun Lokal Hässleholms Kommun
Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik Regional Region Skåne 
Kommunen Ystad 2030 – Översiktsplan för Ystads Kommun (antagandehandling) Lokal Ystads kommun
Kristianstad – Översiktsplan Lokal Kristianstads kommun
Kulturmiljöstrategi Lokal Hässleholms Kommun, 2021
Landsbygdsstrategi för Kristianstads Kommun, antagen 2016-03-15 Lokal Kristianstads kommun
Landsbygdsstrategi för Ystads kommun – Remissversion Lokal Ystads kommun
Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna 2020 Lokal SÖSK
Lokal utvecklingsstrategi 2014–2020 LEADER Leader LAG PH
Lokal utvecklingsstrategi 2014–2020 LEADER Leader Lundaland
Lokal utvecklingsstrategi 2014–2020 LEADER Leader MittSkåne Utveckling
Lokal utvecklingsstrategi 2014–2020 LEADER Leader Nordvästra Skåne med Öresund
Lokal utvecklingsstrategi 2014–2020 LEADER Leader Söderslätt LLU
Lokal utvecklingsstrategi 2014–2020 LEADER Skånes Ess
Lokal utvecklingsstrategi 2014–2020 LEADER LEADER Sydöstra Skåne
LRFs landsbygdsstrategi Nationell LRF
Miljömål och åtgärdsprogram för Tomelilla kommun Lokal Tomelilla kommun
Miljöplan för Leader Skånes Ess LEADER Skånes Ess
Miljöprogram för Ystads kommun Lokal Ystads kommun
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Miljötillståndet i Skåne Regional Länsstyrelsen Skåne
Miljöutmaningar för Skåne Regional Länsstyrelsen Skåne
Mot en hållbar framtid: Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021–2030 Lokal Simrishamns kommun
Mål för jämställdhet Nationell Regeringskansliet
Naturvårdsstrategi (Remiss) 2019-06-26 Lokal Hässleholms Kommun
Näringsliv och arbetsmarknad i Simrishamn 2020-04-23 Lokal Region Skåne
Näringsliv och arbetsmarknad i Sjöbo 2020-04-23 Lokal Region Skåne
Näringsliv och arbetsmarknad i Tomelilla 2020-04-23 Lokal Region Skåne
Näringsliv och arbetsmarknad i Ystad 2020-04-23 Lokal Region Skåne
Näringslivsanalys Perstorps Kommun Lokal Perstorps Kommun, 2019
Näringslivsplan Lokal Tomelilla kommun
Näringslivsstrategi för Sjöbo kommun 2019–2022 Lokal Sjöbo kommun
Omvärld och trender 2019–2029 Regional Region Skåne
Omvärldsanalys för Leader Sverige Nationell Kairos Future
Osby – Översiktsplan Lokal Osby kommun
Rapport Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande Nationell Landsbygdsnätverket
Region Skånes Servicerapport 2018 Regional Region Skåne
Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2020 Regional Länsstyrelsen Skåne
Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020–2024 Regional Länsstyrelsen Skåne
Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2020 Regional Länsstyrelsen Skåne
Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 Regional Region Skåne
Regionala utvecklingsnämnden Inriktning och internbudget för verksamhetsår 2021 Regional Region Skåne
Regionplan för Skåne 2022–2040 – Samrådshandling Regional Region Skåne
Remissversion: Tillsammans för ett hållbart Skåne - Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025 Regional Länsstyrelsen Skåne
Resultat trygghetsmätning 2020 (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad) Lokal Polisen
RF-SISU strategi 2025 Regional RF-SISU
Servicerapport 2018 Regional Region Skåne, Länsstyrelsen
Skånes befolkningsprognos 2020–2029 Regional Region Skåne
Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt Regional Region Skåne
Skånes livsmedelsstrategi 2030 – Smart mat Regional Region Skåne
Skånsk skogsstrategi Regional Länsstyrelsen Skåne m.fl.
Skånska åtgärder för miljömålen 2016–2020 Regional Länsstyrelsen Skåne
Slutrapport: Lärande och innovation (Modell för utvärdering av leadereffekter, M.Holmqvist och J. Johansson) Regional Lokalt ledd utveckling Halland m.fl 
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Bilaga 9. Strategier och planer
Leader Östra Skåne

4/4

Strategisk plattform – För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner Lokal SÖSK

Städer och landsbygder – forskning, fakta och analyser Nationell Tillväxtverket
Sverige fullt med rörelse och gemenskap Regional RF-SISU
Tillgänglighet och delaktighet för alla Lokal Hässleholms Kommun
Tomelilla kommun – Med kundens fokus – serviceplan Lokal Tomelilla kommun
Tomelilla kommuns omvärldsanalys för 2021–2022 Lokal Tomelilla kommun
Tomelilla på Österlen – varumärkesstrategi Lokal Tomelilla kommun
Tourism matters Regional Tourism in Skåne
Trafikplan för Sjöbo kommuns tätorter Lokal Sjöbo kommun
Ung idag 2020 Nationell MUCF
Utkast på Ystads landsbygdsstrategi Lokal Ystads kommun
Verksamhetsplan 2020 Prioriteringar för Länsstyrelsen Skåne 2019–2021 Regional Länsstyrelsen Skåne
Vilka skall med? Nationell MUCF
Ystads roll som regional kärna, Ett projekt om regional utveckling, delar och helhet, Slutrapport 2019 Lokal SÖSK
Östra Göinge – Översiktsplan Lokal Östra Göinge kommun
Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 (Antagandehandling) Lokal Tomelilla kommun
Översiktsplan 2030 Perstorps kommun Lokal Perstorps Kommun, 2020
Översiktsplan för Hässleholms kommun Lokal Hässleholms Kommun, 2017
Översiktsplan för Sjöbo kommun, ÖP 2009 Lokal Sjöbo kommun
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 130 Dnr KS 2022/86 

Svar på revisorernas granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs och återrapporteras. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 
2022. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att 
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen grundas på att det 
finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. 

Revisorerna ger kommunstyrelsen två rekommendationer:  

- Säkerställa att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år till 
kommunfullmäktige efterföljs. 

- Fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 
enhetlighet i processen. 

Kommunstyrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-10-03. 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017 (Kf § 37/2017) att nämnderna 
inklusive kommunstyrelsen ska återrapportera muntligt till fullmäktige minst två 
gånger per termin. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 130 forts. 

 

Med tanke på att fullmäktige enbart har sju sammanträden om året och två av dessa 
behandlar budget respektive årsredovisning, där nämndernas verksamhet också lyfts 
upp och debatteras, så ska nämnderna i praktiken återrapportera på fyra av fem 
möjliga kf-sammanträden under ett år.  

Eftersom det handlar om återrapport från kommunstyrelsen, sex nämnder, fyra 
bolag, två förbund och revisorerna, det vill säga från maximalt 14 instanser, så kan 
informationen uppfattas som för omfattande. Ledamöter har efterfrågat en 
uppdelning så att samtliga 14 inte ska återrapportera vid samma möte. Uppdelningen 
blir dock inte så meningsfull om återrapportering ska ske på fem i stället för fyra 
fullmäktigemöten per år.  

Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och eftersom flera nämnder, 
vid flera tillfällen, inte har rapporterat något av väsentlig art så föreslår presidiet att 
antalet tillfällen minskas från fyra plus årsbokslut och budget till fyra inklusive 
årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske 
utöver vid årsbokslut och budget kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden. Så 
i stället för 14 eller 11-12 instanser per fullmäktigemöte så skulle vi komma ner till 5-
6 instanser per fullmäktigemöte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade förslaget på ändring av rutinen vid sitt 
sammanträde den 13 juni 2022, ksau § 102/2022, och förslaget kommer efter 
sommaren behandlas vidare av kommunstyrelsen den 31 augusti 2022 och av 
kommunfullmäktige den 19 september 2022. 

Vad gäller nämndernas beredningar så instämmer förvaltningen i att det är olyckligt 
att ”nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av 
ärenden”. Det behövs en bättre följsamhet av såväl politik som tjänstemän vad gäller 
beredningsrutinen.  

Om det är detta som revisorerna avser med att kommunstyrelsen ska ”fortsatt följa 
upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i processen” 
är lite oklart. Kansliet har tagit fram en rutin för ärendehanteringsprocessen för varje 
nämnd, utöver valnämnd, valberedningsnämnd och krisledningsnämnd. Dessa 
rutiner uppdateras vid behov, vilket är ofta.  

I stora delar är de lika, men helt enhetliga kan de inte vara och ska de inte vara. Det 
finns helt enkelt olika typer av ärenden som behandlas i familjenämnden, 
överförmyndarnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, eller för den delen i 
byggnadsnämnden, vård och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

486



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 130 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet ger några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Revisorerna kommer sannolikt att följa upp resultatet av granskningen efter två år.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.2151. 

Missivskrivelse - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1550. 

Slutlig rapport - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1549. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar översända granskningsrapporten samt 
missivskrivelse till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsen. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten 
av kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Vi grundar vår bedömning på att det finns 
dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. Kommunstyrelsen har en 
övergripande sammanställning och genomför löpande uppföljning av samtliga ärenden 
i kommunens ärendehanteringssystem som berör beslut som fattats av fullmäktige, 
vilket ger en överblick över vilka ärenden som är aktuella samt vem som är ansvarig.  
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för ärendehanteringsprocessen, 
beredning och återrapportering. Vi bedömer vidare att det finns en tydlig arbetsprocess 
och rutiner för att säkerställa att beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs. Vi 
noterar dock att nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för 
beredning av ärenden. Vi ser det som eftersträvansvärt att kommunstyrelsen fortsatt 
följer upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i 
processen.  
Vi bedömer att det över lag sker en återrapportering av verkställighet av beslut till 
kommunfullmäktige. Det finns en tydlig rutin som anger hur ofta återrapportering till 
kommunfullmäktige ska ske. Av genomförd protokollgranskning kan vi konstatera att 
rutinen inte följts till fullo under den treårsperiod vi granskat 2018-2021, vilket förklaras 
av att det varit valår och pandemi. Vi anser att det är en brist att frekvensen av de 
muntliga återrapporteringarna inte följer den beslutade rutinen och ser det som viktigt 
att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att så sker. 
 
Utifrån beskrivna iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att:  
- Säkerställa att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år efterföljs. 
- Fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 

enhetlighet i processen. 
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2 Inledning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2022. 
I kommunallagen redogörs för KF:s uppgifter och i 6 kap Kommunallagen (KL) 
redogörs för styrelsens och nämndernas uppgifter. Enligt KL 6:4 ansvarar nämnderna 
för att bereda ärenden som skall avgöras i fullmäktige samt för att fullmäktiges beslut 
verkställs. Kommunstyrelsen har utifrån sin ledande och samordnande roll en 
särställning bland nämnderna och det åligger särskilt styrelsen att tillse att fullmäktiges 
beslut verkställs. 
Revisorerna har identifierat en risk att verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Revisorerna 
har därmed utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att 
granska huruvida fullmäktige beslut verkställs och återrapporteras. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och 
återrapporteras. 
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor: 

- Hur säkerställer kommunstyrelsen att kommunfullmäktiges beslut verkställs? 
- Sker återrapportering till kommunfullmäktige av verkställda beslut? 
- Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en uppföljning och 

kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige för att säkerställa att 
besluten verkställs? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och utifrån stickprovsgranskning berörs urval av 
nämnder. 
Granskningen avgränsas till de beslut av uppdragskaraktär som fattats av 
kommunfullmäktige under perioden 2018–2020. 

2.2 Revisionskriterier 
I granskningen utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

2.2.1 Kommunallagen (2017:725) 
- KL 6:1 ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 

landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet.” 

- KL 6:4 ”Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges 
beslut verkställs”. 
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- KL 6:5 ”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.” 

- KL 5:23 ”Fullmäktige får överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett 
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5:1.” 

2.2.2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning1 framgår att en motion väcks genom att den 
lämnas in till kommunen eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Kommunstyrelsen 
ska minst två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
Vidare framgår att om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen 
hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras. Styrelsen får uppdra åt 
en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

2.2.3 Kommunstyrelsens reglemente 
Av kommunstyrelsens reglemente2 framgår att kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska förvaltningsorgan och har det operativa ansvaret för kommunens 
utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen ska leda och samordna planering, 
genomförande och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. I 
kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion ingår reformering och à 
jourhållning av det kommunala regelverket samt ledning och samordning av arbetet 
med att effektivisera den kommunala verksamheten och de administrativa rutinerna. I 
kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna det operativa arbetet med 
övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av den kommunala verksamheten 
samt göra för ändamålen erforderliga framställningar till kommunfullmäktige. Vidare 
ingår i styrfunktionen att övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och 
efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning och ekonomi handhas på ett 
rationellt och effektivt sätt. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervju med kanslichef och 
kommundirektör. En stickprovsgranskning har även genomförts av de beslut av 
uppdragskaraktär som fattats av kommunfullmäktige under perioden 2018–2020. 
Stickprovskontrollen avser verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges 
beslut. Svaren baseras på uppgifter från kansliavdelningen. 
Rapporten är kvalitetssäkrad av samtliga intervjuade. 

 
1 Antagen av kommunfullmäktige 2021-12-06 
2 Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och rutiner  

3.1.1 Administrativ organisation 
Tomelilla kommun har en gemensam förvaltning som leds av kommundirektören. 
Kansliavdelningen tillhör kommunledningskontoret som samlar stödfunktioner till den 
övriga verksamheten. I det centrala kansliet är samtliga nämndsekreterare 
organiserade under kanslichefen. Nämndsekreterarna har ansvar för två till tre 
nämnder vardera. Registratorer är organiserade under Tomelilla direkt3 och ansvarar 
för posthantering, inkommande telefonsamtal och mejl. Kanslichef och kommundirektör 
framhåller under intervjun att det är en fördel att kommunen är liten eftersom det 
skapar möjlighet till täta kontakter och nära dialoger. Nämndsekreterarna har 
lättillgängliga kommunikationskanaler i form av chattgrupper samt närliggande kontor, 
likaså sitter politiker och tjänstemän i samma hus.  

3.1.2 Rutiner för ärendehanteringsprocessen 
Tomelilla kommun har skriftliga rutiner för ärendehanteringsprocessen. 4 I 
granskningen har vi tagit del av rutin för ärenden som går till kommunfullmäktige samt 
rutin för ärenden som har kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens 
arbetsutskott som sista instans. Enligt uppgift har ett omfattande arbete gjorts för att 
upprätta rutiner för ärendehanteringsprocessen och uppges enligt de intervjuade vara 
ett levande dokument som revideras kontinuerligt efter behov. Vid tidpunkt för 
granskningen har rutiner upprättats för huvuddelen av nämnderna, med undantag för 
valnämnden, valberedningsnämnden och krisledningsnämnden. Nämnderna som 
saknar skriftliga ärendehanteringsrutiner sammanträder inte regelbundet och det finns 
därmed inget behov av skriftliga rutiner, enligt kanslichef.  
Av rutinerna för ärendehanteringsprocessen framgår, per ärendetyp, vem som initierar 
ärendet, av vilken anledning och när det görs, vem som bereder, vem som beslutar, 
samt expedierar beslutet. De flesta ärenden som passerar kommunstyrelsen fortsätter 
till kommunfullmäktige och de flesta ärenden som passerar arbetsutskottet fortsätter till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

3.1.2.1 Motioner 
I rutin för ärendehanteringsprocessen för ärenden som går till kommunfullmäktige 
anges att en ledamot i kommunfullmäktige när som helst kan skriva och lämna in en 
motion. En motion kan gälla vilken fråga som helst, men inte flera olika ärenden. Enligt 
rutinen ska en motion tas upp vid kommande fullmäktigesammanträde och fullmäktige 
fattar sedan beslut om att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen tas upp av kommunstyrelsens arbetsutskott, som beslutar att skicka den till 
förvaltningen för vidare beredning. I de fall motionen gäller en viss nämnds 
ansvarsområde skickas motionen direkt till nämnden för yttrande. Kommundirektören 

 
3 Tomelilla kommuns kontaktcenter 
4 Upprättade av kansliet, datum saknas 
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beslutar, genom kanslichefen, vilken tjänsteman som ska bereda ärendet. 
Tjänstemannen skriver fram en tjänsteskrivelse som ska innehålla motivering samt 
förslag till beslut. Förslagen kan vara bifall, avslag eller besvarad, alternativt positivt 
besvarad eller i huvudsak bifall, vilket enligt rutinen ska undvikas i största möjliga mån. 
I de fall motionen innehåller flera att-satser kan dessa få olika förslag till beslut. 
Därefter framgår av den skriftliga rutinen att motionen ska hanteras av nämnd, om 
arbetsutskottet skickat till nämnd för yttrande, därefter via kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt kommunstyrelsen, innan beslut slutligen tas i kommunfullmäktige. 
Beslutet som fattats ska expedieras till motionären, ansvarig nämnd och ansvarig 
verksamhetschef, samt i vissa fall till en beredning. Om beslutet är bifall eller ett 
besvarande som innebär att något ska verkställas ska beslutet även expedieras till den 
tjänsteman som normalt verkställer ärendetypen. Om beslutet rör ekonomi eller 
behöver budgeteras ska det även expedieras till ekonomichef. Vidare framgår att 
beslutet även ska expedieras till den som ansvarar för ”balanslistan”, vilken visar 
aktuella och nyligen avslutade motioner, var i processen de befinner sig och plan för 
vidare hantering. 

3.1.2.2 Medborgarinitiativ 
I Tomelilla kommun tillämpas inte medborgarförslag enlig kommunallagens definition 
(KL 8:1), i stället tillämpas medborgarinitiativ.5 Enligt beslut av kommunfullmäktige den 
6 februari 2017 ska kommunstyrelsens arbetsutskott göra den första bedömningen av 
hur ett medborgarinitiativ ska behandlas. Vidare hantering beror på vilket område 
förslaget rör och vilken grad av utredning som krävs. Arbetsutskottet kan besluta om att 
besvara eller remittera initiativet till berörd nämnd eller till förvaltningen. Om ett förslag 
berör en viss nämnds verksamhetsområde remitteras det huvudsakligen till nämnden 
för tillförande av sakkunskap. Nämnden eller den tjänsteman som tilldelats 
medborgarinitiativet ansvarar för att utforma ett förslag till svar, vilket bör vara 
arbetsutskottet tillhanda inom tre månader. Slutligen behandlas förslaget till svar av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, där även politiskt beslut fattas.  
Ärendehanteringsprocessen avseende medborgarinitiativ framgår även av rutin för 
ärendehanteringsprocessen för ärenden som går till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3.1.3 Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse 
Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse6 ska vara vägledande för 
tjänstemännen som deltar i beredning. Rutinen syftar till att de förtroendevalda ska 
kunna förvänta sig en enhetlig och kvalitativt god beredning inför sammanträden. 
Kanslichef är ansvarig för rutindokumentet och uppföljning ska ske en gång per 
mandatperiod eller vid behov. Rutinen för tjänstemännen är enligt uppgift förankrad 
med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Av rutinen framgår att beredning inför sammanträde ska hållas 1–7 dagar före det att 
kallelsen skickas ut. Målsättningen är att samtliga handlingar som ska finnas med vid 
kallelseutskicket ska vara klara dagen före beredningen. När underlag kommer från 

 
5 Hantering beslutad av kommunfullmäktige 2017-02-06 
6 Antagen av kommundirektör, gällande från 2020-11-01, uppdaterad 2021-10-13 
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förvaltningen ansvarar respektive verksamhetschef enligt uppgift för att denna är 
korrekt, då nämndsekreterarna inte har sakkunskap inom alla områden. 
Nämndsekreteraren lägger färdiga handlingar i en beredningsmapp i Netpublicator eller 
motsvarande program för digitala möteshandlingar. Handlingar kan läggas ut fram till 
dagen före beredningen.  
Beredningsmötet leds av nämndsordförande och på mötet deltar verksamhetschef eller 
nämndansvarig enhetschef, nämndsekreterare samt eventuellt ytterligare 
förtroendevalda. Beredningen går igenom ärenden som föreslås finnas på 
föredragningslistan och handlingar som ansvarig tjänsteman föreslår ska finnas med i 
kallelsen. Ordförande godkänner vilka handlingar som skickas ut med kallelsen. Enligt 
uppgift beslutar ordförande om ärendelistan inför sammanträden och får dagen innan 
ett förslag till sådan från kansliet. Ytterligare handlingar och tillägg av ärende efter 
beredningen ska enligt rutinen förankras med ordförande. Enligt rutinen ska kallelse 
och handlingar skickas ut till kommunfullmäktige minst en vecka innan sammanträde. 
Enligt kanslichef skickas kallelse och handlingar ut tio dagar innan sammanträdet. Till 
kommunstyrelse och nämnder skickas kallelse och handlingar senast sex dagar innan 
sammanträde. Enligt uppgift bereds de flesta ärenden innan sammanträden. De 
ärenden som inte bereds är i regel av mer akut karaktär. Nämndsinitiativ, som kan 
lämnas på sammanträdet, lämnas oftast in i förtid. 
Det framgår att förvaltningen ibland besvarar ett ärende mer utförligt än vad som 
föreslagits av exempelvis en motion. När detta inträffar går ärendet tillbaka från 
arbetsutskottet till nämnden för revidering av tjänsteskrivelsen så att den i högre grad 
fångar motionens fråga. Kanslichef och kommundirektör upplever dock att det finns en 
bra struktur för arbetet och att det sällan är något i ett ärende som missas eller ärenden 
som behöver skickas tillbaka för vidare utredning av nämnden. 
Kansliet har ett årshjul och arbetar med långsiktig planering över året. En gång i 
månaden har nämndsekreterarna arbetsplatsträff (APT) och en gång per halvår hålls 
en kanslidag. Under kanslidagen diskuteras planering, beredning och struktur, med 
inriktning mot en likartad hantering för samtliga nämnder. En utmaning som framhålls 
är att strukturen skiljer sig till viss del över nämnderna, vilket bland annat beror på att 
ordföranden i de olika nämnderna ofta vill ha det på olika sätt. Detta är någonting som 
respekteras, samtidigt som kansliet arbetar för att det ska ske en likartad hantering 
mellan nämnderna.  

3.1.4 Fördelning av ärenden 
Fördelning av ärenden och uppdrag/beslut som ska verkställas enligt fullmäktiges 
beslut, ligger enligt uppgift inom kansliet och kanslichefens ansvar. Vid breda ärenden, 
där flera tjänstepersoner ska involveras är rutinen i huvuddrag att dialog förs i kansliet, 
samt mellan kanslichef och kommundirektör kring fördelning av arbetet. Grundregeln är 
att en tjänsteperson ska vara ansvarig för ärendet, även om flera är involverade, för att 
möjliggöra strukturerad uppföljning.  
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3.1.5 Systemstöd 
Tomelilla kommun använder sig av ärendehanteringssystemet Evolution. I systemet 
anges ansvarig för respektive ärende och ansvarig person får automatiskt mejl om 
detta. Då systemet enbart tillåter en person som ansvarig bedöms ansvarsfördelningen 
som tydlig av de intervjuade. Den person som fått ansvar för ett ärende kan gå in i 
systemet för att ta del av aktuell information kopplad till ärendet. Samtliga medarbetare 
ska arbeta i Evolution, men systemet uppges inte vara helt användarvänligt för övriga 
anställda som sällan behöver använda sig av verktyget. I förekommande fall stöttar 
kansliet med vägledning. 

3.1.6 Bedömning  
Vi bedömer att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ändamålsenliga 
styrdokument och rutiner för beredning av beslut. Det framgår att det inte formulerats 
något krav att samtliga nämnder ska ha samma hantering genom gemensamma 
ärendehanteringsrutiner, vilket bör eftersträvas för att skapa enhetlighet i processen. 
 

3.2 Återrapportering av verkställighet  

3.2.1 Rutin för återrapportering 
Enligt rutin för återrapportering till kommunfullmäktige7 ska motioner, interpellationer 
och medborgarinitiativ redovisas vid varje fullmäktige. Detta görs i listform under 
punkten informationsärenden. Vid protokollgranskning framgår att inkomna motioner, 
interpellationer och medborgarinitiativ redovisats vid samtliga 
fullmäktigesammanträden 2018–2020. Av uppgift framgår att det inkommer ungefär 
25–30 medborgarinitiativ om året. Kansliet upprättar sammanställningar av inkomna 
motioner, interpellationer och medborgarinitiativ. Av sammanställningarna framgår 
datum då respektive ärende tagits upp eller ska tas upp i de olika instanserna. 
Av rutinen för återrapportering till kommunfullmäktige framgår även att nämnderna 
inklusive kommunstyrelsen ska återrapportera muntligt till fullmäktige minst två gånger 
per termin. Rutinen infördes av fullmäktiges presidium hösten 2016. Nämnderna samt 
kommunstyrelsen ska ha fem minuter för att informera ledamöterna i fullmäktige om 
viktiga frågor inom respektive ansvarsområde. Av återrapporteringen ska det framgå 
huruvida uppdrag beslutade av fullmäktige har verkställts eller inte. Om beslut inte har 
verkställts ska nämnden beskriva vad som genomförts och vad som återstår samt när 
nämnden beräknar att beslutet kan verkställas. I de fall nämnden bedömer att beslutet 
inte kommer kunna verkställas ska orsakerna till detta redogöras för. Enligt uppgift är 
det prioriterat att de tidsramar som uttalats av kommunfullmäktige efterföljs. När detta 
inträffat har uppdraget, enligt uppgift, inte tagits upp igen som ett formellt ärende för att 
fatta beslut om en ny tidsram. Kommundirektören upplever politiken som lyhörd på så 
sätt att när en av fullmäktige beslutad tidsram avseende budgetbeslut inte ansetts 
realistisk har det hörsammats. 

 
7 Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-20 
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Inför den muntliga återrapporteringen till kommunfullmäktige går respektive 
nämndsordförande och verksamhetschef igenom vilken information som ska ges. I 
vissa fall påminner kansliet nämndsordförande och verksamhetschef om något som 
bör informeras om. Enligt uppgift kommer inte all information kring rapporteringen med 
i protokollen, men enligt de intervjuade är intentionen att det ska gå att utläsa att 
återrapportering har skett. 
Protokollgranskningen visar att nämnder och styrelse gjort muntliga återrapporteringar 
under två fullmäktigesammanträden år 2018, fyra sammanträden 2019, ett 
sammanträde 2020 och vid två sammanträden 2021.8 Enligt uppgift valde fullmäktiges 
presidium att inte ha muntlig återrapportering under hösten 2018 till följd av att det varit 
val, då många andra ärenden behövde hanteras. Åren 2020 och 2021 genomfördes 
enligt uppgift färre återrapporteringar till följd av pandemisituationen. Under pandemin 
minskades antalet närvarande ledamöter vid fullmäktiges sammanträden och därmed 
prioriterades inte de muntliga återrapporteringarna.  

3.2.2 Uppföljning av styrdokument 
Kommunövergripande styrdokument och handlingsplaner beslutade av 
kommunfullmäktige är en annan kategori av beslut där verkställighet behöver 
säkerställas. Av intervjun framgår att det inom ett antal områden förts ett arbete med 
att ta fram övergripande program för att minska antalet parallella styrdokument, till 
exempel genom framtagande av ett livskvalitetsprogram. Livskvalitetsprogrammet följs 
upp i delårsrapport 20219, inom ramen för styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten. I delårsrapporten anges hur varje nämnd arbetar för att uppfylla 
programmets intentioner. 
Av intervju framgår att det skett en ändring i arbetssätt och omstrukturering av 
styrdokument och planer sedan 2016. För de planer och styrdokument som framtagits 
efter 2016 sker en regelbunden uppföljning och revidering. Enligt uppgift ligger det kvar 
planer och styrdokument från tidigare år som inte längre används eller efterföljs, där 
inget beslut fattats gällande att de inte längre ska gälla. Anledningen till detta uppges 
vara på grund av tidsbrist, då det krävs resurser för att leta reda på äldre, daterade 
styrdokument. Av intervju framgår att planerna uppdateras eller ersätts när ett ämne 
blir aktuellt och planerna uppdagas.  

3.2.3 Bedömning  
Vi bedömer att det över lag sker en återrapportering till fullmäktige av verkställda 
beslut, men att fullmäktiges rutin för muntlig återrapportering av verkställighet inte fullt 
ut följs i praktiken. Utifrån vår protokollgranskning kan vi konstatera att återrapportering 
under den senaste treårsperioden inte skett i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 
vilket enligt de intervjuade är en följd av val och pandemi. Vi ser det som viktigt att 
kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att återrapportering av 
verkställighet sker. 

 
8 KF 2018-03-19 §27, 2018-06-04 §61, 2019-02-11 §3, 2019-06-17 §54, 2019-09-23 §77, 2019-12-16 
§125, 2020-03-23 §35, 2021-02-15 §3 samt 2021-09-20 §97 
9 Godkänd av kommunfullmäktige 2021-10-25 
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Vi bedömer att det finns upparbetade rutiner för uppföljning av styrdokument och att 
dessa huvudsakligen efterföljs. Vi noterar att det finns ett antal äldre styrdokument som 
på grund av tidsbrist inte är lokaliserade och således ej följs upp eller revideras 
regelbundet. För dessa styrdokument saknas även en systematisk återrapportering av 
verkställda beslut. Vår bedömning är att äldre dokument ersätts eller uppdateras vid 
anträffande och att samtliga nya planer och program följs upp i enlighet med gällande 
rutin. 

3.3 Kommunstyrelsens uppsikt av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 
Kansliet har en övergripande sammanställning över samtliga ärenden i kommunens 
dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution. Varje nämndsekreterare tar enligt 
uppgift fram ett årshjul där återkommande ärenden finns med för respektive nämnd. 
För de ärenden som tillkommer under året ligger det på ansvarig tjänsteperson för 
ärendet att ta fram en tjänsteskrivelse till beredningen. På beredningen bestämmer 
nämnds- eller styrelseordförande om ärendet ska tas upp på nästkommande 
sammanträde. 
Vid breda uppdrag är det rutin att kanslichefen alternativt verksamhetschef följer upp 
verkställigheten av ärendet, detta sker oftast en gång per kvartal. Enligt uppgift går 
kanslichef då igenom samtliga ärenden och kontrollerar huruvida de verkställts eller 
inte. I budget 2020 framgår ett antal speciella uppdrag riktade till nämnderna. Av 
intervjun framgår att verkställighet av dessa uppdrag, samt övergripande strategiska 
beslut, följs upp av kommundirektören med medarbetare och ledningsgrupp.  
Huvuddelen av ärenden som går till kommunstyrelsen bereds i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. De ärenden som har kommunstyrelsens arbetsutskott som första instans 
läses igenom och kvalitetssäkras av kanslichefen. Ambitionen är att alla ärenden som 
kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott ska hålla en god kvalitet och vara 
begripliga. Det framgår att en del av de ärenden som inkommer inte håller tillräckligt 
hög kvalitet på grund av varierande förkunskap bland tjänstemännen, vilket föranleder 
behov av dialog med ansvarig tjänsteman. Målsättningen är att kvalitetssäkra så 
många ärenden som möjligt. I de fall ärenden inkommer tätt inpå kommande 
sammanträde eller vid tidsbrist, brukar arbetsutskottet meddela att ärendet behöver 
fortsatt beredning.  

3.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs. Vi gör denna bedömning utifrån att det finns dokumenterade rutiner 
och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs i enlighet med vad som stipuleras i kommunallagen och kommunens egna 
rutiner på området.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen genomför en uppföljning och kontroll av de beslut 
som fattats av kommunfullmäktige för vidare beredning i linje med sin uppsiktsplikt. Vi 
grundar vår bedömning på att kansliet har en övergripande sammanställning av 
samtliga ärenden i Evolution som följs upp löpande. Den skriftliga rutinen efterföljs 
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huvudsakligen vid beredning av ärenden. Det framgår dock att det finns svårigheter 
kopplade till tidsperspektivet då det finns ärenden som inte hinner kvalitetssäkras av 
kansliet innan de ska upp på sammanträden. Vi bedömer att rutinen bör ses över för att 
säkerställa att tid finns för kvalitetssäkring av inkomna ärenden.  
 

3.4 Stickprovsgranskning  
Inom ramen för granskningen har ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige 
under perioden 2018–2020 valts ut för granskning. Utgångspunkten har varit beslut 
som inneburit någon form av åtgärd. Totalt har 20 beslut granskats, varav 2 motioner, 5 
svar på motioner och 13 övriga beslut och uppdrag. Kartläggningen av beslut har 
skickats till kanslichef som fått i uppdrag att besvara kontrollfrågor avseende 
verkställighet, uppföljning och återrapportering.  
Av de två granskade motionerna besvarades den ena av fullmäktige efter ett år och två 
månader. Den andra granskade motionen drogs tillbaka av motionären en månad efter 
inlämnande. Av de fem granskade svaren på motioner har två beslut genomförts, två 
delvis genomförts och ett beslut inte genomförts. Av de 13 övriga beslut och uppdrag 
som granskats har tio enligt uppgift verkställts utan förändringar från det initiala 
fullmäktigebeslutet. Att tre beslut inte verkställts uppges bero på konsekvenser av 
coronapandemin. 
I de granskade speciella uppdragen i budget anges tidsramar av kommunfullmäktige. 
Av svaren framgår när beslut fattats av berörd nämnd. 
För detaljerad sammanställning över granskade övriga beslut och hur de hanterats och 
återrapporterats till kommunfullmäktige se bilaga 1. Sammanställningen baseras på 
uppgifter från kansliavdelningen. 

3.4.1 Bedömning  
Vi bedömer att stickprovsgranskningen bekräftar att motionerna besvaras i tid, med ett 
undantag, samt att kommunfullmäktiges beslut i stort verkställs. I övrigt visar 
stickprovskontrollen att det över lag sker en återrapportering av verkställighet till 
kommunfullmäktige. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Vi grundar vår bedömning på att det finns 
dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. Kommunstyrelsen har en 
övergripande sammanställning och genomför löpande uppföljning av samtliga ärenden 
i kommunens ärendehanteringssystem som berör beslut som fattats av fullmäktige, 
vilket ger en överblick över vilka ärenden som är aktuella samt vem som är ansvarig.  
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för ärendehanteringsprocessen, 
beredning och återrapportering. Vi bedömer vidare att det finns en tydlig arbetsprocess 
och rutiner för att säkerställa att beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs. Vi 
noterar dock att nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för 
beredning av ärenden. Vi ser det som eftersträvansvärt att kommunstyrelsen fortsatt 
följer upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i 
processen.  
Vi bedömer att det över lag sker en återrapportering av verkställighet av beslut till 
kommunfullmäktige. Det finns en tydlig rutin som anger hur ofta återrapportering till 
kommunfullmäktige ska ske. Av genomförd protokollgranskning kan vi konstatera att 
rutinen inte följts till fullo under den treårsperiod vi granskat 2018-2021, vilket förklaras 
av att det varit valår och pandemi. Vi anser att det är en brist att frekvensen av de 
muntliga återrapporteringarna inte följer den beslutade rutinen och ser det som viktigt 
att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att så sker. 
Utifrån beskrivna iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att:  
- Säkerställa att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år efterföljs. 
- Fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 

enhetlighet i processen. 
 
Datum som ovan 
KPMG AB  

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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5 Bilagor  
5.1 Resultat av stickprovsgranskning  

I tabellerna nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. I stycke 3.5 presenteras en sammanfattande bedömning 
av stickprovsresultatet. 
 

Motioner Stickprovsresultat 

Paragraf  Datum  Ärende  Kommunfullmäktige beslutar Är motionen besvarad? Om ja, vilket datum och paragraf? 

77 2020-05-04 
Motion – Tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för 

barn 

Remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Motionären drog tillbaka motionen den 29 maj 2020. 

175 2020-12-14 Motion – Öka 
folkhälsan 

Remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ja, den 14 feb 2022, kf § 7/2022. Motionens båda att-satser bifölls. 

 

Svar på motion Stickprovsresultat 

Paragraf  Datum  Ärende  Kommunfullmäktige beslutar Har det som avses i beslutet genomförts (ja, nej, delvis)? Kommentar 
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116 2019-11-04 
Svar på motion – öka 
möjligheterna att testa 

fritidsaktiviteter 
Att bifalla motionen. 

Nej.Pandemin satte stopp för planerad föreningsmässa. Detta har kultur- och 
fritidsnämndens ordförande återrapporterat vid den muntliga 

återrapporteringen på kommunfullmäktige. 
En föreningsmässa skulle ha genomförts under hösten 2020 i sporthallen för 

att möjliggöra för kommunens barn och unga att prova på olika 
fritidsaktiviteter. Även kommunens fritidsverksamheter såsom kulturskolan, 
fritidsgården och Österlenbadet skulle ha medverkat vid föreningsmässan. 

Detta kunde inte genomföras på grund av covid-19. Fritidschecken har 
skapats och möjliggjort att en del barn och unga har haft möjlighet att prova 

på fritidsaktiviteter. 

44 2020-03-23 

Svar på motion – 
Utebliven betalning av 
barnomsorgsavgift ska 

inte leda till 
avstängning från 

barnomsorg 

Att bifalla motionen. Att ge 
familjenämnden i uppdrag att skärpa 

rutinerna kring hanteringen av utebliven 
betalning. 

Ja.  
Barn blir inte längre avstängda från barnomsorgen om vårdnadshavarna inte 
betalar barnomsorgsavgiften. Skärpning av rutiner har skett, skickas numera 

först påminnelse vid icke betald barnomsorgsavgift och sedan vidare till 
inkasso. 

12 2020-02-10 Svar på motion - 
Prideflaggan 

Att ett livskvalitetsprogram ska tas fram 
och uppdrar till kommunstyrelsen att 

tillsätta en politisk referensgrupp. 

Ja.  
Livskvalitetsprogram antogs av kommunfullmäktige den 15 februari 2021, kf 

§ 9/2021. En person per parti utgjorde referensgruppen. 

74 2020-05-04 

Svar på motion 
angående 

energibesparing i 
fastigheter 

Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på hur frågan kan hanteras inom 

lokalförsörjningsplanen. 

Delvis.  
Lokalförsörjningsplanen uppdateras i delen "Sammanställning av lokalbehov 

2019-2023" med kommentarer till planen. Senast 2020-11-11 och en ny 
uppdatering pågår just nu. På investeringsberedningen 2021 togs 

energibesparingsåtgärder på olika fastigheter upp och det kommer att göras 
även på investeringsberedningen i år för 2023 års budget. 

45 2021-05-03 
Svar på motion – 
Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram 

Att bifalla motionen. 
Delvis.  

Det ungdomspolitiska handlingsprogrammet har påbörjats, men pandemin 
har fördröjt genomförandet. 
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Övriga uppdrag Stickprovsresultat 

Paragraf Datum Ärende Kommunfullmäktige beslutar Berörd nämnd Är beslutet verkställt 
(ja, nej, delvis)?? 

Har 
verkställigheten 

återrapporterats till 
KF? 

Kommentar 

44 2018-04-23 
 

Antagande av nytt 
finansreglemente 

 

Delegera till kommunstyrelsen att 
göra förändringar i reglementets 

bilagor. Ge kommunens ombud vid 
de helägda bolagens bolagsstämmor 

i uppdrag att ge finansreglementet 
som ett ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen 

Ja, kf beslutade om 
ägardirektiv vid 

samma sammanträde, 
kf § 45/2018. 
Österlenhems 

bolagsstämma den 29 
maj 2018 fattade 

beslut om 
ägardirektivet. Ksau 
har ändrat i bilaga 1 

vid sex tillfällen, ksau § 
25/2019, § 93/2019, § 
178/2019, § 77/2020, 

§ 97/2021 och § 
171/2021. 

Behövs ej. 

Ändring av bilaga 1 
handlar t.ex. om att 
vi byter kso varje år 
och då måste också 
bilagan ändras. Även 

när viss personal 
slutar/börjar behöver 

bilagan ändras. 

31 2019-05-06 
Höjning av taxa för 

bostadstomter 
 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att se över en modell där man kan 

erhålla prisreducering på tomtpris om 
man uppför ett hus enligt "Nära 

nollenergihus" 

Kommunstyrelsen Ja, ks § 79/2020 

Ja. Förslaget kom 
upp till kf den 21/9-

2020 men 
kommunfullmäktige 
antog inte förslaget. 

Att 
kommunfullmäktige 
inte antog förslaget 
betyder inte att 
kommunstyrelsen 
inte har genomfört 
uppdraget att se 
över en modell. 
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112 2019-11-04 VA-taxa 2020 
 

Ge förvaltningen i uppdrag att till 
nästa år se över taxekonstruktionen  Ja, kf § 140/2020 

Ja, 
kommunfullmäktige 

fick svaret i 
ärendebeskrivningen 
till beslut om VA-taxa 

2021. 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Vård- och omsorgsnämnden får i 
uppdrag att utarbeta ett koncept för 
måltidsvän vilket ska vara genomfört 
senast sista februari 2020. Nämnden 

tillförs 50 tkr som ett nivåhöjande 
anslag. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ja, måltidsvän infördes 
och ett 

pressmeddelande gick 
till och med ut den 5 
februari 2020. Sedan 
vet vi vad som hände, 
pandemin stoppade 

hela projektet. 

Ja, vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande har vid 

flera tillfällen vid den 
muntliga 

återrapporteringen 
på KF meddelat att 

hela projektet har fått 
sättas på paus pga 

pandemin. 
Redovisades också i 
delårsrapport 2 (jan-

aug) 2020, 
behandlad av kf § 

136/2020. 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Vård- och omsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda konceptet om 

unga i omsorgen. Beslut ska fattas 
senast sista mars 2020 samt vara 

infört senast vid halvårsskiftet 2020. 
Projektet sträcker sig in i 2021 och 

ska utvärderas i samband med 
tertialuppföljning 2 2021. Nämnden 

tillförs 250 tkr för detta ändamål. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Nej, ung i omsorg 
hann inte genomföras 
innan pandemin satte 
stopp för allt sådant. 

Ja, vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande har vid 

flera tillfällen vid den 
muntliga 

återrapporteringen 
på KF meddelat att 

hela projektet har fått 
sättas på paus pga 

pandemin. 
Redovisades också i 
delårsrapport 2 (jan-

aug) 2020, 
behandlad av kf § 

136/2020. 
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113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Familjenämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheterna för en 
förbättring av Komvux och 

SFIundervisningen och en bättre 
koppling till det lokala näringslivet. 
Uppdraget ska vara utrett och klart 
senast 1 april 2020. 800 tkr avsätts 
till detta och är en förstärkning av 

arbetsformen under 2020. 

Familjenämnden 

Ja, familjenämnden 
fattade beslut den 24 

april 2020 om hur 
uppdraget skulle 
genomföras, fn § 

49/2020. 

Ja, muntlig 
redovisning under 
återrapporter, kf § 

35/2020. 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Familjenämnden får i uppdrag att 
under första kvartalet 2020 utvärdera 

verksamheten med förskola på 
obekväm arbetstid samt nämnden 
tillförs 900 tkr i ram under 2020. 

Familjenämnden Ja. Fn § 41/2020 och 
ksau § 98/2020 

Ja, OB-förskolan 
permanentades med 
budgetbeslutet 2021 

(kf § 141/2020) 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att utreda och besluta om 

ett försköningsprogram för 
kommunens mindre tätorter. 250 tkr 
avsätts för ändamålet och ska vara 

klart senast sista februari 2020. 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Ja, 
samhällsbyggnadsnäm

nden antog den 31 
januari 2020, § 6/2020, 

om riktlinjer för 
försköningsbidrag. 

Ja, 
samhällsbyggnadsnä
mndens ordförande 
har återrapporterat 

muntligt under 
återrapporteringspun

kten på kf och 
försköningsprogram
met permanentades 
med budgetbeslutet 

kf § 141/2020. 
 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna 
för samt besluta om formerna för en 
försöksverksamhet med fritidscheck 

under 2020 som ska ge fler 
ungdomar möjligheten att utöva 

kultur-, idrott eller annan 
föreningsverksamhet. Utredningen 

ska ange åldersgräns för 
försöksverksamheten med 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Ja, kfn beslutade den 
25 februari 2020, § 

11/2020, att införa en 
försöksverksamhet 
med fritidscheck. 

Ja, i delårsrapport 2 
2020 och vid 
återrapport av 

nämndens 
ordförande vid flera 

tillfällen. 
 

Kfn har fått 
återrapport om 

utfallet både 2020 
och 2021. 
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fritidscheck. 250 tkr avsätts till 
nämnden och uppdraget ska vara 

verkställt senast 1 april 2020. 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
som en försöksverksamhet, i 

samband att kontaktcenter startar 
januari 2020, tillsätta en 

krångelombudsman på deltid som 
ska kartlägga både företagens och 

invånarnas krångel i möten med 
kommunen. 200 tkr avsätts för 

ändamålet och verksamheten ska 
utvärderas i samband med 
tertialuppföljning 2 2020. 

Kommunstyrelsen 

Ja, en 
krångelombudsman 

tillsattes men gjordes 
sedan om till en digital 

krångelportal. 

Ja, i delårsrapport 2 
2020 och vid 
återrapport av 

kommunstyrelsens 
ordförande. 

 

Muntlig rapport har 
också skett både i 

ksau och ks, dels av 
kommundirektören 

och dels av den först 
projektanställda 

krångelombudsmann
en. 

94 2020-09-21 
Uppdrag att arbeta 
fram landsbygds- 

och tätortsprogram 

Att ge kommunstyrelsen och dess 
förvaltning i uppdrag att i en 

förankrande arbetsprocess utarbeta 
landsbygds- och tätortsprogram. 

Kommunstyrelsen 

Nej, arbete med att ta 
fram landsbygds- och 
tätsortsprogram pågår 
fortfarande. Pandemin 

omöjliggjorde de 
dialogmöten med 
medborgare som 
behövde hållas. 

 

Pågående 

Ett utkast är klart och 
det är nu en 

remissrunda på 
hemsidan. Digitala 
träffar kommer att 

hållas den 22 och 29 
mars och 

programmet 
beräknas vara klart i 

maj. 
Digitala träffar 

kommer att hållas 
den 22 och 29 mars 

och programmet 
beräknas vara klart i 

maj. 
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142 2020-11-09 
Utförande av 

personlig assistans 
i Tomelilla kommun 

"Att ge vård och omsorgsnämnden i 
uppdrag att genomföra upphandling 

enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) för 

utförande av personlig assistans i 
Tomelilla kommun." 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Nej 
Det finns inget aktuellt 

fall där LOV-
upphandlingen hade 
haft effekt och därför 

har frågan inte 
prioriterats under den 
mycket arbetstunga 

perioden med 
pandemin. 

Vård och 
omsorgsnämndens 

ordförande 
redovisade följande 

på kf den 20 
september 2021: 

"Arbetet med 
förfrågningsunderlag
et är i sitt slutskede 

och under redigering. 
Pandemin har, som 
för så mycket annat, 
satt käppar i hjulen. 
Finns inget aktuellt 
ärende där avtalet 
hade haft effekt. 
Naturligtvis ska 

kommunfullmäktiges 
beslut verkställas 
men under denna 

exceptionella tid har 
annat prioriterats." 

 

157 2020-12-14 

Särskild beredning 
för organisations- 
och arvodesfrågor 

2020-2022 

"Att den särskilda beredningen ges i 
uppdrag att lämna förslag på 
organisationsförändringar och 
ersättningsbestämmelser för 

förtroendevalda inför 
mandatperioden 2023-2026" 

 Ja, men fortsätter 
resten av våren också. 

Ja, OAB:s förslag 
gällande antalet 

ledamöter i kf nästa 
mandatperiod, 
nedläggning av 

ÖKRAB, att ta fram 
en strategi för 

medborgardialog, 
arbetsordning för 

kommunfullmäktige 
nästa mandatperiod 

och 
nämndsorganisation 

för nästa 
mandatperiod har 

OAB är även klara 
med reglementen för 
ks, von, kfn, bn, sbn, 
och revisorerna för 

nästa mandatperiod. 
Ytterligare frågor, 

inkl. arvoden, 
kvarstår och 
beredningen 

fortsätter, som 
planerat, sitt arbete 

våren ut. 
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redan beslutats av 
kf. 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs 
och återrapporteras. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i huvudsak har 
en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 
Vi grundar vår bedömning på att det finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som 
bidrar till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. Vi noterar dock att nämnderna i varierad 
utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av ärenden. Vi ser det som eftersträvansvärt att 
kommunstyrelsen fortsatt följer upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 
enhetlighet i processen. 

Vi bedömer att det över lag sker en återrapportering av verkställighet av beslut till 
kommunfullmäktige. Det finns en tydlig rutin som anger hur ofta återrapportering till 
kommunfullmäktige ska ske. Av genomförd protokollgranskning kan vi konstatera att rutinen inte 
följts till fullo under den treårsperiod vi granskat 2018-2021, vilket förklaras av att det varit valår och 
pandemi. Vi anser att det är en brist att frekvensen av de muntliga återrapporteringarna inte följer den 
beslutade rutinen och ser det som viktigt att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att 
så sker. Vi ser det som viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att rutinen att återrapportera 
verkställighet fyra gånger per år efterföljs.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-05-17 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Styrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-10-03. Av yttrandet ska framgå vilka 
åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till 
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2022-05-17

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

1. Förvaltningsberättelse 
 
Organisation  
 
Förbundet 
Sydöstra Skånes samordningsförbund bildades 2009. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom att: 

- skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att 
närma sig och nå målet självförsörjning. 

 
Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region Skåne samt Simrishamns-, Sjöbo-, Tomelilla- samt Ystad kommun som medlemmar. 
 
Styrelse 
Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete 
regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera 
medlemmen. Under 2021 har styrelsen haft 6 sammanträden. 
 
Styrelsen sammansättning 2021 
 

Ledamot Ersättare 

Ordförande 
Thomas Quist (Sjöbo kommun)  

 
Christer Hovbrand (Sjöbo kommun) 

1:e vice ordförande 
Maria Linde Strömberg (Simrishamns kommun), 
januari tom oktober, 2021 

 
Berit Olsson (Simrishamns kommun) 

2:e vice ordförande 
Ingela Bröndel (Simrishamns kommun) from 
november, 2021 

 

2:e vice ordförande 
Carl Malmqvist (Region Skåne), januari tom 
oktober, 2021. 
1:e vice ordförande from november 2021 

 
Pia Ingvarsson (Region Skåne) 

 
Christian Persson (Ystad kommun), januari tom 
mars, 2021 
Anne Olofsdotter (Ystad kommun), from april 
2021 

  
Roger Jönsson (Ystad kommun)  
  

 
Christian Björkqvist (Tomelilla kommun) 

 
Sara Anheden (Tomelilla kommun)        

 
John Nilsson (Arbetsförmedlingen) 

 
Carina Lagerstedt (Arbetsförmedlingen)  

Charlotta Handler Frithiof (Försäkringskassan) Susanne Ellkvist (Försäkringskassan) 

 
 
Förbundschef 
Förbundschefen har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 42 % för Sydöstra 
Skånes samordningsförbund. Förbundschefen är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. 
Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering 
samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Förbundschefen skall också ha ansvar för 
kommunikation internt och externt angående Samordningsförbundets verksamhet.  
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 Sida 5 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

Presidium 
Styrelsens presidium har möte ca en vecka innan styrelsens sammanträde. Syftet med mötena är att 
förbereda olika aktuella ärenden samt att komma med förslag på handläggning av olika frågor.  
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att på strategisk nivå 
diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter.  Gruppen bidrar med erfarenheter och 
omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Beredningsgruppen sammanträder 6 gånger per år, 
1–2 veckor innan Samordningsförbundets styrelsemöten. 
 
Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet 
För varje insats finansierade genom Samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av 
involverade parter samt Förbundschefen för Samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa upp 
uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet. 
 
Administration 
Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrån R och W i Trelleborg för utbetalning av arvoden, 
ersättningar, fakturor, bokföring samt redovisning. 
 
Medlemssamråd 
Medlemssamråd för Samordningsförbundets parter genomförs två gånger per år, en gång på våren och en 
gång på hösten. Information samt dialog med medlemmarna om pågående verksamhet, utvärdering, 
implementering av metoder, omvärldsbevakning mm. Under 2021 har Samordningsförbundet genomfört 
ett medlemssamråd. 
 
Revisorer 
Revisorer har utsetts av Region Skåne och för kommunerna gemensamt. Försäkringskassan har för sin och 
Arbetsförmedlingens del upphandlat revisionstjänsten, vilken har tilldelats KPMG.  
 
Arkiv 
Tomelilla kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen (1990:782). Förbundet har därför slutit avtal med Tomelilla kommun om tillhandahållande av 
arkiv och diarium.  
 
Hemsida 
Samordningsförbundet har en egen hemsida http: finsamsos.se Nyheter, information om verksamheterna 
samt styrelseprotokoll publiceras där. Samordningsförbundet har slutit avtal med firma Rigmor 
Löfvenhamn som administrerar hemsidan. 
 
Intern kontroll 
Enligt styrelsebeslut ska redovisning av den interna kontrollen göras i tertialrapporten. 
 
GDPR 
Samordningsförbundet har tecknat avtal med ATEA angående dataskyddsombud. Uppföljning angående 
GDPR sker regelbundet med dataskyddsombudet. 
Samordningsförbundets dataskyddsombud: Martin Axelsson, martin.axelsson@atea.se 
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Uppdrag 
Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4: 
Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt ovan nämnda kommuner, i syfte att underlätta 
och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 
 
Uppgifter för Samordningsförbundet anges i § 6:  
Samordningsförbundet har till uppgift att:  
 

✓ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

✓ stödja samverkan mellan samverkansparterna  

✓ finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Vilka 

syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger 

inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde  

✓ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas  

✓ svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser  

✓ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering 
till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs 
av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för 
att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 
kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Samordningsförbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter som fördelas enligt en modell där 
staten, genom Försäkringskassan, bidrar med 50 %, Region Skåne 25 % och 25 % fördelat på kommunerna. 
Fördelningen mellan kommunerna baseras på folkmängden. Övriga intäkter är intäkter genom ESF projekt 
som startades upp i slutet av 2020. Förbundets tilldelning från medlemmarna var 5 662 000 sek samt 
tilldelning från ESF 1 119 984 sek under 2021.  

 

 

Fördelning intäkter 2021

FK/AF Region S Simrishamn Sjöbo

Tomelilla Ystad Övriga ESF
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Driftbidrag från staten                                       2 831 000 
Driftbidrag från Simrishamns kommun     326 000 
Driftbidrag från Sjöbo kommun     326 000 
Driftbidrag från Tomelilla kommun     240 000 
Driftbidrag från Ystad kommun     524 000 
Driftbidrag från Region Skåne  1 415 000 
Övriga intäkter ESF  1 119 984 
Summa  6 781 984 

 
 
Verksamhetsidé och vision  
 
”Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag 
måste erövras, etableras och ständigt underhållas” 
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) 

Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på människor som behöver ett samordnat stöd från 
två eller flera av Samordningsförbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och utgörs av 
personer som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov. 

Verksamhetsidé  
Samordningsförbundets verksamhetsidé grundar sig på att främja och stödja samverkan mellan 
kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå målet 
självförsörjning. 
 
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
  
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 6 782 4 933 4 870 4 870 4 870 

Verksamhetens kostnader 7 625 5 992 7 882 5 310 1 914 

Årets resultat -843 -1 059 -3 012 -440 2 956 

Soliditet 58% 75% 53% 71% 90% 

Antal anställda 0 0 0 0 0 

 
 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Samordningsförbundets resultat för 2021 uppgick till – 843 tkr. Resultatet innebär att det egna 
kapitalet minskade från 3 366 tkr till 2 523 tkr.  
Budget 2021 antagen 2021-11-24 visade på ett preliminärt resultat på – 1 382 tkr. Resultatet blev  
–843 tkr dvs. en skillnad på 539 tkr  
Styrelsen är väl medvetna om Försäkringskassans rekommenderade nivå för det egna kapitalet, dvs 
att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av den statliga delen medelstilldelningen. 
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1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat. 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Samordningsförbundets ekonomi är en stående informations- samt dialogpunkt på möte med 
beredningsgruppen, presidiet samt styrelsen. Insatserna följs upp genom att Förbundschef deltar i 
styrgruppsmöten, tertial- och årsrapporter samt externa utvärderare. 

 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
De medel som Samordningsförbundet förvaltar ska användas så effektivt som möjligt. 
Samordningsförbundet har i sina mål i verksamhetsplan för 2021, satt som mått att 
minst 80% av medelstilldelningen ska användas till insatser samt andra 
samverkansåtgärder. 
 
Sydöstra Skånes samordningsförbunds fördelning av kostnader för 2021 illustreras nedan. 
 

 
 
 
Fördelning av Sydöstra Skånes Samordningsförbunds kostnader 2021 
91 % av medlen har gått till insatsen   
    9 % av medlen har gått till styrelsearvoden, lön Förbundschef, köp av administrativa tjänster etc. 
    
 
Uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS (system för uppföljning av samverkan). SUS är 
ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska 
alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för 
uppföljning av hur samverkansmedlen används, t.ex. i rapporter till regeringen. 
Samordningsförbundet skriver sina delårsrapporter bl.a. baserade på fakta från SUS. Därför är det 
obligatoriskt för de finansierade insatserna att registrering sker där. 

Insatser finansierade genom samordningsförbundet ska lämna skriftliga tertialrapporter, 
årsrapport samt slutrapport. 
Samordningsförbundet samtliga insatser har under 2021 utvärderats externt. Mariamottagningen av 
ASKing AG samt ESF Iris-Möjligheternas Väg av Joakim Tranquist utvärdering AB. 
 
 
 

Kostnader 2021

Insatser Kansli kostnader
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Målgrupper 
De verksamheter som kan finansieras ska kunna kategoriseras som metod, aktivitet eller samverkan.  
 
Prioriterade målgrupper 

✓ ungdomar upp till 29 år som saknar inkomst genom eget arbete eller studier 
försörjning, eventuellt funktionshinder eller bakgrund kan variera men grundproblemet är att 
personen står utanför arbetsmarknaden 

✓ personer som p.g.a. sjukdom är i behov av förrehabiliterande insatser för att kunna ta del av 
arbetsförmedlingens åtgärder. I gruppen innefattas även de vars ersättningsdagar p.g.a. 
sjukdom är slut och därför lämnat men i förekommande fall återkommer till sjukförsäkringen. 

✓ personer som av andra skäl, som inte tillhör ovannämnda grupper, behöver förrehabiliterande 
insatser för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det kan vara t. ex social 
problematik av olika slag som är svårdefinierade eller komplexa 

 
Generella krav avseende verksamheter som förbundet finansierar: 

✓ de ska vända sig till, och kunna ta emot, personer från samtliga fyra kommuner  
✓ då uppdraget är att förbättra samverkan mellan myndigheterna ska minst två parter vara 

berörda av verksamheten 
✓ utvärderingsplan ska finnas i samtliga verksamheter och bifogas ansökan 
✓ verksamheterna ska ha en löpande uppföljning  
✓ årsberättelse för insatserna ska lämnas i januari månad året efter och innehålla uppgift om 

innehåll, antal deltagare och förbrukade medel  
 
Finansierade kostnader 
Enligt antagen policy kan Samordningsförbundet finansiera kostnader som avser personal i insatserna 
samt externt förhyrda lokaler. Kostnader för personal, som utför ordinarie arbete, befintliga lokaler 
och kontorsutrustning finansieras inte. 
 
Finansierade insatser av Sydöstra Skånes samordningsförbund 2021 
Under 2021 har Samordningsförbundet finansierat två insatser, Möjligheternas Väg samt 
Mariamottagningen. 
 
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har tillsammans med Samordningsförbundet Höganäs samt 
Lund beviljats ESF medel, programområde 2 - Ökade övergångar till arbete.  
För kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, för att de ska komma i arbete, utbildning 

eller närmare arbetsmarknaden. Samordningsförbundet Lund är projektägare och projektet består av 

5 olika delprojekt. ESF projekt IRIS påbörjades med en 4 månaders analys- och planeringsfas 20-09-01 

tom 21-02-01 därefter en genomförandefas tom 23-02-01. 

 
ESF IRIS-Möjligheternas Väg 
Under 2021 har andelen deltagare som går till arbete eller studier uppgått till 15 % och inte de 
förväntade 20 %. Andelen deltagare till ordinarie insatser 54 %, förväntade 50 %. Antal inskrivna 
deltagare under 2021 uppgick till 42 st., med en medelålder på 43 år och genomsnittlig tid i 
utanförskap (offentlig försörjning) 5 år och 3 månader.  

 
 

Beviljade medel 3 153 422 kr    

Fakturerade kostnader  3 034 302 kr 

Kvarstår 119 120 kr 
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Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
 
Mariamottagningen 

Insatsen beviljades medel till uppstart av mottagningen under perioden januari tom april 2019. Maria 
mottagningen startade sin verksamhet i maj 2019. Verksamheten är tänkt att finansieras genom 
Sydöstra Skånes samordningsförbund tom juni 2022. Både styrgrupp samt styrelsen arbetar för ett 
övertagande av att Region Skåne i samverkan med Kommunerna ska överta finansieringen av 
mottagningen. 

Mariamottagningen har under 2021 utvecklat satellitmottagningarna som ger en ökad tillgänglighet 
för ungdomarna genom flexibilitet i verksamheten och löpande rutiner för intern och extern 
samverkan. Detta bidrar till att Mariamottagningen på sikt utgör ett naturligt komplement till 
verksamheterna som redan finns. 

Under 2021 har 28 ungdomar i ålder 14–24 år varit inskrivna vid Mariamottagningen. 
Fördelning på kön: 1 ungdom utan könstillhörighet, 16 pojkar och 11 flickor. 
Fördelning bostadsort: Sjöbo 6, Tomelilla 3, Ystad 14, Simrishamn 5. 
Främsta initiativtagaren till kontakten är övervägande ungdomen själv eller familjen. 
Primär drog är Cannabis med 64% följt av alkohol 14% och Bensodiazepiner 11% 
 
Ekonomi 2021 

Beviljade medel 3 647 575 
Fakturerade 
kostnader            3 472 399 
Kvarstår 175 176  

 
Redovisning av resultat och effekter relaterat till Samordningsförbundets uppdrag/mål för  
Balanskravsresultat 
Balanskravsresultatet beräknas enligt följande: 
= Årets resultat enligt resultaträkningen  -843 029 
- Samtliga realisationsvinster                    
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet                  
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet                  
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper                 
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper                 
= Balanskravsresultat        
    

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 
Inga väsentliga personalförändringar har skett under 2021. 
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1.7. Förväntad utveckling 
Det pågående ESF projektet med Samordningsförbunden Lund och Höganäs fortsätter att ytterligare 
utveckla samverkan och kunskap mellan Samordningsförbundet i Skåne samt ingående 
samverkanspartners. 
Samordningsförbundet kommer att fortsätta:  
 

✓ utveckla erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling mellan Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund, Samordningsförbundet Nils samt Trelleborg 

✓ utveckla erfarenhetsutbyte mellan styrelsen och beredningsgruppen inom 
Samordningsförbundet 

✓ skapa dialogforum mellan parterna för att identifiera behov av nya partsövergripande insatser 
 

2. Resultaträkning 
 
Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021 2020 

 
Verksamhetens intäkter 2 6 781 984 4 932 867  
Verksamhetens kostnader 3 -7 625 012 -5 991 753  
Verksamhetens resultat  -843 029 -1 058 886 
 
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  0 0 
Resultat efter finansiella poster  -843 029 -1 058 886 
 

Årets resultat  -843 029 -1 058 886 
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3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
Tillgångar 
 
Omsättningstillgångar 
Korta fordringar 4 675 222 394 172 
Kassa och bank  3 689 261 4 122 780 
Summa omsättningstillgångar  4 364 483 4 516 952 

Summa tillgångar  4 364 483 4 516 952 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Årets resultat  -843 029 -1 058 886 
Övrigt eget kapital  3 365 677 4 424 563 
Summa eget kapital  2 522 648 3 365 677 
Skulder 
Kortfristiga skulder 5 1 841 835 1 151 275  
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 364 483 4 516 952 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys 
 
Belopp i kr.  2021 2020 

 
Årets resultat  -843 029 -1 058 886 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 
Medel från verksamheten före förändring  -843 029 -1 058 886 
av rörelsekapital 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -281 050 127 805  
Ökning/minskning kortfristiga skulder  690 560 -2 814 141  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -433 519 -3 745 222 
 
Årets kassaflöde  -433 519 - 3 745 222 
Likvida medel vid årets början  4 122 780 7 868 002 
Likvida medel vid årets slut  3 689 261 4 122 780 
 

5. Driftredovisning 
 

 Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Utfall 
2020 

Belopp tkr 
 
 

Intäkt Kostnad Netto Netto* Utfall-
Budget 
netto  

Intäkt Kostnad Netto 

 6 782 -7 625 -843 -1 382 539 4 870 -3 811 -1 059 

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats. 
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6. Noter 
 
 
Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa 
anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021 2020 

 
Driftbidrag från staten 2 831 000 2 435 000 
Driftbidrag från Simrishamns kommun 326 000 287 000 
Driftbidrag från Sjöbo kommun 326 000 283 000  
Driftbidrag från Tomelilla kommun 240 000 201 000 
Driftbidrag från Ystad kommun  524 000 447 000 
Driftbidrag från region 1 415 000 1 217 500 
Övriga intäkter 1 119 984 62 367 
Summa 6 781 984 4 932 867 
 
Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021 2020 

 
ESF-Iris 190 000 130 739 
Maria-mottagningen 3 472 399 2 588 845 
Möjligheternas hus 177 377 2 391 072  
Samverkansbyggande konferenser 0 22 978 
Utvärdering insatser 70 000 151 301 
Möjligheternas väg 3 034 302 0 
 6 944 078 5 284 935 
 
Övriga kostnader 
Konsultarvode för samordnare 348 414 334 787 
Administrativa kostnader  189 251 220 156 
Styrelsekostnader 143 269 151 875 
 680 934 706 818 
 
Summa 7 625 012 5 991 753 
 
Not 4. Fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Övriga kortfristiga kostnader 675 222 394 172 
Summa 675 222 394 172 
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 Sida 15 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

Not 5. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Skulder samverkaninsatser 625 421 314 508 
Övriga kortfristiga skulder 1 117 468 780 519 
Övriga upplupna kostnader 98 946 56 248 
Summa 1 841 835 1 151 275 

 
  

Assently: c15f82c84899715e330e7503fd3b173aad76a05ddfee736a3e474c7057e1ffab96bbe291f0c003c150f476177e81022354f7dc53e2bf163a94de1afc4b4e41ea
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 Sida 16 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
 
Datum:………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Thomas Quist  Carl Malmqvist 
Ordförande   1:e vice ordförande 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Ingela Bröndel  Anne Olofsdotter 
2:e vice ordförande  Ledamot 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Christian Björkqvist  John Nilsson 
Ledamot   Ledamot 
 
 
……………………………… 
Charlotta Handler Frithiof 
Ledamot 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den………………………………………………. 
 
 
 
 
Bo Lönnerblad  Paula Nilsson 
Utsedd av Kommunerna  Utsedd av Region Skåne 
 
 
 
 
Anna Lönnberg 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 85 Dnr KS 2021/113 

Årsredovisning Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM) 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM) samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

Jäv 
Sara Anheden (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. Resultatet blev ett underskott på drygt 1 miljon kr. Även 
granskningsrapport och lekmannarevisionens revisionsberättelse är överlämnade. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM). 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2020, handlingsid: 
Ks 2021.2109. 

Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2020, 
handlingsid: Ks 2021.2111. 

Granskning av bokslut och årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
(FINSAM) 2020, handlingsid: Ks 2021.2110. 

Kommunfullmäktige § 107/2020, handlingsid: Ks 2020.2981. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 85 forts. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen § 76/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM). 

_________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 109 Dnr KS 2021/219 

Svar på motion - Minska andelen 
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Reservationer/Deltar inte i beslutet 
Ida Bornlykke (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i 
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och 
underhållsplanering för samhällsbyggnad. 

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 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 109 forts. 

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.” 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022) att 
yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, vilket var 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 hårda 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. 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår i nämndens beslut att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig vidare enligt följande: 
Vår uppfattning kvarstår att verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan 
återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs 
för att bygga om dem. Kostnaden för sådana ombyggnationer ryms inte inom 
driftbudgeten. Det är sedan upp till investeringsberedningen att behandla dessa 
kostnader i relation till andra behov i kommunen. Att detta skulle vara ett uppdrag 
som vi redan har idag är något som förvaltningen anser sig ha. Däremot säkerställer  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 109 forts. 

vi givetvis nya krav på beläggning ifall förvaltningen avser att reinvestera eller anlägga 
nytt. 

Det är sant att det görs dagvattenutredningar vid framtagande av detaljplaner, men 
det som saknas är en dagvattenstrategi för kommunen. Ansvaret för att en sådan tas 
fram ligger på planenheten tillsammans med kompetens inom hållbarhet.  

Kommunfullmäktige har den 16 december 2019 (Kf § 128/2019) fattat beslut att 
en sådan strategi ska tas fram. 

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. 

Beslutsunderlag 
Sbn § 48/2022 Yttrande - Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala 
Tomelilla, handlingsid: Ks 2022.1637. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2021 (Kf § 147/2021) remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau § 
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 109 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022) 
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2022 (Ksau § 47/2022) 
lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i 
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och 
underhållsplanering för samhällsbyggnad. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2022 (Sbn § 48/2022) att 
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen. 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 110 Dnr KS 2022/54 

Svar på motion - Räddningstjänst i 
beredskap 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Kommunfullmäktige ger Tomelilla kommuns representanter på nästa medlemsforum 
med SÖRF i uppdrag att lyfta frågan om ungdomssatsning för att långsiktigt kunna 
rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Ärendebeskrivning 
Per Gustafsson (SD) har den 4 april 2022 lämnat in en motion med följande 
lydelse: 
”Det har diskuterats hur kommunen ska säkra upp att det finns räddningstjänst i 
beredskap (RiB) i kommunen. 
Ett sätt, är att väcka intresset för ungdomar för räddningstjänsten. 

På flera håll har ungdomssatsningen människan bakom uniformen (MBU) 
genomförts med gått resultat. Där ungdomar får lära känna både polis, 
räddningstjänst och ordningsvakter. 

Det finns även kommuner som har ungdomsbrandkårer. Där man utbildar inom det 
mesta inom räddningstjänstens område. 

Vi Sverigedemokrater tycker det är viktigt att Tomelilla kommun, med en långsiktig 
strategi, säkerställer i den mån kommunen kan att det finns ett intresse för RiB. En 
del i detta är att väcka intresset hos ungdomar. 

En positiv bieffekt av detta kan bli att ungdomar även får förståelse för 
räddningstjänstens arbete och att de ungdomar som inte har någon sysselsättning på 
sin fritid kanske kan finna intresse i detta. 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
- Att Tomelilla kommun ger SÖRF i uppdrag att utreda en ungdomssatsning 

för att trygga framtida RIB i hela sydöst Skåne.” 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 110 forts. 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
Motionären har rätt i sin analys att rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap 
(RiB), förr ofta kallat deltidsbrandmän, är viktigt. Totalt i Sverige finns det ca 9 500 
RiB och det är ca två tredjedelar av all räddningstjänstpersonal. I Tomelilla kommun 
tjänstgör för närvarande 33 RiB varav 17 i Tomelilla och 16 i Brösarp. Nyanställning 
har tyvärr blivit svårare och svårare och framför allt av två anledningar: Fler pendlar 
till och från sitt jobb och jobbar inte i närheten av sitt hem, samt många 
verksamheter har produktionslinjer i olika former och arbetsgivaren vill därför inte 
ge utrymme för att även vara RiB. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) arbetar aktivt med att rekrytera RiB 
genom exempelvis inspirationskvällar, öppet hus, Platsbanken, sociala medier och 
reklam. Utöver detta görs särskilda samarbeten med lokala arbetsgivare för att locka 
personal att vilja bli RiB.  

Någon ungdomsinriktad kampanj för RiB görs inte i dagsläget, däremot informerar 
SÖRF om brandmannayrket (både heltid och RiB) på yrkesdagar och liknande i 
skolor i sydöstra Skåne. Det finns också en ungdomsbrandkår i Ystad sedan många 
år tillbaka. SÖRF bistår med lokal, material, övningsområde med mera för 
föreningens ungdomar och ledare.  

Tomelilla kommun är en av fyra förbundsmedlemmar i SÖRF. SÖRF är ett 
självständigt kommunalförbund och styrs i enlighet med den förbundsordning som 
samtliga fyra förbundsmedlemmars kommunfullmäktige har antagit (kf § 62/2019). 
Tomelilla kommun kan inte ge SÖRF uppdrag på det sättet som motionären föreslår.  

Däremot finns två andra formella sätt att påverka SÖRF i den inriktning som 
kommunen önskar. Förbundsmedlemmarna har enligt förbundsordningen § 8 rätt att 
anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. Därefter behandlar och beslutar SÖRF:s direktion i frågan.  

Det andra sättet är genom att lyfta frågor på det medlemsforum som ska hållas två 
gånger årligen, enligt förbundsordningen § 11, med representanter från 
förbundsmedlemmarna och direktionen. 

Eftersom SÖRF redan aktivt arbetar med rekryteringsåtgärder anser förvaltningen att 
det räcker att frågan diskuteras på nästa medlemsforum.  

Ekonomiska konsekvenser 
En ungdomssatsning som föreslås i motionen kostar givetvis en del resurser, både i 
pengar och tid. Detta får dock ändå anses ingå i SÖRF:s uppdrag. Exempelvis står 
det i förbundsordningen § 3.2:  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 110 forts. 

”SÖRF ska stödja sådan frivilligverksamhet inom räddningstjänstområdet som ligger 
i linje med SÖRF:s syfte och mål. (Räddningsvärn samt ungdomsbrandkår)” 

Barnperspektivet 
Att få fler barn och ungdomar intresserade av räddningstjänstens arbete är positivt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Motionen följs upp beroende på kommunfullmäktiges beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag till 
yttrande. 

Kommunfullmäktige ger Tomelilla kommuns representanter på nästa medlemsforum 
med SÖRF i uppdrag att lyfta frågan om ungdomssatsning för att långsiktigt kunna 
rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1765. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2022 (Kf § 33/2022) remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 94/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Per Gustafsson (SD) 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 131 Dnr KS 2022/32 

Svar på motion angående barnfattigdom 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen.  

Reservation 
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion angående 
handlingsplan för barnfattigdom med följande lydelse: 
En rapport från SCB strax innan jul visade att 25 % av barnen i Tomelilla kommun 
lever i fattigdom. Samtidigt visade statistik från Kronofogden att 39 barn vräkts 
mellan 2011 och 2020, vilket är flest i kommunerna i sydöstra Skåne. Barn kan aldrig 
lastas för den verklighet de växer upp i. Däremot har kommunen ett ansvar att jämna 
ut skillnaderna så att alla barn ges samma möjlighet att lyckas i skolan och delta i 
samhället i övrigt.  
Rädda Barnen har tagit fram en lista med rekommendationer till kommuner för att 
stötta barn i ekonomisk utsatthet.  
Utifrån det yrkar Socialdemokraterna  

- att Tomelilla Kommun gör en kartläggning över situationen med barn i 
ekonomisk utsatthet  

- att Tomelilla Kommun tar fram en handlingsplan med mål att inga barn ska 
diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation  

- att Tomelilla Kommun arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina 
bostäder 
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Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson, följande yttrande: 

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att 
deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att 
barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, 
tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållande och 
saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar. Att växa upp i fattigdom har 
en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter 
och till goda livschanser. (Källa: www.raddabarnen.se). 
Nedan visas grafen över antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd januari 
månad 2019-2022 i Tomelilla kommun. I februari månad 2022 är det 95 hushåll som 
beviljats ekonomiskt bistånd. I dessa hushåll fanns totalt 131 vuxna individer samt 83 
barn under 18 år.  

 

 
 

2016 fanns det totalt 2562 barn i Tomelilla kommun, varav 209 (8,2%) av dessa levde 
i hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd.  

År 2019 fanns det totalt 2678 barn i Tomelilla kommun, varav 247 (9,2%) levde i 
hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd.  
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(Källa: Rädda barnen) 
 

Insatser och förebyggande arbete i Tomelilla 

Under åren 2011 – 2021 har totalt 18 barn varit berörda av verkställd avhysning i 
Tomelilla kommun (Källa: www.kronofogden.se) 
I Tomelilla kommun finns tillgång till skuld- och budgetrådgivning. Hit kan de med 
behov av råd och stöd av ekonomiska frågor vända sig. I de fall det finns barn i 
hushållen arbetar denne aktivt med att ge föräldrarna stöd i hur man kan hantera att 
ekonomiska resurser saknas. När skuld- och budgetrådgivaren får kännedom om 
avhysning skickar Tomelilla direkt alltid ett informationsbrev ut till berörd familj med 
information vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. 

Ekonomiskt bistånd har i alla utredningar ett avsnitt för att beakta barnperspektivet. 
I arbetet med försörjningsstöd är det viktigt att utifrån barnperspektivet särskilt 
stödja föräldrarna i att bli självförsörjande. 

Under förutsättning att sökande får bo kvar om en hyresskuld regleras kan skulden 
efter särskild prövning bifallas i vissa fall. Ett av kriterierna man tittar på är om de 
sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell 
avhysning.  

I de fall hyresskuld beviljas för att undvika avhysning uppmanas den enskilde alltid 
att ta en kontakt med skuld och budgetrådgivaren för att undvika att de hamnar 
liknande situation igen.  
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I samband med att det kommer till Socialtjänstens kännedom att en barnfamilj ska 
avhysas görs alltid en aktualisering på barn och familj. Under denna aktualisering tas 
en kontakt med familjen för att se över om de är i behov av stöd och hjälp på något 
vis.  

I samband med att man har ett socialt bostadskontrakt görs kontinuerliga 
uppföljningar med den enskilde avseende om hyra betalas i tid, samt om lägenhet 
sköts enligt avtal. Här ges möjlighet för boendesamordnaren att träda in och stötta 
upp om man ser att det förekommer obetald hyra. På så vis har vi möjlighet att 
förebygga obetalda hyror som kan leda till avhysning utifrån de som uppbär socialt 
bostadskontrakt. I dagsläget har vi totalt 19 sociala bostadskontrakt varav det finns 
barn under 18 år i 9 av hushållen.   

På arbetsmarknadsenheten arbetar de aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska 
insatser som stärker den enskildes möjligheter att få ett arbete, och därmed bli 
självförsörjande.  

De arbetar också aktivt med att motivera personer med låg utbildningsnivå till 
studier, och på så vis öka möjligheten att bli självförsörjande och därmed kunna 
betala för sitt boende och sörja för sin familj. 

Barn- och utbildning stänger inte av barn från förskola eller fritidshem om 
vårdnadshavarna inte betalt sin faktura, vilket ger barnen samma möjligheter även 
om vårdnadshavare hamnat i ekonomiska svårigheter.  

Familjenämnden har även antagit rutiner och riktlinjer för avgiftsfri förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem och på så vis förstärkt 
skrivningarna i skollagen. Utbildningen i kommunens förskolor och skolor ska vara 
avgiftsfri. Barn/elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg 
och andra hjälpmedel som de behöver för sin utbildning.  

För att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till 
exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får förskolan/skolan 
själv stå för kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern 
finansiering. Detta innebär att alla barn och elever ska kunna delta på lika villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en handlingsplan för barnfattigdom medför inga kostnader för 
familjenämnden. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet tillgodoses i svaret på motionen. 
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Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Handlingsplanen för barnfattigdom bereds i förvaltningen och beslutas om i 
familjenämnden under 2023. 

Familjenämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen.  

Beslutsunderlag 
Familjenämnden § 78/2022, handlingsid: Ks 2022.1876. 

Tidigare behandling 
Ksau § 61/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnifu § 87/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen.  

Familjenämnden § 78/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Per-Martin Svensson (M) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till familjenämndens 
förslag. 
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Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
Per-Martin Svensson och Per Gustafssons förslag. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 112 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden ksau den 13 juni 
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Protokoll från årsstämma 2022-04-22, Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) 

2. Protokoll nr 2 vid styrelsesammanträde 2022-05-05, Österlenhem AB 

3. Protokoll nr 2 vid styrelsesammanträde 2022-05-05, Tomelilla 
Industriaktiebolag (TIAB) 

4. Svar från Länsstyrelsen på skrivelse angående planerad vandringsled i 
Fyledalen. 

5. Skrivelse till kommunstyrelsen och kommundirektören från Famna och 
Fremia 

6. Styrelsemötesprotokoll 2022-05-19, Österlen VA AB  

7. Kultur- och fritidsnämnden § 31/2022: Ekonomisk uppföljning tertial 1 
januari-april 2022 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.1767. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

547



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 135 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden den 17 augusti 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Protokoll konstituerande styrelsemöte Österlen VA AB 22-05-31 

2. Protokoll Österlen VA AB bolagstämma 22-05-31 

3. Bilaga för svar, statens medelstilldelning till samordningsförbunden 

4. Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning 

5. Idealfördelning 2023, statens medelstilldelning till samordningsförbunden 

6. Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till samordningsförbunden 

7. Missiv - medelstilldelning 2023, FINSAM 

8. Sbn § 54/2022 Ansökan om bredbandsstöd till fritidshus 

9. Sbn § 55/2022 Förslag till förlängning av markanvisningsavtal - Brösarp 5:5 

10. Sbn § 56/2022 Riktlinje för försäljning av tomtmark för privatbostad 

11. Sbn § 58/2022 Uppdatering av rutin för att motverka olägenheter av råkor 

12. Arbetsordning revisorerna 2019-2022  uppdaterad juni 2022 

13. Protokoll extra bolagsstämma per capsulam 2022-06-30 

14. Sysavs framtidsråd Minnesanteckningar 2022-06-28 

15. Syfte med dagens möte, Sysavs Framtidsråd 

16. Ursprungligt förslag Portalpunkter (Sysav) 

17. Bolagets förslag justerade portalpunkter (Sysav) 

18. Sysavs framtida riktning 

19. Förslag justerad tredje att-sats (Sysav) 

20. Förslag justerad fjärde att-sats (Sysav) 
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21. Förslag justerad femte att-sats (Sysav) 

22. Förslag konsortialavtal (Sysav) 

23. Minnesanteckningar från extra ägarsamråd i Sysav 13 juli 2022 

24. Fortsatt handläggning och beslutsprocess (Sysav) 

25. Överklagande Sysav 

26. Fullmakter Sysavs ägarkommuner 

27. Regionplan för Skåne 2022-2040 – antagande 

28. Protokoll vid ordinarie bolagsstämma 2022-06-21 med Tomelilla Industri AB 
(TIAB) 

29. Protokoll vid ordinarie bolagsstämma 2022-06-21 med Österlenhem AB 

30. Sammanträdesprotokoll för direktionen 31 maj 2022, Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

31. Delårsrapport tertial 1 2022, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
(SÖRF) 

32. Bn § 44/2022 Handlingsplan mot bakgrund av Tertial 1 2022 

33. Sbn § 61/2022 Handlingsplan - uppföljning av tertial 1 

34. Femte generationens (5G) riktade energistrålningsutsläpp i samband med 
kontaminerade nanometala covid-19-vacciner med grafitjärnoxidantenner 

35. Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner 

36. Sammanträdesprotokoll 2022-05-24 styrelsemöte, Österlens kommunala 
renhållnings AB (ÖKRAB) 

37. Protokoll nr 3 vid styrelsesammanträde 2022-06-08, Österlenhem AB 

38. Protokoll nr 3 vid styrelsesammanträde 2022-06-08, Tomelilla 
Industriaktiebolag (TIAB) 

39. Sammanträdesprotokoll för medlemskommuner 17 maj 2022 Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

40. Distribution av beslut - Bolagsordning och ägardirektiv, Österlen VA AB 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.2156. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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*) I Leader Östra Skånes strategi ingår de 10 kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge 


Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsen, Leif Sandberg 
Kommundirektör, Britt-Marie Börjesson 
 


Leader 2023-2027 
 
Den 3 juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Leader Östra Skåne* prioriterats som ett av 40 
leaderområden i Sverige för åren 2023-2027.  


I samband med prioriteringen tilldelades varje område en budget, där Leader Östra Skåne tilldelades den 
största på 67 055 177 kronor, medel som kommer att möjliggöra arbetet med att ta emot och bevilja 
projektansökningar som gynnar den lokala utvecklingen i området!  
Den tilldelade budgeten finansieras till 67% av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och svenska 
staten.  


För att kunna erhålla startbesked krävs en övrig offentlig medfinansiering, s.k. LAG-pott, på 33% av den 
tilldelade budgeten, vilket innebär 22 128 208 för Leader Östra Skåne.  
Efter er avsiktsförklaring inför framtagandet av en ny lokal utvecklingsstrategi, har interimsstyrelsen efter 
Jordbruksverkets prioritering av Leader Östra Skåne föreslagit att medfinansieringen bör fördelas mellan 
ingående kommunerna med utgångspunkt i antalet landsbygdsinvånare i kommunen. De ingående 
kommunernas respektive andel kommer därefter att fördelas i en betalplan och faktureras årligen under 
programperioden 2023-2027. 


Leader Östra Skåne, som tidigare bedrivit verksamhet genom de tre ingående leaderområdena Skånes Ess, 
Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne, har genom dessa föreningar haft ett mycket positivt 
samarbete med områdenas ingående kommuner! Ett samarbete som vi nu under gemensam flagg, i en ny 
förening, önskar fortsätta med. 


Med ert stöd kommer vi att kunna fortsätta vårt framgångsrika arbete med landsbygdsutveckling och 
stötta nya projekt som gör östra Skåne till en ännu mera attraktiv och konkurrenskraftig plats för såväl 
boende som företagare och besökare.  


Bilagt finner ni en kopia på Leader Östra Skånes lokala utvecklingsstrategi, er avsiktsförklaring jämte den 
betalplan som visar er föreslagna årliga medfinansiering. Formella medfinansieringsintyg som 
Jordbruksverket kräver innan startbeskedet kommer vi att tillsända er inom kort. 


Vi ser fram emot fortsatt god samverkan kring utvecklingen av vårt område! 
 


För interimsstyrelsen Leader Östra Skåne 


 


 


Olof Persson    Malin Wildt-Persson 
Ordförande    Processledare 


 







   
 


Fördelning offentlig medfinansiering för Leader Östra Skåne 
 


Kommun Antal inv Tot Per år i 5 år 
Hässleholm 52 010 4 988 268 997 654 
Perstorp 7 476 717 022 143 404 
Bromölla  12 759 1 223 713 244 743 
Kristianstad 46 987 4 506 513 901 303 
Osby 13 198 1 265 817 253 163 
Östra Göinge 15 017 1 440 277 288 055 
Simrishamn 19 227 1 844 057 368 811 
Sjöbo 19 412 1 861 801 372 360 
Tomelilla 13 663 1 310 415 262 083 
Ystad 30 970 2 970 326 594 065 
Totalt 230 719,00 22 128 208 4 425 642 


* nedanstående betalplan har tagit hänsyn till eventuella avrundningar gällande öresutjämningar 


Förslag till betalplan Tomelilla kommun: 


2023-01-31:  131 042* kronor 


2024-01-31:  262 083 kronor 


2025-01-31:  262 083 kronor 


2026-01-31: 262 083 kronor 


2027-01-31:  262 083 kronor 


2028-01-31: 131 041 kronor 


TOTALT: 1 310 415 kronor 


 
* det ligger endast ett halvt årsbelopp 2023 i och med att ni också betalar offentlig medfinansiering till 
LEADER Sydöstra Skåne under 2023. Därav sträcker sig betalplanen till 2028, då den sista halvan av 
årsbeloppet ligger.  


 


Förslag till beslut:  
Tomelilla kommun kommer att medverka till Leader Östra Skåne 2023-2027 och kommer för 
perioden att avsätta sin andel på 1 310 415 kronor enligt betalplan. 








Case Audit Log
2022-04-01 11:06:33 UTC Case sent by Christian Björkqvist


Title: Årsredovisning Sydöstra Skåne 2021 Version 2 (002)


Årsredovisning Sydöstra Skåne 2021 Version 2 (002).pdf:
d2a13742554a932c5cc42d1a8f12197c532410846712da575fecd2ab7381b3e8fcc1398504b12c66fbbeeb2ecf34d
8a5fcc8ee19a2f3526360b2f121d0ecb35c


2022-04-01 11:07:06 UTC Case reviewed by party: Christian Björkqvist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 194.140.243.7


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36


2022-04-01 11:07:20 UTC Case request opened by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist [nationellt ID-
nummer dolt av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.236


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-04-01 11:08:02 UTC Case signed by party: Christian Björkqvist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 194.140.243.7


2022-04-01 11:43:34 UTC Case reviewed by party: John-Olof Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 192.121.232.7


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55


2022-04-01 11:50:10 UTC Case request opened by party: Thomas Quist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.226


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-04-01 11:50:32 UTC Case reviewed by party: Thomas Quist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 85.30.160.217


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-A725F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/16.2 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36


2022-04-01 11:51:09 UTC Case signed by party: Thomas Quist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 85.30.160.217


2022-04-01 11:55:51 UTC Case request opened by party: Anne Olofsdotter [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 85.30.161.28


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A415F Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36


2022-04-01 11:56:02 UTC Case reviewed by party: Anne Olofsdotter [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 85.30.161.28


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A415F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/16.2 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36


2022-04-01 11:56:34 UTC Case signed by party: Anne Olofsdotter [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 85.30.161.28


2022-04-01 15:27:38 UTC Case request opened by party: Ingela Bröndel [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.226


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-04-01 16:00:00 UTC Case reviewed by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 92.33.225.42


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.1 Safari/605.1.15


2022-04-01 16:02:46 UTC Case signed by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 92.33.225.42


2022-04-01 16:53:43 UTC Case request opened by party: Bo Lönnerblad [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 98.128.181.203


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0


Sida 1 av 2







2022-04-01 16:54:53 UTC Case reviewed by party: Bo Lönnerblad [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 98.128.181.203


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0


2022-04-02 05:34:05 UTC Case request opened by party: Karin Paula Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 54.72.186.59


Useragent: Go-http-client/1.1


2022-04-03 18:21:45 UTC Case reviewed by party: Ingela Bröndel [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 77.53.114.30


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-04-03 18:22:48 UTC Case signed by party: Ingela Bröndel [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 77.53.114.30


2022-04-04 06:34:45 UTC Case reviewed by party: Karin Paula Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.17.72.228


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.1.2 Safari/605.1.15


2022-04-04 06:36:36 UTC Case signed by party: Karin Paula Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.17.72.228


2022-04-04 07:59:05 UTC Case signed by party: John-Olof Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 192.121.232.7


2022-04-06 12:07:08 UTC Case request opened by party: Anna Christina Lönnberg [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.225.210.203


Useragent: Mozilla/5.0


2022-04-06 12:10:00 UTC Case reviewed by party: Charlotta Handler Frithiof [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 194.71.67.28


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55


2022-04-06 12:10:37 UTC Case signed by party: Charlotta Handler Frithiof [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 194.71.67.28


2022-04-06 15:16:10 UTC Case reviewed by party: Anna Christina Lönnberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 80.70.154.237


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29


2022-06-21 13:23:24 UTC Case signed by party: Anna Christina Lönnberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 195.84.56.2


2022-06-22 10:03:01 UTC Case signed by party: Bo Lönnerblad [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 98.128.180.72


2022-06-22 10:03:01 UTC Case finished. Certificate generated


Sida 2 av 2






		2022-06-12T09:22:51+0200


		info@assently.com
	2022-06-22T10:03:02+0000
	https://assently.com
	The case has been e-signed by the parties using Assently E-Sign.




